
Zápisnica členskej schôdze Občianskeho združenia 
„KREATÍV PLUS“ 

zo dňa 08. septembra 2021 
 

Členská schôdza  Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS“ (ďalej OZ) sa konala dňa 
08.09.2021 o 13.00 hod. v návštevnej miestnosti „KREATÍV“ ZSS Klasov.  Zasadnutie  
schôdze otvorila a prítomných pozdravila štatutárna zástupkyňa OZ  Mgr. Adriana Majorová.  
 

Prítomní: podľa priloženej prezentačnej listiny ( viď Príloha 1) 

 

Program schôdze:  

1. Otvorenie, privítanie členov OZ 

2. Informácia o stave účtu a stave pokladne OZ „KREATÍV PLUS“ k 31.08.2021  

3. Výročná správa za rok 2020 

4. Oboznámenie členov s uskutočnenými aktivitami hradenými z prostriedkov OZ v roku 

2021 

5. Návrhy na prerozdelenie zostávajúcich finančných prostriedkov v súlade so stanovami 

OZ 

6. Diskusia 

7. Uznesenie  

8. Záver 

 

Ad 1.  

Mgr. Majorová Adriana najskôr privítala členov  a otvorila členskú schôdzu OZ. Ďalej 
oboznámila zúčastnených s programom členskej schôdze OZ, ktoré bolo všetkými 
zúčastnenými  jednohlasne prijaté. 

 

Ad 2. 

V ďalšom bode programu štatutárna zástupkyňa všetkým prítomným poskytla informáciu o 
stave účtu OZ k 31.08.2021. Na účte OZ “KREATÍV PLUS” k 31.08.2021 je 7 720,08 €. 

  

Ad 3.  

V nasledujúcom bode štatutárna zástupkyňa prečítala všetkým prítomným členom Výročnú 

správu za rok 2020. Táto výročná správa je zverejnená na webovej stránke „KREATÍV“ ZSS 

Klasov. 



Ad 4. 

V ďalšom bode informovala Mgr. Majorová o uskutočnených aktivitách a podujatiach v roku 

2021. 

Sú to nasledujúce: 

-podpora PSS a personálu počas Covid obdobia v karanténe- 545,35 € 

-krmivo pre zvieratá- 190,11 € 

- prezentácia zariadenia- 462,00 € 

- vzdelávanie zamestnancov- 70 € 

- Majáles- 269,10 € 

- Deň detí- 361,24 € 

- guláš párty (všetky oddelenia ) - 363,81 € 

- pobyt na kúpalisku 2x- 637,50 € 

- Rozlúčka s letom pod Lipou- 678,49 € 

- rekondičný pobyt pre PSS na Liptove- 2 135,55 € 

- doprava PSS na výlety, podujatia- 1 500,00 € 

- rekreačný pobyt pri mori – 3 000,00 € 

- pomôcky na terapeutickú a záujmovú činnosť- 174,73 € 

Ad 5.  

Štatutárna zástupkyňa OZ oboznámila členov s návrhmi na prerozdelenie zostávajúcich 

finančných prostriedkov, ktoré odsúhlasili členovia na mimoriadnej schôdzi dňa 24.08.2021 

viď. Zápisnica z mimoriadnej  schôdze zo dňa 24.8.2021. 

Všetci prítomní súhlasili s týmto návrhom. 

Hlasovanie:  

Za: 12           Proti:0        Zdržalo sa:0 

Ad 6. 

V diskusii sa diskutovalo o prehodnotení financií na krmivo pre zvieratká. Štatutárna 

zástupkyňa upozornila, že minutá výška  sumy  prevyšuje schválenú výšku sumy. Po 

vzájomnej dohode sa v starostlivosti o zvieratká bude preferovať snaha o prísun prirodzenej 

stravy(napr. pomyje, seno, ...).  



Ďalšou témou na diskusiu bol návrh na financovanie polovičnej sumy dopravy na výlet zo 

sponzorského účtu. Tento návrh bol schválený všetkými zúčastnenými a výška sumy sa 

schválila na   1. 000,00 € zo sponzorského účtu a 1.000,00 € z účtu OZ. 

Ďalším príspevkom do diskusie bol návrh p. PhDr.  Pavelovej na prehodnotenie aktivít 

hradených z OZ ako napr. absolvovať školenie v oblasti implementácie nových metód 

a prístupov práce so znevýhodnenými osobami a týmto školením nepriamo zvyšovať kvalitu 

života klientov. 

Ad 7. 

Členská schôdza OZ „KREATÍV PLUS“ prijala nasledovné  Uznesenie: 

 A. S c h v a ľ u j e : 

I. príspevok na rekreačný týždňový pobyt pri mori v sume 3.000,00 € 

II.  príspevok na  rekondičný 4-dňový pobyt   na Liptove v dvoch turnusoch v sume 
2.500,00 € / pobyt. 

III. príspevok na autobusovú dopravu vo výške 2.000,00 €. 

 

Ad 8. 

Štatutárna zástupkyňa ukončila schôdzu poďakovaním všetkým zúčastneným za účasť a za 

cenné príspevky do diskusie. 

 

Prílohy:  

1. Prezentačná listina 

2. Zápisnica z mimoriadnej  schôdze zo dňa 24.8.2021 

 

V Klasove, dňa 08.09.2021 

 

Mgr. Andrea Čergeťová, zapisovateľka ______________________________ 

 


