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Výročné správy

 Správa o činnosti OZ „Priatelia DFS Šarišanček“ za uplynulé obdobie
t.j. od 29.10.2014 do 06.10.2015

Občianske združenie PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK 6. decembra tohto roku začne ďalší - už deviaty rok svojho
pôsobenia. Rady našich členov sa neustále obmieňajú, tak ako sa menia členovia súboru, ale pre nás je
dôležité to, že na jednej strane sa tešíme novým členom a na druhej strane mnoho členov aj napriek tomu, že
ich potomok už nie je členom Šarišančeku, napríklad, ak stane členom  súboru ŠARIŠAN, ostávajú v našich
radoch a aktívne podporujú občianske združenie  v jeho činnosti.

Počas uplynulého obdobia - od poslednej výročnej členskej schôdze sme sa snažili naplniť naše hlavné
poslanie a tým je aktívna podpora všetkých aktivít detského folklórneho súboru ŠARIŠANČEK formou
finančnej, materiálnej a osobnej pomoci.

Počas celého roka činnosť OZ zastrešovali najmä členovia výkonného výboru a kontrolnej komisie, za čo im
patrí veľká a srdečná vďaka. Stretávali sme sa podľa potreby, približne raz za dva mesiace, niekedy aj
častejšie, ak si to situácia, príp. pripravované akcie a úlohy vyžadovali. Pozvaným hosťom stretnutí bola
zakaždým aj vedúca súboru Mgr. art. Alena Paulusová, ktorú sme vždy požiadali o názor, radu a zároveň sme
sa jej vždy spýtali na jej momentálne potreby a požiadavky na našu súčinnosť personálnu alebo finančnú,
ktorá by pomohla našim deťom v súbore. Na týchto schôdzach sme riešili aktuálne otázky súvisiace s
činnosťou súboru a zároveň sme sa venovali organizačnej príprave  pravidelných spoločných podujatí.

Medzi aktivity, ktoré boli v priebehu uplynulého obdobia realizované môžeme zaradiť:

·      Sústredenie  13. až 16. novembra 2014 v rekreačnom stredisku Drienica, ktoré finančne podporilo naše 
občianske združenie. Pri počte 64 účastníkov, z toho 52 detí vo veku do 15 rokov cena za štvordňové
sústredenie vrátane dopravy autobusom predstavovala 3.200,95 Eur. Vybrané poplatky za sústredenie boli
vo výške 2.089 Eur a finančný príspevok občianskeho združenia predstavoval čiastku 1.111,95 Eur. Tieto
sústredenia, napriek tomu, že sú dosť finančne náročné, deťom veľmi prospievajú a majú pozitívny vplyv
na ich rozvoj a zlepšenie úrovne ich znalostí, či už sa jedná o tanečníkov, speváčky alebo hudobníkov,
nehovoriac o formovaní  kolektívu a sociálnych väzbách.

·      V novembri 2015 sme absolvovali registráciu združenia medzi žiadateľov o získanie 2% zo zaplatenej
dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2014. Týmto by som chcela poďakovať všetkým
darcom, ktorí 2% občianskemu združeniu PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK venovali a pri tejto príležitosti
chceme poďakovať za Vašu podporu a priazeň, veľmi si to vážime a pevne dúfame, že nám svoju priazeň
zachováte aj naďalej. Celková výška prijatých prostriedkov 2% z dane z príjmu fyzických
a právnickych osôb za rok 2014 je v roku 2015  3.427,75 Eur.

·      Ďalšou vydarenou akciou bolo Stretnutie pri kapustnici, ktoré sa konalo 16. januára 2015. Hlavným
cieľom tohto podujatia bolo stretnutie rodičov a priateľov DFS Šarišanček. Na programe bola degustácia
kapustnice, ktorú sme pre vás pripravili, potom tradičná zábava plná stretnutí a rozhovorov a napokon aj
tanečné kreácie v podaní veľkých aj malých. Stretnutia sa zúčastnilo približne 120 ľudí. V príjemnej
atmosfére sme sa navzájom spoznávali a vymieňali si názory a návrhy na činnosť združenia do budúcnosti.

