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Správa o činnosti a hospodárení 
Občianskeho združenia Materina dúška  za rok 2009 

 
 
 

PROGRAMOVÁ ČASŤ  
 
 
 
 

 
Názov a sídlo organizácie:    OZ Materina dúška  
                                               Sološnica 493  
Dátum vzniku: 4.2.2009  
IČO: 42138582 
DIČ: 2022761444 
Štatutárny zástupca: Jana Dinušová 
Počet členov  : 7 
Počet zamestnancov : 0   
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1. Informácie o združení  
 

 
     OZ Materina dúška bolo zriadené   zápisom na MV  SR dňa 4.2.2009. Združenie vzniklo 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,   
     podpora  zdravého životného štýlu a prostredia, výmenou odborných skúseností v oblasti rozvíjania      
      vzdelania  organizovaním seminárov, kurzov, prednášok . 
 

     b)  organizácia voľno - časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,   
          workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, 
                                          
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 , obecným rozhlasom , článkami 
v regionálnej  
tlači a na internetových stránkach obce  a združenia : www.solosnica.sk,  www.materinaduska.sk . 
 
 
 

3. Činnosť v roku 2009 
 

Základnou prioritou OZ Materina dúška  v r. 2009 bolo rozbehnúť činnosť klubovne  a zabezpečiť jej činnosti  
aspoň  dva krát v týždni .  
Podarilo sa nám  upraviť priestory  v málo používanej miestnosti v KD Sološnica, čo zvýšilo estetickú 
a funkčnú hodnotu  priestorov a zaistilo ,že návštevníci sa tu cítia vždy príjemne .  
Okrem pravidelnej činnosti klubovne sme  zabezpečovali  kultúrny program pre deti počas  obecných 
kultúrnych  
akcií , zorganizovali sme prvý Denný detský tábor a zapojili sme sa do celoslovenskej kampane 
 Objav mlieko a do Humanitárnej zbierky ošatenia. 

 
AKCIE  
 
MAREC    -  Noc s Andersenom  -  zúčastnených 52 detí  
                  - úprava priestorov  a vybavenie klubovne  v KD 
APRÍL      - Výlet za Kravou – exkurzia pre 35 detí z 1. a 2. ročníka ZŠ 

- divadelné  predstavenie Príbeh ulice- divadlo Aréna  
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MÁJ         -  Kvetinová dielňa  
                 -  úprava nástenky v strede obce  na informačnú tabuľu OZ  
                 -  návšteva  Abelandu v Lozorne  

 
JÚN         -  začali  pravidelné klubové stretnutia – 2 krát týždenne 
                -  Realizácia projektu Knižnica nielen pre mamy  
                - distribúcia 2. čísla časopisu Objav mlieko  
 
JÚL         -  Humanitárna zbierka ošatenia  
                -  Denný detský tábor  
 
AUGUST           -   Realizácia projektu Bezpečná klubovňa 
 
SEPTEMBER   - Otvorenie Knižnice nielen pre mamy  
                    -  distribúcia 3. čísla časopisu Objav mlieko  
 
OKTÓBER       -  Krumpolová dielňa 
 
NOVEMBER    - výroba pohľadníc   a dekoračných predmetov na Vianočné trhy  
 
DECEMBER    -   predaj  pohľadníc a dekoračných predmetov   na Vianočných trhoch  

- Vianočková dielňa 
- Vianočný večierok  

                  -    distribúcia 4. čísla časopisu Objav mlieko  
                      
 
 

4. Projekty  
 
V roku 2009 bolo vypracovaných celkom 10 projektov .Zamerané boli na ekológiu, technické  
a materiálne zabezpečenie činnosti OZ a na realizáciu voľno-časových aktivít. Podporené boli 4 projekty  
v celkovej výške   4385 € . 
Projekty  Knižnica nielen pre mamy a Bezpečná klubovňa  podprené sumou 1890 €  
sa realizovali v roku 2009 , a projekty Terasa 2v1 a Nenudím sa – tvorím !  podporené sumou 2495 €  
sa budú realizovať od februára do júla 2010. 
 
Prehľad  podaných projektov v tabuľke  

 
1. Zmeňme šedú na zelenú   Nadácia  EKOPOLIS Náhradný - nepodporený 

2.Umením proti nude  Nadácia COOP Jednota nepodporený 

3.Knižnica nielen pre mamy Zamestnanecký program SPP Podporený   990 € 

4.Hráme sa a tvoríme vonku  Baumit nepodporený 

5. Dajme priestor novým aktivitám  Orange nepodporený 

6. Bezpečná klubovňa Holcim Podporený   900 € 

7. Terasa 2 v 1 Zamestnanecký program ČSOB Podporený   1500€ 

8. Sedacie vaky Orange nepodporený 

9. Sadnite si prosím Zamestnanecký program SPP nepodporený 

10. Nenudím sa - tvorím Zamestnanecký program HOLCIM  Podporený   995 € 
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5. Plány 
 
Aj naďalej chceme zabezpečovať chod klubovne a zvýšiť jej návštevnosť väčšou propagáciou  
pripravovaných 
akcií a rozšírením ponuky  podujatí pre deti a rodičov. 
V roku 2010 by sme chceli  vytvoriť internetovú stránku združenia, na ktorej by sa záujemcovia 
 dozvedeli o akciách  , ktoré pre nich pripravujeme .   
Čaká nás realizácia projektov Terasa 2 v 1 a Nenudím sa –tvorím !  
V projekte Terasa 2v1 nás čaká úprava nedokončenej terasy za kultúrnym domom, kde  časť  
 zatrávnime  , na druhú časť položíme dlažbu  a po okraji  vysadíme tuje .  
Projekt Nenudím sa – tvorím ! je zameraný na zmysluplné trávenie  voľného času detí  a mládeže .  
Do oboch projektov chceme zapojiť  ďalších dobrovoľníkov . 
Chceme tiež pokračovať v organizovaní denných táborov a rozšíriť ho aj počas jarných prázdnin   
a v tvorivých dielňach  počas obecných  podujatí.  
V spolupráci s MŠ a kultúrnou komisiou  pripraviť oslavu Dňa detí a akciu Noc s Andersenom . 
Taktiež chceme aj v tomto roku  získavať finančné prostriedky cez rôzne projekty  a nadácie    
na  technické vybavenie klubovne  , voľno- časové aktivity   a ekológiu .  
 
 

6. Partneri  
 
V našej činnosti nás  podporuje OÚ Sološnica poskytnutím priestorov v KD. 
Pri organizovaní  akcií spolupracujeme s kultúrnou komisiou  pri OZ Sološnica , MŠ a ZŠ Sološnica  
a DHZ Sološnica . 
Finančne a materiálne nás v roku 2009 podporili firmy M M plast  a Jozef Čermák Stolárstvo. 
Poďakovanie za spoluprácu patrí aj Patrikovi Chvílovi , Ľubomíre Sojkovej , Františkovi Sojkovi  
a Tomášovi Dinušovi , ktorí predložili naše projekty u svojich zamestnávateľov ,odporučili ich podporiť 
a spolupracovali pri ich realizácii a ostatným občanom Sološnice , ktorí majú snahu pomôcť 

      rozvoju našej obce a nášho regiónu. 
 
 
 
 

            
 
 
V Sološnici  , 30.1.2010     
 
 
Jana Dinušová _________________________ 
 
                     
 
________________________________________________________________________________________ 
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