
Zápisnica z II. Valného zhromaždenia  
Piaristickej fraternity na Slovensku 

konaného dňa 6. marca 2017 v Prievidzi  

Názov: Piaristická fraternita na Slovensku (ďalej len ,,Fraternita”) 
Sídlo: Piaristická 8, 949 01  Nitra 

Program: 
1. Otvorenie Valného zhromaždenia, Hlasovanie o programe 
2. Predstavenie vízie na rok 2017 
3. Plán aktivít na rok 2017 
4. Členské príspevky 2017 
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2016 
6. Správa o rozpočte na rok 2017 
7. Vstup nových členov do organizácie 
8. Diskusia 
9. Uznesenia 
10. Záver 

Priebeh Valného zhromaždenia: 

1. Valné zhromaždenie otvoril a viedol predseda Ing. Andrej Kmotorka. Prítomní členovia 
program schválili.  

2. Predseda Ing. Andrej Kmotorka predstavil víziu na rok 2017, ktorá bude pozostávať zo 
zamerania sa na konkrétnu spoluprácu medzi Rehoľou piaristov a Fraternitou. Navrhol, aby 
bolo umožnené aj nečlenom Fraternity zúčastniť sa niektorých z jej aktivít, pričom toto bude 
spôsob, ako nečlenov pozvať do malých modlitbových skupín a neskôr im ponúknuť členstvo 
vo Fraternite. Valné zhromaždenie návrh schválilo.  

3. Predseda predstavil kalendár akcií na rok 2017 s akciami. Tieto akcie dostali členovia aj 
písomne: 

• 28. marec 2017: Ústredné oslavy Jubilea v Nitre. Členovia Fraternity sú pozvaní na sv. 
omšu o 10:00 a slávnostnú akadémiu o 12:00.  

• 19. - 21. máj 2017: Chata Piaristickej fraternity na Slovensku. Bude spustená registrácia, 
kde sa všetci členovia aj nečlenovia budú mocť zahlásiť a zároveň navrhnúť, v čom si 
myslia, že by potrebovali duchovne napredovať. Kapacita je obmedzená na 100 ľudí, 
predpokladáme však, že naplnená nebude. Provinciálna rada Fraternity oznámi priebežne 
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bližšie podrobnosti o akcii. Pozvaní budú aj pátri piaristi.  

• 6. - 8. október 2017: Duchovná obnova v Nitre. Provinciálna rada Fraternity oznámi 
priebežne bližšie podrobnosti o akcii.  

• Obnova sľubov pre členov, ktorí sa nemohli zúčastniť obnovy v Prievidzi bude po letných 
prázdninách v Nitre. Termín bude upresnený.  

4. Členské príspevky na rok 2018 boli schválené vo výške 1 € / mesiac. Bol vytvorený bankový 
účet v Slovenskej sporiteľni číslo SK9209000000005124156237, kde môžu členovia tieto 
príspevky poukázať.  

5. Predseda predniesol Správu o hospodárení za rok 2017. Valné zhromaždenie skontrolovalo 
hospodárenie  a schválilo výsledok hospodárenia. 

6. Predseda predniesol Rozpočet na rok 2018. Valné zhromaždenie rozpočet schválilo..  

7. Dňa 6. marca 2017 Miestne rady Fraternity na základe písomnej žiadosti schválili skladanie 
sľubov novým kandidátom. Z Prievidze ide o 9 ľudí a z Nitry o 3 ľudí. Piaristická fraternita na 
Slovensku tak má aktuálne 33 členov z Prievidze a 23 členov z Nitry. Spolu 56 členov. 6 členov 
si 6. marca 2017 svoje sľuby neobnovilo a ospravedlnilo sa z neúčasti. Predseda s nimi bude 
komunikovať a navrhne im termín obnovy sľubov po letných prázdninách.  

8. Uznesenia: 
1. Valné zhromaždenie schválilo víziu na rok 2017. 

2. Členské príspevky na rok 2018 sú vo výške 12 €. Je možné ich odpustiť na základe žiadosti 
člena. 

3. Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku 2017 a rozpočet na rok 2018. 

4. III. Valné zhromaždenie Piaristickej fraternity na Slovensku bude v roku 2018 a stanoví ho 
Provinciálna rada Fraternity. 

9.   Valné zhromaždenie Piaristickej fraternity na Slovensku ukončil predseda. 
zapísala Bc. Martina Palajová 

Ing. Andrej Kmotorka        
         predseda       Dana Detková, člen 
         

         
PhDr. Blanka Kocinová, člen      Mgr. Anežka Kutiková, člen
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