ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia členov PDC OZ konaného dňa 18.03.2015
v prednáškovej miestnosti Kniţnice P.O.Hviezdoslava v Prešove, Hlavná 139.
___________________________________________________________________________
Prítomní : podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie
2.
Schválenie nových členov PDC OZ
3.
Predstavenie výročnej správy PDC OZ
4.
Prerokovanie plánu aktivít a finančného plánu na rok 2015
5.
Diskusia a rôzne
6.
Záver
AD1.Rokovanie otvorila a viedla Juliana Hajduková, predsedníčka PDC OZ, ktorá
konštatovala, ţe na základe prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina
platiacich členov. V úvode bola navrhnutá zapisovateľka a schválená Ivana
Vojtašeková.
Hlasovanie: PROTI: 0; ZDRŢALO SA: 1, takţe návrh bol schválený.
Za overovateľky boli navrhnuté Ruţenka Bereţná a Ingrid Doleţalová a obe boli bez
pripomienok schválené.
AD2. Predsedníčka predstavila nových kandidátov (4) o členstvo v PDC OZ. Boli
nimi:
Centrum sociálnych sluţieb v Prešove
OZ SAPIO so sídlom v Miklušovciach
Zdruţenie priateľov ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči
ZO ÚŢS Koškovce.
Hlasovanie o prijatí za členov:
PRE: 10; PROTI: 0 ZDRŢALO SA: 0
Dovtedajší členovia PDC OZ odhlasovali prijatie nových člnov PDC, ktorých
predstavitelia môţu odteraz plnohodnotne hlasovať.
AD3. Výročnú správu predstavila tieţ predsedníčka PDC OZ, pričom sa zamerala
na hlavné ciele, cieľové skupiny a zámer pôsobenia PDC OZ a na nosné projekty
a aktivity, ktoré boli novými ale aj tradičnými. Súčasťou správy o činnosti bolo
členom predstavené aj finančné hospodárenie PDC, kde konečný stav je vo výške
9.935,16 €.
K dňu 31.12.2014 o.z. nemá ţiadne zásoby, nevysporiadené pohľadávky, či úvery.
Komplexné znenie Výročnej správy za rok 2014 tvorí prílohu zápisnice a táto VS
bola bez pripomienok schválená.
Hlasovanie: PRE: 13; PROTI: 0 ZDRŢALO SA: 0
AD4. Výkonná riaditeľka PDC OZ Ivana Vojtašeková predniesla „Plán aktivít na rok
2015“. V rámci predstavovania plánu spomenula aj aktivity, ktoré zástupkyne PDC
OZ realizovali do termínu konania zasadnutia Valného zhromaţdenia. Presný „Plán
aktivít na rok 2015“ je priloţený k zápisnici.
Následne predsedníčka PDC OZ Juliana Hajduková predstavila „Plán rozpočtu na
rok 2015“, ktorý je priloţený k zápisnici. Oba dokumenty pre rok 2015 boli členmi
schválené bez pripomienok.
Hlasovanie: PRE: 13; PROTI: 0 ZDRŢALO SA: 0
AD5. Diskusia:
Počas diskusie predsedníčka PDC OZ bliţšie informovala prítomných členov
o okolnostiach zmeny miesta sídla PDC OZ, pričom detailne opísala základné

východiská danej situácie a dôvody dočasného zdieľania spoločnej kancelárie s OZ
Venuše. V danej súvislosti podčiarkla dôleţitosť vedenia dialógu so zástupcami MsÚ
v Prešove, o.i., aj na tému prenájmu nebytových priestorov v meste Prešov pre MVO
organizácie a to za podmienok vyhovujúcim momentálnej finančnej situácii
viacerých MVO.
Juliana Hajduková, v inom kontexte, upriamila pozornosť na nové webové sídlo
PDC OZ a vyzvala prítomných, aby navštívili toto webové sídlo a v prípade
nejasností či nedostatkov nás kontaktovali.
Diskusia sa otvorila k téme propagácie MVO a aké sú potreby zástupcov MVO
v oblasti dobrovoľníctva. J.Hajduková upozornila na „úpadok sily“ MVO, ktorý aj
sama vníma a vyzvala zástupcov MVO k mobilizácii a angaţovaniu sa v oblasti
propagácie svojich MVO, zvyšovaniu vlastnej dôveryhodnosti, vedeniu dialógu
navzájom medzi sebou aj so zástupcami MsÚ.
V rámci diskusie vystúpila aj p. Máriu Kurtová, ktorá vyjadrila svoju nespokojnosť
s priebehom akcie „Dobrý trh“. Podotkla potrebu zmeny a to smerom k väčšej
priamej propagácii a prezentácii jednotlivých MVO a nielen formou predaja
výrobkov. Tlmočila tak aj reakcie ďalších zástupcov MVO, ktorí sa zúčastnili
spomínanej akcie. Juliana Hajduková tento návrh prijala a je otvorená ďalšiemu
dialógu v danej predmetnej oblasti. Zároveň však podotkla, ţe tento spôsob
prezentácie MVO počas akcie „Dobrý trh“ bude znamenať väčšie nároky kladené na
zástupcov jednotlivých MVO. Na to p. Mária Kurtová reagovala návrhom na
zapojenie študentov/mladých ľudí do spolupráce.
AD6. V závere predsedníčka ešte raz poďakovala prítomným za účasť, ukončila
rokovanie a pozvala ich k malému občerstveniu v čase prestávky pred zasadnutím
„okrúhleho stola“, na ktorých pozvala aj všetkých prítomných členov PDC OZ.

Zapisovala:
Ivana Vojtašeková
Zápis overili:
Ruţenka Bereţná
Inge Doleţalová

V Prešove, dňa 19.03.2015

