ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 21. 02. 2018,
v zasadačke PDC, Čapajevova 9 v Prešove.

Prítomní : Mgr. Dominika Hradiská; Bc. Juliana Hajduková; Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.;
MVDr. Anna Suchá, Ruženka Berežná. PhDr. Marta Hanečáková, PhD.; Mária Kurtová.
Program zasadnutia:
1.
Otvorenie
2.
Voľba zapisovateľa/zapisovateľky a overovateľa
3.
Predstavenie a schválenie nových členov
4.
Prerokovanie Výročnej správy PDC za rok 2017
5.
Predloženie správy o finančnom hospodárení PDC za rok 2017
6.
Prerokovanie a schválenie Plánu aktivít a Rozpočtu pre rok 2018
7.
Informácie o zmene v projektovom tíme.
8.
Rôzne a diskusia
9.
Záver
AD1. a 2. Zasadnutie otvorila D. Hradiská a oznámila, že na základe prezenčnej listiny je
Rada PDC uznášania schopná. Následne navrhla za zapisovateľku J. Hajdukovú
a overovateľku I. Vojtašekovú, ktoré prijali túto úlohu a voľba prebehla jednomyseľne.
AD3. Bc. Juliana Hajduková predstavila záujemcov o členstvo a upozornila, že
vzhľadom na časovú náročnosť rokovaní sme záujemkyne pozvali len na Valné zhromaždenie
PDC, kde sa predstavia osobne. Prihlášku si podala Krajská organizácie ÚŽS, ktorej
štatutárkou je pani Anna Capová. Ďalšiu prihláška prišla od Mgr. Nicole Fuchsová, ktorá
pôsobí v 3S v meste Prešov dlhšie a bola aj zakladajúcou členkou PDC. Členovia záujemcov
odhlasovali bez pripomienok, pretože obe záujemkyne poznajú.
AD4. Výročnú správu za rok 2017 predstavila Dominika Hradiská, predsedníčka PDC,
ktorá skonštatovala, že po 10-tich rokoch pôsobenia PDC bol čas na zmenu. Zmena bola
naštartovaná zmenou predsedníčky, zmenou sídla organizácie, ale aj zmenou Stanov PDC.
Zmena bola schválená MV SR dňa 16.06.2017 pod č.: VVS/1-900/90-32049-1. Výročná
správa bola členom Rady PDC k dispozícií aj písomne, kde sme sa venovali výsledkom
realizovaných aktivít. J. Hajduková požiadala o doplnenie informácie ku konzultáciám, ktoré
boli poskytnuté pre 80 individuálnych klientov. Pani Kurtová upozornila na pozitívnu
skutočnosť, že okrem mládeže, ktorá je našou prioritnou CS sa do dobrovoľníckych aktivít
výrazne zapojili aj ženy z KO ÚŽS. Navrhla, aby sme 10. výročie PDC využili na lepšiu
propagáciu výsledkov PDC, ale aj ďalších partnerských organizácií v kraji a dobrovoľníkov.
V diskusii odzneli otázky: Aký je dopad realizovaných školení ? Pri realizácií sa
rešpektujú potreby z dola ? V diskusii odzneli návrhy ako rozšíriť záujem o školenia napr. aj
na fakulty PU, či ZŠ a SŠ, alebo osloviť veľké organizácie: eRko, Skauti a pod. Univerzálny
spôsob ako osloviť mladých a prilákať ich na školenie sme nenašli. Dominika informovala, že
vždy stojí za to, aby sme spoznali a rešpektovali potreby klientov. Pozitívny dopad
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realizovaných školení je v tom, že zástupcovia jednotlivých organizácií opakovanie pošlú
svojich zástupcov svojich organizácií, čo sa stáva.
Marta Hanečáková upozornila na fakt, že 1x ročne aktivizovať mladých k dobrovoľníctvu je
veľmi málo. Deťom je bližšia praktická skúsenosť a súťaživosť. Preto je dôležité mať
možnosť opakovanej dobrovoľníckej činnosti, preto podporuje vznik vlastného
dobrovoľníckeho programu pre PDC. Dobre pripravený program spojený so súťažou, by
možno pomohol. Predstavila nám aj príklad realizovanej kampane ACVČ, ktorá bola
finančne náročná s minimálnym pozitívnym dopadom. Následná súťaž im pomohla zvýšiť
počet klikov i účasť na aktivitách. Z tohto dôvodu odporúča dobre pripraviť kampaň, trefne
zadefinovať cieľ kampane i aktivity počas roka 2018 a realizovať ju v nasledujúcom roku.
Inšpiratívny nápad ako realizovať viacgeneračné aktivity odznel na príklade - spojiť matky
a dcéry, čo môžeme aplikovať v ďalších projektoch.
AD5. Finančnú správu za rok 2017 predniesla Dominika Hradiská, pričom členovia
požadovali vysvetlenie z čoho sa tvoril vlastný vklad pri príjmovej časti fin. správy. Vo
výdavkovej časti očakávali členovia presnejšiu špecifikáciu služieb a materiálu z dôvodu, že
ide o nosné položky bez špecifikácie. Na otázky odpovedala Dominika Hradiská. V tomto
bode informovala Ruženka Berežná, revízorka PDC o výsledkoch vykonanej revízie. Správa
