
ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHODZE MS SČK V KUCHYNI 

           ZO DŇA 04.03. 2018. 

 

 

 Na výročnej členskej schôdzi sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov, takže  

Uznesenie bolo prijaté / návrh uznesenia prikladám /. Prikladám aj prezenčnú listinu 

z rokovania. 

 Schôdza sa riadila programom, ktorý obdržali členovia na pozvánke a v úvode 

zasadania ho schválili – pozvánku prikladám. 

 

 Rokovanie VČS otvorila predsedníčka MS SČK  - pani Oľga Jánošová, ktorá 

prítomných privítala a odovzdala pozdrav od pani riaditeľky ÚS v Senci – Ing. Márie 

Halasovej. 

 Rokovanie následne viedla tajomníčka spolku – pani Šťastná, ktorá po pozdrave 

prítomných navrhla členov návrhovej komisie v zložení : pán Jozef Ambra, pán Joachim 

Vincek a pani Anna Šturdzíková. Po schválení komisie pani Šťastná prečítala uznesenie 

z VČS z roku 2017 a podotkla, že k plneniu uznesenia sa následne vyjadrí predsedníčka 

spolku. 

 

        - Rokovanie pokračovalo podľa programu s tým, že 4.bod sme preskočili a najskôr nám 

prečítala predsedníčka správu o činnosti MS SČK za rok 2017, kde v úvode vysvetlila , prečo 

sme nesplnili uznesenie z minuloročnej VČS – správu prikladám. 

 

       - Správu o hospodárení MS SČK za rok 2017 predniesla hospodárka spolku – pani 

Anna Malcová – správu prikladám. 

 

       - S návrhom plánu práce na rok 2018 nás oboznámila predsedníčka spolku – pani  

Jánošová – návrh plánu práce prikladám. 

 

V diskusii odzneli nasledovné príspevky : 

 

 

- predsedníčka spolku hovorila o príspevku z 2% z daní – tlačivá sú k dispozícii, ale 

stala sa v nich  chyba, ktorú opravíme a tlačivá odovzdáme záujemcom osobne 

 

- hovorila aj o dotácii z OÚ – už dva roky sme si o dotáciu nepožiadali, nakoľko si 

vystačíme z príspevkov z 2% z daní. OÚ už dotácie organizáciám neposkytuje, ale 

ak o finančný príspevok organizácie požiadajú – na konkrétnu činnosť -  OÚ im 

tieto financie poskytne. 

 

- vysvetlila, prečo sa  chodíme kúpať do Veľkého Medera v nedeľu – z dôvodu, aby 

sa mohli zúčastniť tí, ktorí chodia cez týždeň do práce a aj preto, aby sa mohli 

veriaci zúčastniť svätej omše ráno o 8 oo hodine.  

 

- Pani Mária Ležáková pozvala prítomných na divadelné predstavenie Kubo, ktoré 

nacvičujú ochotníci z dediny. S predstavením sa predvedú na Veľkonočnú nedeľu 

01.04.2018 v KC a výťažok z predstavenia / vstupné bude dobrovoľné / bude 

venovaný nášmu spoluobčanovi Zdenkovi Bačkovi na liečbu. 

 



- o príprave nového výboru vznikla diskusia – predsedníčka spolku vysvetlila, že 

členky výboru by chceli svoje miesta prepustiť mladším tak, že zo svojich funkcií 

odstúpia a všetky dokumenty  odovzdajú novým členkám naraz – nechcú 

odstupovať postupne po jednej, pretože ako kolektív sme do funkcií vstupovali 

a po 20 rokoch poctivej práce chceme túto prácu odovzdať kompletne. Novému 

výboru by sme boli vo všetkom nápomocní, počas roka 2018 budeme pozývať na 

naše výborové schôdze nové tváre, aby sme ich s našou prácou oboznámili, poučili 

a odovzdali im svoje poznatky a skúsenosti. 

 

- Pani Šťastná oslovila Moniku Vincekovú a navrhla jej, aby sa tejto úlohy zhostila, 

pretože je mladá, perspektívna, šikovná vo svojom odbore a naviac aj darkyňa krvi 

a má vo svojom okolí team ľudí, ktorí by jej boli nápomocní a vedeli by si utvoriť 

taký tvorivý kolektív, ako sme boli my počas spoločných pracovných rokov. 

Monika sa vyjadrila, že bude s nami spolupracovať a bude sa zúčastňovať našich 

rokovaní. 

 

- Diskusiu sme uzatvorili prijatím uznesenia – uznesenie prikladám. 

 

 

Po prečítaní uznesenia predsedníčka spolku – pani Jánošová -  poďakovala 

prítomným za účasť a pozvala ich na občerstvenie. 

Na záver si členovia zakúpili členské príspevky. 

 

 

 

 

 

 

 V KUCHYNI 05.03.2018                       Zápisnicu zapísala tajomníčka MS SČK 

                                                                 V KUCHYNI – Margita ŠŤASTNÁ 


