ZÁPIS
z VALNÉHO ZHROMAŽDENIE PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 21. 02. 2018,
v salóniku reštaurácie SORAY v Prešove v čase od 14.00 hod.

Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tohto zápisu.
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 Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC
a v úvode konštatovala, že prítomných je 13 zo 17 členov PDC, vrátane dvoch
záujemkýň o členstvo Následne navrhla za zapisovateľku Bc. Julianu Hajdukovú,
podpredsedníčku PDC a overovateľky: Ruženku Berežnú, revízorku PDC a Mgr.
Nicol Fuchsovú, členku PDC, ktoré prijali túto úlohu a voľba prebehla jednomyseľne.
AD3. Bc. Juliana Hajduková informovala, že o členstvo v PDC prejavila záujem
Krajská organizácia ÚŽS Prešov, ktorej štatutárkou je pani Anna Capová, ktorá
predstavila dôvody členstva. Ďalšiu prihláška prišla od Mgr. Nicole Fuchsová, ktorá
sa osobne predstavila a vysvetlia dôvody záujmu o členstvo. Na základe odporúčania
Rady PDC, ktorá odsúhlasila členstvo na doobednajšom stretnutí, boli obe
záujemkyne hlasovaním prijaté bez pripomienok.
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/1900/90-32049-1. Výročná správa bola členom PDC predstavená v PP, čo oživilo
informácie. Návrh prerokovanej VS dostali členovia v elektronickej podobe spolu
s ďalšími prerokovanými materiálmi vopred. Predsedníčka PDC zdôvodnila to, čo sa
nám z plánov nepodarilo realizovať. Potešili aj pozitívne informácie realizovaných
aktivít v číslach.
Súčasťou informácií o činnosti boli aj informácie o finančnom čerpaní výdavkov za
rok 2017, ktoré odštartovali otázky, na ktoré odpovedala Dominika Hradiská.
Členovia očakávali odpovede na to z čoho je tvorený vlastný vklad a činnosť
organizácie. Vo výdavkovej časti im rovnako chýbala dôkladnejšia informácia čo
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obsahujú výdavky na služby, materiál a aký je dôvod vysokého čerpania cestovného.
Na tieto otázky odpovedala predsedníčka PDC.
AD5. Súčasťou rokovania bola aj správa a vykonanej revízií, ktorú predniesla pani
Ruženka Berežná, revízorka PDC. Záznam k vykonanej revízie, tvorí súčasť tejto
zápisnice.
AD6. Predstavený bol plán aktivít pre rok 2018 a zároveň aj finančný rozpočet
pre rok 2018, ktorý sa pripravil na základe skúsenosti z minulosti. K tomuto bodu
bola širšie diskusia a tá je zhrnutá takto:
a) Plán aktivít na rok 2018 členovia požadujú zúžiť na nosné aktivity, doplniť ho
termín realizácie a zodpovednú osobu realizácie aktivít tak, aby bol vhodný na
zverejnenie. Predložený plán je skôr akčným plánom PDC, ktorý členovia vnímajú
ako pomôcku pre členky projektového tímu, ale ten nie je vhodný ako verený
materiál. Členovia sa zhodli na realizácií kampane, ale avizovaná kampaň je zatiaľ
veľmi všeobecná, čo organizácií nepomôže. Požadujú kampaň viesť na regionálnej
úrovni a zdôrazniť jedinečnosť PDC. Zamerať sa viac na 10-te výročie PDC a to aj
v spolupráci s VUC, či mestom Prešov. (prezentácia PDC v rámci Dni VUC, alebo
verejnú prezentáciu PDC a jej členov, prípadne kampaň/prezentáciu zaradiť do plánu
akcií mesta Prešov).
