
Zápisnica z III. Valného zhromaždenia  
Piaristickej fraternity na Slovensku 

konaného dňa 4. marca 2018 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 2018 
3. Plán aktivít na rok 2018 
4. Členské príspevky na rok 2018 
5. 2% pre Fraternitu 
6. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 
7. Rozpočte organizácie na rok 2018 
8. Vstup nových členov do organizácie 
9. Diskusia 
10. Uznesenia 
11. 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 2018, ktorá bude pozostávať z aktivít 
zameraných na rozšírenie členskej základne Fraternity, špeciálne na prácu s rodinami a rodičmi.  

3. Predseda predstavil kalendár akcií na rok 2018 s akciami. Tieto akcie dostali členovia aj e-
mailom: 

• 2. - 4. marec 2018: Duchovná obnova Spoločenstva Piar a Piaristickej fraternity na 
Slovensku. 

• 30. apríl 2018 : Kalazanské fórum v Prievidzi  

• 26. - 28. október 2018: Duchovná obnova v Nitre  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4. Členské príspevky na rok 2018 boli schválené vo výške 1 € / mesiac a budú platené na bankový 
účet v Slovenskej sporiteľni číslo SK9209000000005124156237, kde môžu členovia tieto 
príspevky poukázať. Na tento účet môžu zároveň poukázať svoje dary. 

5. Piaristická fraternita na Slovensku bola zaregistrovaná ako poberateľ 2% z daní. Tlačivá a 
podklady budú odoslané všetkým našim členom.  

6. Predseda predniesol Správu o hospodárení za rok 2017. Valné zhromaždenie schválilo výsledky 
hospodárenia. 

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

8. Dňa 3. marca 2018 Miestne rady Fraternity na základe písomnej žiadosti schválili skladanie 
sľubov novým kandidátom. Z Prievidze ide o 5 členov a z Nitry o 1 člena. Piaristická fraternita 
na Slovensku tak má aktuálne 37 členov z Prievidze a 23 členov z Nitry. Spolu 60 členov. Dvaja 
členovia si sľuby obnovovať nebudú. Členovia, ktorí si sľuby obnoviť chcú, ale nemohli sa 
dostaviť na slávnosť, budú komunikovať s predsedom a dohodnú spolu náhradný termín.  

9. Uznesenia: 
1. Valné zhromaždenie schválilo výsledky hospodárenia za rok 2017. 
2. Valné zhromaždenie schválilo rozpočet na rok 2018. 
3. Členské príspevky budú 1 € / mesiac na rok 2018. 
4. IV. Valné zhromaždenie bude začiatkom roku 2019 stanoví ho Provinciálna rada Fraternity. 

10.   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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