
PPZ na Slovensku – Ústredie Betliar, Odbočka č. 34 Kobeliarovo 

Vážené dámy, vážení páni, milí bratia a sestry 

       Pomaly sa blíži koniec roka 2021 a nastal čas hodnotenia. Začiatok roka 2021 bol pre nás 

veľmi náročný a ako sa zdá, epidemiologická situácia sa nezlepšuje a ešte vždy musíme 

dodržiavať prísne opatrenia, aby sme zastavili šírenie nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-

19. V závere minulého roka nám svitla nádej pri boji s týmto vírusom v podobe očkovania, 

získania imunity. Ešte vždy je otázkou času, kedy sa budeme môcť vrátiť k spôsobu života, 

ktorý sme viedli pred pandémiou. 

    Vo februári 2021 bolo zvolané XXXI. Valné zhromaždenie Podporného Pohrebného 

Združenia na Slovensku – Ústredie Betliar, bez fyzickej prítomnosti delegátov s využitím 

výlučne korešpondenčného hlasovania. Takýto spôsob zasadnutia zvolila Správna rada 

Združenia z dôvodu mimoriadnej situácie a vyhlásenému núdzovému stavu vládou SR. 

Valné zhromaždenie sa konalo za účelom: 

a) Zvoliť nových členov Správnej rady Združenia 

b) Zvoliť nových členov Dozornej rady Združenia 

c) Upraviť v súvislosti so zmenou štatutárneho orgánu Združenia na nasledujúce volebné 

obdobie doplniť Stanovy a Organizačný poriadok v spolupráci s advokátskou 

kanceláriou 

d) Bolo potrebné v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v 

zmysle § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach doplniť 

Stanovy a Organizačný poriadok v spolupráci s advokátskou kanceláriou. 
         Tento rok odstúpil zo svojej funkcie aj predseda PPZ na Slovensku - Ústredie Betliar, 

Viliam Grieger. Do funkcie predsedníčky PPZ na Slovensku - Ústredie Betliar bola menovaná 

Ing. Valéria Vajzerová. 

         Výročná členská schôdza PPZ na Slovensku, č. 34. Odbočky Kobeliarovo, ktorá sa koná 

každoročne v kultúrnom dome v Kobeliarove, sa z dôvodu závažných epidemiologických 
podmienok v roku 2021 nekonala. Šírenie vírusu Covid 19 spôsobil mnohým rodinám veľký 

zármutok. Mnohí najbližší nám ťažko ochoreli alebo zomreli.   

       K 01.01.2021 mala naša odbočka 146 členov. Prijali sme 4 nových členov, 3 členovia nám 

zomreli. K dnešnému dňu má naša odbočka č. 34 Kobeliarovo 147 členov.   

    Rozpočet na rok 2021 bol schválený „Členským výborom“ PPZ odbočky č. 34 Kobeliarovo. 

          V tomto roku 2021 začala naša odbočka pracovať s počítačovým programom na 

uľahčenie práce s vedením členskej základne a pokladničných denníkov, a s evidovaním úhrad 

členských príspevkov od jednotlivých členov. 
       Hlavnou úlohou nás všetkých členov do ďalšieho obdobia je získavať nových členov. 

Získavanie nových členov je dôležité aj z pohľadu zachovania a šírenia základnej myšlienky 

zakladateľov združenia, a to vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa 

o dôstojný pohreb zosnulého člena. 
          Na záver úprimne ďakujeme všetkým členom a funkcionárom združenia za prácu, 

nápady, podporu aj pripomienky v prospech a rozvoj nášho Združenia. 
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