ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia členov PDC o.z., konaného dňa 07. 03. 2017
v zasadacej miestnosti KS ÚNSS v Prešove, Kollárova 11.
___________________________________________________________________________
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie a schválenie overovateľky, zapisovateľky
2.
Predstavenie a schválenie nových členov PDC OZ
3.
Kooptovanie nového člena/členky do Rady PDC
4.
Prerokovanie Výročnej správy za rok 2016 a správe o finančnom hospodárení
PDC za rok 2016
5.
Správa o vykonanej revízií hospodárenia PDC
6.
Predstavenie plánu aktivít a finančného plánu na rok 2017
7.
Výsledok rokovania Rady PDC voľby novej predsedníčky PDC
8.
Úhrada členského na rok 2017
9.
Diskusia
10.
Občerstvenie a záver
AD1.Rokovanie otvorila a viedla Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD, podpredsedníčka
PDC o.z., ktorá privítala členov a ospravedlnila neprítomných. Skonštatovala, že na
základe prezenčnej listiny je zasadnutie uznášania schopné, pretože z 13 členov je
prítomných 7, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. Zároveň navrhla, aby voľba
prerokovaných materiálov prebehla verejným hlasovaním a návrh bol prijatý.
V úvode bola navrhnutá a schválená zapisovateľka, Bc. Juliana Hajduková. Za
overovateľky boli navrhnuté: Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD a pani Ruženka
Berežná, obe boli bez pripomienok schválené.
AD2. V tomto bode boli požiadaní o predstavenie noví kandidáti (3) o členstvo
v PDC. Zároveň ospravedlnila neprítomnosť zástupcu Zariadenia pre seniorov
Harmónia, Prešov – Cemjata. Prihlášku podalo aj Zariadenie pre seniorov Náruč
v Prešove, ktoré predstavila pani Sikoraiová. Ako fyzická osoba sa prítomným
predstavila Mgr.Dominika Hradiská, ktorá v krátkosti zdôvodnila svoje rozhodnutie.
Rada PDC všetkých troch kandidátov schválila na svojom poslednom zasadnutí
a rovnako odhlasovali prijatie nových členov bez pripomienok aj členovia PDC. Noví
členovia tak môžu plnohodnotne hlasovať.
AD3. Kooptovanie nového člena/členky do Rady PDC bolo ďalším bodom rokovania.
Na návrh Juliany Hajdukovej bola navrhnutá Mgr. Dominika Hradiská a tento
návrh členovia odsúhlasili.
AD4. Hodnotiacu správu pripravila a členom predstavila Bc. Juliana Hajduková,
predsedníčka PDC, ktorá v úvode pripomenula mená členov Rady. Následne sa
zamerala na predstavenie projektov a realizovaných aktivít. Vo svojej PP prezentácií
upozornila na fakt, že v roku 2016 sa podarilo osloviť 2770 občanov, pričom 636
sme oslovili na ID, worskopoch, tréningoch, pri konzultáciách. Povzbudivé je, že až
2.134 občanov sa zapojilo do DAD, čo je výsledok snaženia zapojených 28
organizácií.
Súčasťou správy o činnosti boli aj informácie o finančnom hospodárení organizácie.
VS tvorí súčasť tejto zápisnice spolu s Finančnou správou za rok 2016. Oba
materiály boli jednohlasne schválené.
AD5. Správu o vykonanej revízií hospodárenia PDC predniesla pani Ruženka
Berežná, revízorka PDC, ktorá prečítala zápis z vykonanej revízie. Tento dokument
tvorí prílohu tohto zápisu po jeho schválení.

AD6. V tomto bode predstavila Mgr. Dominika Hradiská „Plán aktivít na rok 2017“
a Finančného plánu na rok 2017. V rámci predstavovania plánu zdôraznila, že
výdavky potrebné na ich realizáciu sú kryté schváleným projektom. Oba uvedené
materiály členovia schválili bez námietok a tvoria prílohu tejto zápisnice.
AD7. V prestávke zasadnutia VZ rokovala Rada PDC na svojom prvom zasadnutí
v roku 2017 s jediným bodom programu. Doterajšia predsedníčka PDC Bc. Juliana
Hajduková sa z vážnych rodinných dôvodov vzdala pozície predsedníčky. Zároveň
navrhla, aby ju v tej funkcii zastúpila Mgr. Dominika Hradiská. Členky Rady PDC
tento návrh bez pripomienok prijali.
O tomto rozhodnutí informovala členov VZ pani Ruženka Berežná, revízorka PDC
a zároveň o kandidátke dala hlasovať. Verejným hlasovaním členov PDC bola
jednohlasne zvolená Mgr. Dominika Hradiská (R.č.: xxxxxxxxxxx, bytom
xxxxxxxxx, xxxxxx), za predsedníčku PDC s platnosťou od 8. marca 2017.
Ďalšie podrobnosti spojené s odovzdaním funkcie sa uskutočnia do konca marca
2017 po vzájomne dohode oboch dám. Mgr. Dominika Hradiská, poďakovala za
dôveru a uistila prítomných o svojej snahe viesť organizácie v naštartovanom smere.
AD8. V tomto bode prítomní členovia uhradili členského vo výške 10,- €/rok s tým,
že členské organizácie uhradia platbu na účet PDC na základe prevzatej faktúry.
AD9. Počas diskusie informovala J. Hajduková, že o dobrovoľnícku činnosť sa
zaujíma žena s TPP a ochotou pomáhať. Rovnako informovala o ponuke firemného
dobrovoľníctva, ale organizácia zatiaľ nemá jasnú predstavu pomoci. Členské
organizácie, ktoré dokážu prijať väčšiu skupinu (40 dobrovoľníkov), bude
informovať, ak ponuke bude mať jasné kontúry.
Juliana Hajduková upriamila pozornosť na možnosť zverejnenia dobrovoľníckych
ponúk na webovej stránke PDC v priebehu celého roka, čo pomôže nádejným
dobrovoľníkom reálnejšie spoznať možnosti členských organizácií.
Zároveň poďakovala členským organizáciám, ktoré zverejnili na svojej web stránke,
že sú členmi PDC, alebo že PDC patrí medzi ich partnerov. To recipročne robí aj
PDC keď na úvodnej stránke umiestňuje logá partnerov a podporovateľov. Pozri:
http://www.dobrovolnictvopo.sk/
Podpredsedníčka PDC Ivana Vojtašeková predniesla návrh, aby doterajšej
predsedníčke Bc. Juliane Hajdukovej bolo udelené čestné predsedníctvo, s čím
členky Rady PDC jednohlasne súhlasili. Bc. Juliana Hajduková ostáva čestnou
predsedníčkou PDC.
AD10. V závere poďakovala Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD prítomným za účasť, čím
ukončila rokovanie a zároveň pozvala prítomných k malému občerstveniu.

Zapisovala:
Bc. Juliana Hajduková

Zápis overili:
Ruženka Berežná

V Prešove dňa 9.03.2017

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD

