
Z Á P I S N I C A 

 z výro čnej členskej schôdze za rok 2011 

 
 

 
 

Klub dôchodcov v Sokoľanoch bol založený v roku 2008 a za predsedníčku klubu bola 

zvolená Ing. Margita Drotárová. V priebehu roku 2011 menovaná predsedníčka odstúpila z funkcie zo 

zdravotných dôvodov. Preto je činnosť klubu dôchodcov na výročnej členskej schôdzi hodnotená až 

od zvolenia nového výrobu v auguste 2011. 

 

Výročná členská schôdza klubu dôchodcov sa konala dňa 19.2.2012 v kultúrnom dome 

v Sokoľanoch so začiatkom o 15,00 hod. s týmto programom: 

1. Privítanie 

2. Správa o činnosti klubu za rok 2011 

3. Správa o hospodárení za rok 2011 

4. Plán činnosti na rok 2012   

5. Doplňujúce voľby 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Výročnú členskú chôdzu otvorila a programom oboznámila predsedníčka p. Marta Vargová 

Po zahájení schôdze nasledovalo schválenie programu, ktorý prítomní členovia odhlasovali. 

Predsedníčka p. Marta Vargová prečítala správu o činnosti klubu za II. polrok 2011, kde spomenula 

činnosť klubu, ako návšteva kúpaliska v Maďarsku, výlet za nákupmi do Poľska, návšteva kultúrneho 

podujatia v Štátnom divadle v Košiciach, kde sme si pozreli tragikomédiu zo súčasnosti z názvom 

VTÁĆATKO. Rok 2011 sme ukončili vianočným posedením, ktoré bolo spríjemnené vystúpením 

žiakov zo Základnej školy v Haniske so scénkami, pesničkami a hovoreným slovom s vianočnou 

tematikou. 

 

Správu o hospodárení v roku 2011 predniesla p. Malvína Vargová. 

S plánom práce na rok 2012 nás oboznámila predsedníčka klubu 

Február                   Výročná členská schôdza 

Máj                          Oslava „Dňa matiek“ spojená s posedením našich jubilantov  v I. polroku 2012 

Jún                          Výlet do Rajeckej Lesnej so zastávkou v Bojniciach 

Júl                            Zájazd na kúpalisko do Maďarska 

August                     Posedenie pri vatre pri príležitosti osláv  SNP 

September               Zdravotná prednáška 

Október                    Mesiac úcty k starším 

November                Návšteva kultúrneho podujatia 

December                Vianočné posedenie spojené s jubilantmi v II. polroku 2012  



Z dôvodu, že niektoré členky výboru sa vzdali bolo treba ich  vo výbore nahradiť. 

Odstupujúcim členom výboru sa za doterajšiu prácu poďakovala p. predsedníčka a novozvoleným 

členkám  popriala do ďalšej práce veľa úspechov. Momentálne vo výbore je 7 členov. 

 

V diskusií vystúpili štyria členovia a náš hosť p. František Beregszászi  zástupca obecného 

úradu, ktorý nám poďakoval za doterajšie výsledky v našom klube a poprial nám dobrý štart a veľa 

úspechov do ďalšej práce. 

 

 

 

 

 
       


