Správa o činnosti a hospodárení
Občianskeho združenia Materina dúška za rok 2021

Správa o činnosti a hospodárení – programová časť
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1. Informácie o združení
OZ Materina dúška bolo zriadené zápisom na MV SR dňa 4.2.2009. Združenie vzniklo najmä
za účelom
- podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť a informačnú vzdelanosť občanov
- podporovať zdravý štýl života a ochraňovať životné prostredie .
Tieto ciele majú byť napĺňané najmä formou
a) realizácie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských , športových a výchovno – vzdelávacích
podujatí,
podporou zdravého životného štýlu a prostredia, výmenou odborných skúseností
v oblasti
rozvíjania vzdelania organizovaním seminárov, kurzov, prednášok .
b) organizáciou voľno - časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,
workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, hry
Členstvo v združení je čestné a dobrovoľné.
Aj keď členská základňa nie je veľká, máme mnoho sympatizantov, korí nám ochotne
pomáhajú v našej činnosti.

2. Prezentácia združenia
Našu činnosť prezentujeme na informačnej tabuly v strede obce Sološnica, obecným rozhlasom,
článkami v regionálnej tlači, v Sološnickom spravodaji a na internetových stránkach obce
a združenia : www.solosnica.sk, www.materinaduska.sk. Od roku 2011 sme zriadili na sociálnej
sieti www.facebook.com profil Materina Dúška Sološnica.

3. Členstvo v združeniach
Sme členom MAS Podhoran, ktoré združuje obce a PO z nášho regiónu.

4. Činnosť v roku 2021
Naša činnosť bola v roku 2021 úzko spätá s aktivitami Sološnických divadelníkov.
Základnou prioritou OZ Materina dúška v r. 2021 bolo
- zorganizovanie denných detských táborov Dúškovo – 4 turnusy
- zorganizovanie divadelných workshopov
- príprava divadelného predstavenia
- ako novinku sme pre záujemcov pripravili Historicko – umelecké potulky a to hneď v 4
termínoch.
Nakoľko aj v roku 2021 bola kultúrna činnosť a organizovanie podujatí značne obmedzené
z dôvodu ochorenia COVID, neorganizovali sme Festival na 4 sudoch a financie, ktoré sme získali
na jeho prípravu a organizovanie sa nám sčasti podarilo presunúť na ďalší ročník. Taktiež sme
nezorganizovali Noc s Andersenom,
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Taktiež Obec Sološnica z tohto dôvodu neorganizovala kultúrne podujatia a tak sme sa nezapájali
do prípravy tvorivých dielní a iných aktivít pre deti, ktoré sme v minulosti počas obecných
kultúrnych podujatí pripravovali.
Začiatkom roka sa na výročnej schôdzi konali voľby v našom združení, pričom neprišlo
k významným zmenám vo vedení OZ. Predsedom združenia
ostáva Jana Dinušová,
podpredsedom je Mg.A. Sára Čermáková, tajomníkom je Anna Čermáková.
Letný denný tábor patrí k aktivitám, ktoré si obľúbilo čoraz viac detí. Prvý rok po vzniku nášho
OZ sme pripravili jeden letný turnus, od roku 2012 sa začali organizovať dva turnusy, od 2016 to
boli tri turnusy a v tomto roku to boli až štyri turnusy. Počas táborov sme pre deti okrem
športových aktivít , moderných spoločenských hier a tvorivých dielni či opekačky pripravili aj
stretnutie s vojakmi z letiska v Kuchyni a jeden deň si vyskúšali výrobu cestovín, ktorú nám
sprostredkovali členovia Jednoty dôchodcov v Sološnici.
Do klubovne pribudli nové spoločenské hry, ktoré sa využívajú nielen pri našich aktivitách, ale
ktoré si môžu rodičia zapožičať do domácností. To ocenili najmä pri dlhších karanténach pri
ochorení COVID-19.
Od roku 2021 využívame okrem klubovne aj zrekonštruovanú šatňu v KD, ktorej sme dali celkom
novú podobu.