tvorí prílohu tohto zápisu.
AD6. Predstavený plán aktivít pre rok 2018 bol podnetom k diskusii, ktorej výstupy
boli tieto:
a) Zúžiť plán aktivít 2018 na nosné a tradičné aktivity(3) a doplniť ich termín realizácie, ale
aj zodpovednú osobu ich realizácie.
b) Zdôrazniť 10. výročie vzniku PDC v plánovanej kampani a pripraviť návrhy na
propagačné možnosti a formy propagácie na najbližšie zasadnutie Rady PDC.
c) Informačnú a mobilizačnú kampaň dôkladne pripraviť, odkonzultovať aj jej finančné
krytie tak, aby sa mohla realizovať v roku 2019.
AD7. Prerokovanie Rozpočtu na rok 2018 predstavila D. Hradiská s tým, že ten je
pripravený na základe skúsenosti z roku 2017. Členovia apelovali na spresnenie hlavne
položiek ako je materiál, služby, či kampaň. Sumy nie sú malé a predstaviť sa dajú rôzne
výdavky. Diskusia sa otvorili aj pri položke výdavky za kampaň, ktorú odporúčali zahrnúť do
výdavkov roka 2018, len na prípravu kampane. Tento rozpočet bude podrobnejšie
špecifikovaný po zapracovaní projektových aktivít (povinné a voľné) a ten bude predstavený
na najbližšom rokovaní Rady PDC.
AD8. Informáciu o zmene v projektovom tíme predniesla Ivana Vojtašeková, ktorá
informovala členov Rady PDC o svojom zámere vzdať sa pozície podpredsedníčky a členky
projektového tímu. Urobila tak z dôvodu pracovného vyťaženia a ďalšieho štúdia, takže nemá
dostatočné kapacity na realizáciu aktivít. Zároveň chce ostať členkou Rady PDC, čo bolo
prijaté s potešením, lebo jej doterajšia práca bola veľmi dobre hodnotená.
Juliana Hajduková navrhla rozšíriť Radu PDC o dvoch nových členov: Mgr. Petra
Németha a Mgr. Nicole Fuchsovú.
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Juliana Hajduková informovala, že navrhla Nicole Fuchsovú ako ďalšiu členku
projektového tímu pre rok 2018. Zároveň prečítala výsledky rokovania Rady PDC, ktoré sú
zhrnuté do uznesenia.
Pani Marta Hanečáková sa vyjadrila k aktuálnej výške členského, ktoré považuje sa
nízke a navrhuje zvýšenie. Rovnako navrhuje vopred stanoviť primerané cenu školení.
V závere predsedníčka Dominika Hradiska, predložila návrh na zmenu predsedu PDCoz. Navrhla svoje odstúpenie z pozície a znovunavrátenie predsedníctva Juliane Hajdukovej.
Tá reagovala negatívne z dôvodu, že ide o náhlu ponuku, ktorú nezvažovala a zároveň by išlo
o ďalšiu administratívnu záťaž pre PDC.
Uznesenie č. 1/2018 znie takto:
1. Rada si vypočula návrh záujemcov o členstvo a prijala 2 nových členov :
Krajská organizácia ÚŽS Prešov, ktorú bude v PDC zastupovať p. Mária Lukáčová,
predsedníčka OO ÚŽS v Humennom.
Mgr. Nicole Fuchsová, fyzická osoba
2. Rada prerokovala a schválila Výročnú správu PDC za rok 2017
3. Prerokovala a schválila správu o finančnom hospodárení a Revíznu správu za rok 2017
4. Prerokovala a schválila podané projektové návrhy smerované donorom: Iuventa – NIM ;
projekt pre spoločnosť LEAF – expertné dobrovoľníctvo; Projekt Krajšie Slovensko.
5. Prerokovala a schválila Plánu aktivít na rok 2018, ktorý bude dopracovaný v súlade
s pripomienkami (doplniť termíny a zodpovednú osobu za 3 nosné aktivity: oslava výročia
PDC, DAD, KSnD). Plán aktivít na rok 2018 bude po úprave predložený na najbližšie
rokovanie a schválenie v Rade PDC v súlade so zápisom.
6. Prerokovanie a schválenie Rozpočtu pre rok 2018, ktorý bude po dopracovaní podľa
pripomienok uvedených v texte a opakovane predložení na rokovaní Rady PDC.
6. Prerokovala a schválila návrh na personálne doplnenie členov Rady PDC o :
Mgr. Nicole Fuchsovú a Mgr. Petra Nemetha.
Zároveň schválila členov projektového tímu: Mgr. Dominika Hradiská, Mgr. Nicole
Fuchsová a Bc. Juliana Hajduková
Hlasovanie vo všetkých bodoch bolo verejné, pričom sa nikto nezdržal hlasovania
a nikto nebol proti uvedenému uzneseniu.
Týmto bodom bolo rokovanie ukončené a predsedníčka PDC, pozvala členky na
spoločný obed, ktorý sa realizoval v reštaurácii SORAY v Prešove.

Overovateľka:
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.

Zapisovateľka:
Bc. Juliana Hajduková

Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC
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