 

·      Prvýkrát v histórii nášho združenia sme organizovali futbalový turnaj detských folklórnych súborov, ktorý
sa  konal 25. apríla 2015 na základnej škole na Mukačevskej ulici pod názvom ŠARIŠANČEK KALAP CUP
2015. Zúčastnilo sa ho 11 súborov z nášho regiónu a víťazstvo si nakoniec vybojovalo družstvo detského
folklórneho súboru ČARNIČKA z Košíc, ktorý si domov odniesol kalap s krásnou vyšívanou stužkou
a putovný pohár. Prevažnú časť nákladov na tento turnaj pokryli sponzorské dary, či už finančné alebo
materiálne, za ktoré sme veľmi vďační.

o   Máme v pláne pokračovať v tejto tradícii a zorganizovať tento turnaj aj na ďalší rok. Týmto by
sme vás chceli srdečne pozvať, aby ste prišli a povzbudili naše deti v ich športovom snažení
a zažili tú úžasnú atmosféru.               

o   Navyše v súvislosti s organizáciou druhého ročníka ŠARIŠANČEK KALAP CUP-u 2016 chceme
požiadať o dotáciu Mesto Prešov v rámci jeho podpory aktivít v oblasti športu  a športových
 podujatí   organizovaných v meste Prešov. Termín podania žiadosti v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta o poskytnutie dotácie je najneskôr 31.3.2016.

 

·      Veľmi vydarenou akciou bola taktiež  - letná kondičná príprava – sústredenie spojené s varením guľášu
a s grilovaním, naša „Gulášovica“, ktorá sa konala 13. júna 2015 v areáli SOŠ lesníckej v Prešove a žišlo
sa nás tam viac ako 100. Týmto by som chcela poďakovať p. Fuchsovi - riaditeľovi SOŠ lesníckej v Prešove
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za poskytnutie veľmi pekných priestorov exteriéru školy. Počasie bolo vynikajúce a deti si tak mohli 
športovaním zlepšiť fyzickú kondíciu pred pripravovaným zájazdom do Bulharska a rodičia si tu mohli
vyjasniť mnohé otázky súvisiace s prípravou svojich detí na cestu, najmä tých, ktoré mali zájazd
absolvovať prvýkrát.

                              

·      V uplynulom období sme sa, tak ako po celý čas nášho pôsobenia, snažili získať príspevky na činnosť
združenia z rôznych externých zdrojov.

Podali sme žiadosť o dotáciu z prostriedkov Ministerstva kultúry SR v rámci programu PRO SLOVAKIA na
projekt pod názvom: „Sme hrdí na slovenský folklór“ na zájazd detí do Bulharska, kde Šarišanček na
folklórnom festivale VARNA 2015 v bulharskom meste Varna od 27. júna – 2. júla 2015 svojim programom
propagoval slovenský folklór a slovenskú kultúru. Tento náš projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR
sumou 4.000 EUR, z čoho sme mali nesmiernu radosť. Prostriedky boli účelovo viazané na cestovné
a prepravné náklady a účastnícke poplatky. Keďže doprava do Bulharska a späť stála 3.000 EUR, zvyšná suma
1.000 EUR bola použitá na úhradu časti účastníckych poplatkov a práve preto mohol byť poplatok za zájazd
stanovený z pôvodných 135 EUR na 95 EUR, takže časť účastníckych poplatkov uhradili deti, časť
Ministerstvo kultúry v rámci dotácie a zvyšné finančné prostriedky poskytlo naše občianske združenie zo
svojho rozpočtu.

****************************************************************************

Keďže v minulom aj v tomto roku nastala početnejšia obmena v radoch členov súboru Šarišanček, rozhodli
sme sa do tejto správy o činnosti zaradiť aj staršie aktivity občianskeho združenia, aby sme Vám tak lepšie
priblížili našu činnosť a formy našej podpory súboru.

