
 

História a poslanie ÚŽS 

Občianske združenie Únia žien Slovenska (ďalej len „ÚŽS“) 

je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou 

pôsobnosťou. Je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu 

žien a do novembra roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická 

únia žien Slovenska.  

 

ÚŽS má 11 821 členiek registrovaných v 8 krajských 

organizáciách . 

 

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členkou sa 

môže stať každá občianka Slovenskej republiky, ako aj občianka 

iného štátu s trvalým pobytom na území Slovenska, ak dosiahla 

vek 16 rokov a stotožňuje sa so stanovami ÚŽS. 

 

Hlavným poslaním občianskeho združenia je snaha o tvorbu 

a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný 

a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú 

sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a 

spoločenskom živote. 

 

 

 

 

 

 



Základnými programovými cieľmi ÚŽS sú: 

 
  a)   sledovať dodržiavanie všetkých práv žien, detí a rodín v 

súlade s už prijatými medzinárodnými dohovormi a ostatnými 

platnými predpismi a iniciovať v prípade potreby ich novelizáciu, 

resp. tvorbu ďalších predpisov   

  b)   verejne vystupovať proti rôznym formám diskriminácie a 

intolerancie voči ženám v politickom, ekonomickom, 

spoločenskom a rodinnom živote 

  c)   dbať o pozdvihnutie významu materstva a rodiny, 

prispievať k zachovaniu úplnej a zdravej rodiny a reprodukčného 

zdravia ženy 

  d)  presadzovať právne normy riešenia sociálne–

ekonomických potrieb žien a rodiny vôbec, so zvláštnym zreteľom 

na osamelé ženy, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne 

postihnutými členmi 

  e)   aktivizovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, 

miest a obcí a zapájania sa do podnikateľských a charitatívnych 

aktivít 

  f)   rozvíjať vlastenecké cítenie žien, úctu ku kultúrnemu 

dedičstvu a ľudovým tradíciám, vytvárať priestor pre záujmové 

činnosti, umelecké, kultúrne a oddychové aktivity v mieste 

bydliska 

  g)   vytvárať podmienky na poskytovanie poradensko-

právnych konzultácií, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít 

  h)  spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, 

orgánmi štátnej správy a samosprávy pri riešení ekonomických, 

sociálnych a spoločenských potrieb, získať podporu pre ich 

aktivity 

  i)   spolupracovať so ženskými, rodinnými a ďalšími 
programovo príbuznými organizáciami, spolkami a 
združeniami v SR i v zahraničí, pri plnení vyššie uvedených 
úloh. Podporovať svoje zástupkyne pri medzinárodných 
aktivit 



Základná organizácia Únie žien 

Slovenska v Kojaticiach 

 
V kronike našej obce sme našli, že už v r. 1956 bol založený 

Výbor žien ako predchodca Slovenského Zväzu Žien. Od r. 1970 

až do 1994, aktívne fungovala organizácia Slovenského Zväzu 

Žien v Kojaticiach, kedy táto organizácia postupne zanikla. 

 

Dnešným dňom chceme túto organizáciu znova oživiť.  

 
 

 

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Kojaticiach je 

dobrovoľná organizácia, ktorá združuje ženy, snaží sa aby ženy vo 

voľnom čase mali možnosť sa stretnúť a odreagovať sa od 

každodenných povinnosti. 

Na svojom 1. ustanovujúcom zhromaždení, ktoré sa konalo 

dňa 19.augusta 2011 v zasadačke Obecného úradu v Kojaticiach, 

po splnení všetkých stanovených podmienok, schválili založenie 

tejto organizácie. K tomuto dňu mala organizácia 46 členiek. 

V dobrovoľnom hlasovaní, za prítomnosti predsedníčky 

okresnej organizácie Únie Žien Slovenska, p. Janigovej a za 

prítomnosti  starostu obce p. Aštaryho, boli zvolené za členky 

výboru tieto ženy 

 – PhDr. Katarína Kočišová, Mária Hudáčková, Mgr. 

Ľudmila Namešpetrová, Anna Kozáková, Anna Madziková, 

Helena Poláková a Monika Marusinová. 