b) Finančný rozpočet na rok 2018 považujú členovia za mále prepojený
s aktivitami. Po diskusii sa dohodli na požiadavke, že rozpočet pre rok 2018 bude
podrobnejšie špecifikovaný a po jeho schválení v Rade PDC sa pristúpi
k elektronickom hlasovaní spolu s Plánom aktivít 2018.
Termín: do 31.03.2018; Z: predsedníčka PDC.
AD7. Juliana Hajdukoví informovala, že Rada PDC prijala abdikáciu Mgr.
Ivany Vojtašekovej, PhD., ktorá sa vzdala postu podpredsedníčky PDC a členky
projektového tímu. Urobila tak z dôvodu pracovného vyťaženia a ďalšieho štúdia.
Rada jej rozhodnutia rešpektovala, pričom Ivana ostáva členkou Rady PDC.
Juliana Hajuková informovala, že Rady PDC schválila Nicol Fuchsovú ako
ďalšiu členku Rady PDC, ale aj projektového tímu pre rok 2018. Požiadala
prítomných, aby sa vyjadrili k rozhodnutiu Rady PDC. Verejným hlasovaním bol tento
návrh prijatý, pričom sa 1 členka PDC zdržala hlasovania. Následne Juliana
Hajduková navrhla rozšíriť Radu PDC o ďalšieho člena, konkrétne o Mgr. Petra
Németha, ktorý na túto ponuku reagoval pozitívne, ako dlhoročný člen PDC.
Verejným hlasovaním bol tento návrh prijatý, pričom sa 1 člen PDC zdržal
hlasovania.
AD8. V tomto bode požiadala predsedníčka PDC J. Hajdukovú, aby prečítala
záver rokovania, ktorý je zhrnutý do uznesenia VZ PDC č. 1/2018 takto:
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Uznesenie VZ PDC č. 1/2018:
1. VZ si vypočulo predstavenie nových členiek, ktorých odsúhlasila Rady PDC
a Valné zhromaždenie PDC toto rozhodnutie potvrdilo a prijalo dvoch nových
členov :
Krajskú organizáciu UŽS Prešov, ktorú bude v PDC zastupovať p. Mária
Lukáčová, predsedníčka OO ÚŽS v Humennom.
Mgr. Nicole Fuchsová, fyzická osoba
2. VZ prerokovalo a schválilo Výročnú správu PDC za rok 2017
3. VZ prerokovalo a schválilo správu o finančnom hospodárení PDC za rok 2017
a vypočulo si a schválilo Revíznu správu PDC za rok 2017, ktorá je súčasťou
zápisu.
4. VZ prerokovalo a schválilo Plánu aktivít na rok 2018, ktorý bude dopracovaný
v súlade s pripomienkami (doplniť termíny a zodpovednú osobu za nosné
a tradičné aktivity PDC). Plán aktivít na rok 2018 bude po úprave predložený na
opätovné odsúhlasenie elektronickou formou v súlade so zápisom.
5. VZ prerokovalo Rozpočet pre rok 2018, ktorý bude po dopracovaní
podľa pripomienok uvedených v texte a opakovane predložení na rokovanie VZ
PDC, podľa textu vyššie.
6. VZ prerokovalo a schválilo návrh na personálnych zmien členov Rady PDC takto :
Schválilo abdikáciu Mgr. Ivany Vojtašekovej, PhD. z funkcie podpredsedníčky
PDC a členky projektového tímu.
Schválilo rozšírenie členov Rady PDC o Mgr. Nicole Fuchsovú a Mgr. Petra
Nemetha.
Schválilo členov projektového tímu pre rok 2018: Mgr. Dominika Hradiská, Mgr.
Nicole Fuchsová a Bc. Juliana Hajduková
Hlasovanie za uznesenie VZ bolo verejné, pričom sa nikto nezdržal hlasovania
a nikto nebol proti uvedenému uzneseniu.
Týmto bodom bolo rokovanie VZ PDC ukončené a predsedníčka PDC poďakovala
prítomným členom za aktívnu účasť.

Overovateľka:
Mgr. Nicole Fuchsová

Zapisovateľka:
Bc. Juliana Hajduková

Ruženka Berežná
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