ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2016,
v reštaurácii SORAYA v Prešove.

Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Privítanie a schválenie nových členov PDC
Príprava plánu aktivít na rok 2017
Info o oceňovaní TOP dobrovoľníkov za rok 2016
Rôzne a diskusia
6. Záver
AD1. Zasadnutie otvorila Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC OZ, ktorá privítala
prítomné členky a oznámila, že na zasadnutie nepríde pani PhDr. Marta Hanečaková, ani MVDr.
Anna Suchá. Napriek tomu je zasadnutie uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná
väčšina členov Rady PDC. Zápis urobí J. Hajduková. Za overovateľku bola bez pripomienok
schválená pani Ruženka Berežná.
AD2. I.Vojtašeková informovala prítomné členky o skutočnosti, že máme 3 nových
záujemcov o členstvo. Ide o Zariadenie pre seniorov v Prešove – Cemjate, ktoré bude zastupovať
PhDr. Dušan Demčák, riaditeľ ZpS. Ďalším záujemcom o členstvo v PDC je Zariadenie pre
seniorov Náruč v Prešove a zastupovať ho bude Mgr. Melánia Sikoraiová, vedúca ekonomického
úseku. Ako fyzická osoba poslala prihlášku Mgr. Dominika Hradiská. Pani Hradiská a zástupcovia
organizácií zdôvodnili svoj záujem o členstvo. Po vypočutí boli kandidáti schválení verejným
hlasovaním.
AD3. Pani J. Hajduková, predstavila návrh Plánu aktivít na rok 2017, ktorý dostali prítomní
v písomnej podobe. K aktivitám prítomné dámy diskutovali a navrhli niektoré doplnenia, ktoré
budú zapracované do materiálu. Ten tvorí prílohu zápisnice. Následne bol členom Rady PDC
predstavený finančný plán pre rok 2017, ktorý je minimalistický, ale tiež bol bez pripomienok
schválený.
AD4. S blížiacim sa termínom oceňovania Krajské srdce na dlani (KsND) boli všetci členovia
predsedníčkou informovaní o zasadnutí hodnotiacej komisie i krátkom scenárom KsND. Celú
akciu bude moderovať Mgr. Veronika Slaninková a priebeh oceňovania obohatí pán Rendoš,
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hudobný redaktor Rádia Regina Košice spolu so speváckym duom. Vystupujúcim hradíme len
cestovné náklady. Darčeky – anjelikov, pripravili pracovníčky a klienti zariadenia „Slnečný dom“
v Prešove. Pani R. Berežná pripraví perníčky pre všetkých ocenených. Všetkým, ktorí pomohli
a prispeli k propagácií podujatia, ďakujeme.
AD5. Počas diskusie vystúpila pani Ruženka Berežná, ktorá informovala o aktivite Svetového
dámskeho klubu, ktorý pripravuje konferenciu určenú pre ženy. Konferencia sa uskutoční dňa
25. apríla 2017 v Prešove. Hlavnou hosťkou bude Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru pre
rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR.
AD6. Predsedníčka PDC poďakovala prítomným členkám za aktívnu účasť. Týmto bolo
zasadnutie Rady PDC, o. z. ukončené a prítomné dámy pozvané na spoločný obed.

Overovateľka:

Zapisovateľka:

pani Ruženka Berežná

Bc. Juliana Hajduková

V Prešove dňa 30. 11. 2016
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