 

 Predsedníčkou Základnej organizácie Únie žien Slovenska 

v Kojaticiach bola zvolená pani PhDr. Katarína Kočišová. Na tejto 



schôdzi bol schválený členský príspevok na rok 2011 v hodnote 

2€. 

 

V súčasnosti pracuje výbor našej organizácie v tomto 

zložení: 

 Predsedníčka:        PhDr. Kočišová Katarína 

 Podpredsedníčka:  Poláková Helena 

 Pokladníčka:          Hudáčková Mária 

 Zapisovateľka:       Marusinová Monika 

 Členky výboru:      Kozáková Anna 

                                Madziková Anna 

                                Mgr. Namešpetrová Ľudmila     

 

 

Naše doterajšie akcie: 

Rok 2011 

15. septembra 2011 sa uskutočnila prvá spoločná akcia 

„Opekačka“, ktorá sa konala na miestnom Futbalovom ihrisku. 

Počasie nám prialo a nálada bola výborná. Pri tomto stretnutí sa 

ženy porozprávali a pochutili na opečenej klobáske, samozrejme, 

že nechýbal ani spev a harmonika. Zúčastnilo sa jej 36 členiek. 

 

Dňa 23.9.2011bola brigáda v rámci Dňa dobrovoľníctva, 

jednalo sa o celoslovenskú akciu do ktorej sa zapojili aj naše ženy. 

Brigáda sa uskutočnila na cintoríne v Kojaticiach a Šarišských 

Lužiankach. Členky tu vymaľovali brány, upratali Dom nádeje 

a vyhrabali lístie v areáli cintorínov. Materiál na maľovanie 

a čistenie poskytol OcÚ v Kojaticiach. Tejto brigády sa zúčastnilo 

29 členiek. 



Pre veľký záujem našich členiek sa uskutočnila ďalšia 

brigáda pri rímsko-katolíckom kostole Sv. Ondreja v Kojaticiach 

dňa 1.10.2011, kde maľovali zábradlie a upratovali okolie kostola. 

Tejto akcie  sa zúčastnilo 17 členiek. 

23.10.2011 v zasadačke OcÚ v Kojaticiach sme pripravili 

stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Členky 

UŽS im pripravili pohostenie a kultúrny program. 

31.12.2011 sa uskutočnilo silvestrovské posedenie pre členky 

UŽS spolu s partnermi. Tejto akcie sa zúčastnilo 18 členiek. 

K 31.12.2011 Základná organizácia Únie žien Slovenska 

v Kojaticiach má 54 zaregistrovaných členiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rok 2012 
 

 Dňa 29.1.2012 sa v Kultúrnom dome v Kojaticiach 

uskutočnila   1. Výročná - hodnotiaca schôdza UŽS v Kojaticiach. 

Na túto schôdzu boli pozvaní aj zástupkyňa okresnej zložky Únie 

žien Slovenska v Prešove pani Janigová, pán starosta obce Kojatice  

Anton Aštary a predstavitelia organizácií pôsobiacich v našej obci. 

Vyhodnotili sme plán práce za rok 2011,  hospodárenie, schválili 

sme plán práce na rok 2012. V diskusii  sa mali možnosť vyjadriť 

aj všetci prítomní. Na záver nechýbalo ani pohostenie. 

 

Plán práce na rok 2012 

 
Marec - Súťaž o najkrajšiu kraslicu a ukážky zručnosti žien v   

príprave veľkonočných ozdôb 

Apríl -  Prednážka o zdravej výžive 

Jún -  Juniáles 

September – Deň dobrovoľníctva 

- Opekačka 

December - Vianočné posedenie 

Iné aktivity: 

- jarné a jesenné upratovanie v spolupráci s obecným úradom 

- zaradenie ÚŽS ZO Kojatice do obecnej internetovej stránky Obce 

Kojatice, pravidelná aktualizácia a informácie o činnosti ZO  

- zúčastňovanie sa akcií organizovaných Okresnou organizáciou 

Únie žien Slovenska v Prešove 

 