5. Dotácie a projekty
Projekty, ktoré sme v roku 2021 zorganizovali, boli financované čiastočne z prijatých 2% daní ale
najmä zo získaných finančných dotácií.
Sološnický zázrak – autorská inscenácia
Projekt bol financovaný z Fondu na podporu umenia. Na základe zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 21-420-06233 sme získali 4.300€
Sološnica rozpráva- Sološnica vzdeláva
Projekt bol zameraný na zorganizovanie historických potuliek spojených s umeleckými vstupmi.
Pripravené boli celkom počas 4 večerov a sprevádzal nás nimi historik Martin Macejka z Malaciek.
Od historického centra pri fontáne sa prešlo do Kostola všetkých, cez cintorín na židovský
a evanjelický cintorín, prešlo sa popri habánskom dvore a mlynoch. Zastávky boli doplnené
o umelecké vstupy – koncerty, maľovanie múkou, ochutnávku chlebov a vín.
Fond na podporu umenia nás podporil sumou 3.600€
Divadelné workshopy boli veľkým prínosom pre našich divadelníkov. V sume 1.500€ nás
podporil Fond na podporu umenia.
Vy rozhodujete, my pomáhame
išlo o projekt finacovaný Nadáciou Pontis v sume 800€. Výzvu zverejnila spoločnosť Tesco stores
SR a cieľom bolo podporiť organizácie, aby v čase korona vírusu mohli zabezpečiť svoju činnosť.
OZ Materina dúška , 906 37 Sološnica 493 , IČO 42138582 , DIČ 2022 761 444 ,
bankové spojenie OTP Banka 111 289 90 / 5200

3

BSK – Sološnickí divadelníci – Proč tý hody vlastne sú?
Financované z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu kultúry v roku 2021 sumou 1591,51 €.
Financie boli použité najmä na výrobu novej scény ako aj honoráre.
Festival na 4 sudoch:
získané dotácie sa čiastočne presúvajú do ďalšieho roka.
Nadácia ZSE
800 €
ALAS SLOVAKIA s.r.o.
1.000 €
Fond na podporu umenia
podaný, nepodporený
Obec Sološnica
1.500 € - peniaze boli vrátené
Nakoľko išlo o dotáciu z rozpočtu obce Sološnica, a zistili sme, že Festival nezorganizujeme,
financie museli byť zúčtované v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
k 31.12. 2021 a preto boli financie vrátené.
Dúškovo 2021

Počas letných prázdnin sme pripravili a úspešne zrealizovali 4 turnusy letných táborov DÚŠKOVO.
Program bol pripravovaný tak, aby účastníci trávili čo najviac času v exteriéry, robili sa celodenné
výlety do lesa spojené s jazdou na traktore alebo V3S-ke. V každom turnuse s veľa tvorilo, hrali
sa spoločenské hry, zábavnou formou sme vzdelávali deti o potrebe zodpovedného prístupu
k ochrane prírody. Ďalšie informácie sme uviedli v čl.5 – Činnosť združenia .

6. Plány
Aj naďalej chceme zabezpečovať tvorivé dielne pre deti a mládež, udržiavať spoluprácu
s divadelníkmi ako i obcou Sološnica a ostatnými spoločenskými organizáciami v obci.
Našou snahou bude rozšíriť naše aktivity aj za hranice obce Sološnice.
Do projektov a pravidelných činností chceme zapojiť ďalších dobrovoľníkov.
Aktivity pre deti :
Organizovanie denných táborov a tvorivých dielní počas obecných podujatí,
v spolupráci s MŠ a kultúrnou komisiou pripraviť oslavu Dňa detí a Noc s Andersenom.
Ďalej sa chceme zamerať na opravu priestorov klubovne v kultúrnom dome, ktoré máme
v prenájme od Obce Sološnica za symbolické nájomné 1€ / rok.
Podpora mládeže:
V spolupráci s obcou Sološnica chceme vybudovať na ihrisku nové fitnes ihrisko.
Kultúra:
Chceme pokračovať: v aktivitách na udržiavanie zvykov a tradícií v obci a obnovu
kultúrneho dedičstva, napr. zozbieraním tradičných krumpolových receptov.
Taktiež sa chceme vrátiť k zorganizovaniu Festivalu n 4 sudoch, Historických potuliek,
ako aj divadelných predstavení.
Aj v tomto roku sa budeme snažiť získavať finančné prostriedky cez rôzne projekty a nadácie
na zabezpečenie financovania našich aktivít.
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Získané financie budú podľa výšky financií použité:
1. Na rekonštrukciu sochy sv. Floriána pri kostole
2. Na rekonštrukciu športovísk v obci
3. Festival na 4 sudoch, Potulky, tvorivé dielne, Dúškovo

5. Partneri
V našej činnosti nás podporuje OÚ Sološnica poskytnutím priestorov v KD ( nájom za 1€ ročne)
Pri organizovaní akcií spolupracujeme s kultúrnou komisiou pri OZ Sološnica , MŠ a ZŠ Sološnica
a DHZ Sološnica, Jednotou dôchodcov a Sološnickými ochotníkmi.
Poďakovanie patri aj ostatným sympatizantom a občanom Sološnice, ktorí majú snahu
pomôcť rozvoju našej obce a nášho regiónu a podporili našu činnosť akoukoľvek formou.
Špeciálne poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám venovali svoje 2 %z daní alebo venovali
svoj čas na podporu nášho združenia.
ĎAKUJEME .
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V Sološnici, 30.1.2022
Vypravcovala Anna Čermáková ________________________________
Schválené : 19.2.222
Jana Dinušová, štatutárny zástupca _________________________________

Správa o činnosti a hospodárení – Finančná správa

OZ Materina dúška účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva . Vedie peňažný denník .
Príjmy a výdavky sa evidujú so samostatným radom čísel.
Príjmy
Počiatočný stav k 1.1. 2021 banka
867,83 €
Počiatočný stav k 1.1.2021 pokladňa
3,82 €
2 % z dane z príjmov za rok 2021
5.874,96 €
Dotácie
13.591,51 €
z toho :
Fond na podporu umenia Sološnický zázrak – autorská inscenácia
Fond na podporu umenia Divadelné worksopy
FPU Sološnica rozpráva, Sološnica vzdeláva
Nadácia ZSE – Festival na 4 sudoch
Nadácia Pontis – Vy rozhodujete, my pomáhame
ALAS SLOVAKIA s.r.o. Festival na 4 sudoch
BSK – Sološnickí divadelníci – Proč tý hody vlastne sú?
Denné tábory
3.863 €
Členské
21 €
Príjmy celkom
Z toho príjmy za rok 2021 ( po odrátaní počiatočných stavov)

z toho:
4.300 €
1.500 €
3.600 €
800 €
800 €
1.000 €
1.591,51€

24.222,12 €
23.350,47 €
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Výdavky : celkom 15. 655,73 €
Denné tábory
Sološnický zázrak – autorská inscenácia
Proč tý hody (BSK)
Divadelné worksopy
Sološnica rozpráva, Sološnica vzdeláva - Potulky
Nadácia Pontis – Vy rozhodujete, my pomáhame
2% 2020
2% 2021
Poplatky banka
Poplatky za potvrdenia
Spolu výdavky

3.551,96 €
1.350,00 €
1.600,00 €
1.500,00 €
3.624,87 €
811,39 €
650,12€
2.471,54 €
92,35 €
3,50 €
15.655,73€

Celkom za rok 2021 :
Príjmy celkom
23 350,47 €
Výdavky celkom 15 655,73 €
Zostatok
7.694,74 €
Prevod z predchádzajúcich období k 1.1.2021
Pokladňa
3,82 €
Účet
867,83€
Zostatok hospodárenia
7.694,74€
Celkom zostatok
8.566,39 €
Z toho na účte k 31.12.2021
v pokladni k 31.12.2021
Spolu

8.561,56 €
4,83 €
8.566,39 €
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