ZÁPIS
z rokovania Rady PDC, ktoré sa konalo dňa 17. 02. 2015
v priestoroch OZ Venuše v Prešove.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kooptovanie novej členky Rady PDC
2. Hodnotenie činnosti PDC za rok 2014
3. Príprava Plánu aktivít na rok 2015
4. Prerokovanie finančnej správy za rok 2014
5. Príprava Valného zhromaždenia PDC
6. Prijatie nových členov
7. Rôzne
8. Diskusia
Rokovania Rady sa zúčastnili 3 členky z 5-tich, pričom rokovania sa zúčastnila aj
revízorka PDC. Pani Ruženka Berežná bola zároveň schválená za overovateľku zápisu a tá
konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné. Hosťom bola Mgr. Ingrid Doležalová,
zastupujúca Sociálny Prešov, oz. Tento stav dokumentuje priložená zápisnica.
1/ V prvom bode rokovania bola za členku Rady PDC jednohlasne zvolená Mgr.
Ingrid Doležalová, zastupujúca o.z. Sociálny Prešov.
2/ Členom Rady PDC bola predstavená hodnotiaca správa činnosti PDC za rok 2014,
ktorú dostali členovia pred rokovaním. Hodnotenie činnosti PDC predstavila Juliana
Hajduková a materiál bol bez pripomienok schválený a tvorí súčasť tejto zápisnice.
3/ Členom Rady bol doručený v písomnej podobe aj Plán aktivít na rok 2015, ktorý
predstavila Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD. K materiálu sa rozprúdila živá diskusia, takže
spresňujúce údaje boli zároveň zapracované. Plán bol schválený a bude zároveň prerokovaný
na najbližšom Valnom zhromaždení PDC.
4/ Finančnú správu za PDC spracovala na základe pripravených podkladov Ing. Mgr.
Andrea Čikošová, Gekon Prešov, s.r.o. a podrobnejšie ho predstavila Bc. Juliana Hajduková,
predsedníčka PDC. Z uvedenej finančnej správy vyplýva, že k 31.12.2014 organizácie nemá
žiadne zásoby, ani nevysporiadané pohľadávky, či úver. Stav majetku k uvedenému dňu je
v pokladni: 43,43 €, stav na bežnom účte je 9.891,73 €, takže konečný stav je 9.935,16 €.
5/ Členky sa zaoberali aj prípravou Valného zhromaždenia PDC, ktoré je naplánované
na 4. marca 2015 v prednáškovej miestnosti Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove so
začiatkom o 13.00 hod. Do uvedeného termínu je dôležité pripraviť revíznú správu
a expedovať pozvánku do 20.02.2015. Z: J. Hajduková a R. Berežná.
6/ Prijatie nových členov – do zasadnutia Rady PDC prišla prihláška od základnej
organizácie žien Koškovce, okres Humenné, ktorej predsedníčkou je pani Mária Bošková. Tá
bude ZO ÚŽS zastupovať aj v PDC. Členky túto prihlášku schválila a požiadavku o členstvo
akceptovali bez pripomienok.
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Rôzne :
a)

J. Hajduková informovala o návrhu realizovať Okrúhly stôl k téme : Komunitný
rozvoj a občianska angažovanosť. Cieľom podujatia je osloviť ďalšie organizácie
pôsobiace na území mesta Prešov a získať predstavu o ich angažovanosti na
potrebách obyvateľov mesta Prešov. Okrúhly stôl sa bude realizovať 4. 03. 2015
so začiatkom o 14.00 hodine v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove, Hlavná 139
Na akciu pozvať pani primátorku, vedúcich komisií MsÚ a všetky MVO.

b)

V ďalšom bode rôzneho sme prerokovali návrh riešenia priestoru pre PDC.
Voľné priestory sú na Požiarnickej ulici, kde sú prijateľné podmienky nájomné.
Treba ešte zistiť výšku ďalších prevádzkových nákladov, ale sme sa vedeli
vhodne rozhodnúť.

c)

Prediskutovali sa aj možnosti dotácie z mesta Prešov, kde treba podať projekt do
2.03.2015 a to aj z ohľadom na skutočnosť, že v roku 2014 výkonná riaditeľka,
ani predsedníčka PDC nevypracovali a nepodali žiaden projekt. To destabilizuje
vízie činnosti na rok 2015. Predsedníčka PDC požiadala členky o pomoc
a spoluprácu pri príprave ďalších projektov.

V závere poďakovala J. Hajduková, predsedníčka PDC prítomným za aktívnu účasť
a poskytla drobné občerstvenie.

Bc. Juliana Hajduková
predsedníčka PDC

Zapísala: Bc. Juliana Hajduková
V Prešove, dňa 18. 02. 2014
Overila: Ruženka Berežná, revízorka PDC

2