 V kultúrnom dome v Kojaticiach sa 24.3.2012  konala akcia 

s názvom „Súťaž o najkrajšiu kraslicu a ukážky zručnosti žien v  

príprave veľkonočných ozdôb“ na ktorej nám pozvaní hostia 

predviedli mnoho zaujímavých zručností: Mgr. Slávka Sedláčková 

– aranžovanie jarných a veľkonočných dekorácií s možnosťou ich 



zakúpenia, Mgr. Ľudmila Baňásová – maľovanie voskom na 

vajíčka, vytváranie veľkonočných kraslíc, Gabriel Kočiš – krásny 

jarný aranžmán a ukážka vytvárania dekorácie a naša členka Anna 

Madziková – pletenie papierom rôzne motívy, servítkovú techniku 

a vajíčko z bavlnky, vlny. A aby sa nepovedalo aj naše členky 

doniesli niektoré svoje výtvory, ako napríklad vyšité dekoračné 

dečky, rôzne iné druhy vajíčok – uháčkované, vyryté, dozdobené 

čipkou a mnoho iného. Každá z prítomných 23 členiek si mohli 

čokoľvek z predvádzaného vyskúšať na vlastnej koži a aj tak 

urobili. 

 12.4.2012 sa v Kultúrnom dome v Kojaticiach uskutočnila 

„Prednáška o zdravej výžive“ na ktorú sme si pozvali pani Antóniu 

Mačingovú – držiteľku úžitkových vzorov. Pani Mačingová nám 

rozprávala ako jednoduchý systém pomáha dosiahnuť silu, zdravie 

a vitalitu na celý život. Táto prednáška bola spojená s ochutnávkou 

jej receptov, kde každý z 50 prítomných poslucháčov mohol 

ochutnať zo štyroch druhov šalátov. 

Dovoľte malý citát z jej knihy  - Najedzte sa do štíhlosti: 

 „Každé prijaté sústo rozhoduje o našom zdraví, pocitoch, 

vzhľade. Rovnako aj naše súčasné zdravie, pocity a vzhľad sú 

následkom nášho predchádzajúceho spôsobu stravovania 

a prístupu k sebe samému ...“ 

       Antónia Mačingová 

 

 Dňa 09.06.2012 sa v Kultúrnom dome v Kojaticiach 

uskutočnil Juniáles so začiatkom o 17.00 hod., kde bola pripravená 

veselica pre celé rodiny za účasti hudobnej skupiny BB Country. 

Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie, guláš, čapované pivo, 

bufet a tombola. Najviac si prišli na svoje deti, pre ktore bolo 

pripravených mnoho zaujímavých súťaži a iných atrakcií. 

 

 Dňa 25. 08. 2012 sa uskutočnil výlet do PL – Ružencová 

záhrada Ludzmierz. Po príchode nám bol premietnutý dokument 

o Sanktuáriu Matky Božskej Ludzmierskej. Zúčastnili sme sa 

taktiež svätej omše ktorú celebroval správa našej farnosti, 



duchovný Š. Ružbašan. V modlitbách všetkých tajomstiev sv. 

ruženca sme prešli celou Ružencovou záhradou. V popoludňajších 

hodinách sme navštívili Červený kláštor, kde bola možnosť 

prehliadky múzea kláštora a splav Dunajca. Výletu sa zúčastnilo 

45 osôb. Po príjemne strávenom dni sme sa šťastne vrátili domov 

vo večerných hodinách. 

 

Každoročne sa organizuje brigáda v rámci dňa dobrovoľníctva. Aj 

tento rok sme sa zúčastnili dňa 20.-21.9.2012 brigády pri maľovaní 

oplatenia pri cintoríne v Kojaticiach. Brigáda sa konala dva dni 

spolu sa jej zúčastnilo 46  členiek.  

Okrasná organizácia ÚŽ v Prešove, organizuje každoročne 

posedenie  z príležitosti dňa úcty k starším, dňa 9.10.2012, na ktoré 

boli pozvané aj naše členky, za pekný program, pohostenie 

a príjemné posedenie organizátorom  ďakujeme. 

Naše členky sa zúčastnili aj Mikulášskeho posedenia, ktoré 

pripravila ZO- ÚŽ v Ličartovciach, 14.12.2012. Veľkým zážitkom 

bolo vystúpenie tunajšieho súboru, ktorý pripravil pásmo kolied 

a Vianočných zvykov v Ličartovciach. Samozrejme nepopreli ani 

svoju pohostinnosť a pripravili chutné občerstvenie.   