Ø  V rámci projektu  „Folklór na Šariši spája generácie“ sme Ministerstvo kultúry žiadali o podporu pri
výmene krojového vybavenia a tanečnej obuvi. Jednalo sa o profilový program detského folklórneho
súboru Šarišanček pod názvom titulnej piesne „Lučka, lučka žeľenučka...“ a  v programe účinkovali  aj
folklórne súbory Šarišan a Starišan. Žiadali sme o prostriedky na 28 dievčenských a 16 chlapčenských
krojov a 45 párov čižiem, čo predstavovalo v rozpočte projektu 14.890,00 EUR. Žiadosť projektu sme
podporili aj o fotografiami súčasného krojového vybavenia súboru, a priložili sme aj fotografie nových
krojov, o  ktoré sme mali záujem a ktoré by nám ušili priamo u výrobcu. Chceli sme tak poukázať na
fakt, že nové kroje a obuv v súbore sa nekupovali už vyše 15 rokov. Tento náš projekt bol
Ministerstvom kultúry SR schválený, a finančne podporený sumou 1.500 EUR. Zo zmluvy
s poskytovateľom dotácie vyplývalo, že na projekte sa musíme spolupodieľať sumou, ktorá 
predstavovala 5 % z celkového rozpočtu, t.j. 855 EUR. Spolu to bolo 2. 355 EUR. Na stretnutí
výkonného výboru  a kontrolnej komisie združenia sme po dôkladnom zvážení odhlasovali použitie
tejto sumy na zakúpenie 28 párov tanečných čižiem v celkovej hodnote 2.520 EUR. Všetci tí, ktorí sme
boli na predstavení „Lučka, lučka žeľeňučka....“ 27.októbra 2014, sme zažili nádhernú atmosféru
spoločného vystúpenia troch súborov troch generácií a obdivovali sme prácu dramaturgičky toho
programu, Mgr.art  (magisterky umenia) Alenky Paulusovej  a ten pocit určite stál za to...

Ø  Ďalší úspešný projekt na podporu DFS Šarišanček pripravil p. Jozef Kubica, zamestnanec firmy
Siemens, ktorý využil možnosť požiadať o financie zo zamestnaneckého fondu spomínanej firmy,
ktorý je určený na podporu detských a mládežníckych kolektívov alebo jednotlivcov. Získal tak pre
súbor 200 EUR, ktoré poskytla Nadácia centra pre filantropiu a boli taktiež použité na zakúpenie
tanečnej obuvi pre členov súboru.

Ø  Každoročne poskytujeme členom združenia zvýhodnenie pri platbe za jesenné sústredenie detí  na
Drienici a na ostatnom zasadnutí výkonného výboru a kontrolnej komisie sme dospeli k názoru, že
budeme členstvo v občianskom združení zohľadňovať aj pri platbe za zájazd detí do zahraničia, aby
sme tak motivovali rodičov, prípadne starých rodičov, či príbuzných alebo ďalších priaznivcov súboru
k vstupu do nášho občianskeho združenia.

Ø  Vďaka aktívnej činnosti našich členov sa občianske združenie zviditeľňuje aj mediálne. V uplynulom
období bolo zverejnených hneď niekoľko článkov o občianskom združení PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK
a o DFS Šarišanček. Na svojich stránkach ich uverejnili denníky Prešovský korzár, Prešovský Večerník
a týždenník Prešovské noviny a taktiež Rádio Prešov a to najmä v súvislosti s už realizovanými a aj
pripravovanými projektami nášho združenia

 

Aktuálne pracujeme na príprave projektov súvisiacich so žiadosťami o granty z rozpočtovej kapitoly MK SR a
to:

1. z programu Pro Slovakia 5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí - za účelom finančnej podpory
zájazdu detí - termín podania ešte nie je známy, pretože výzvy na podávanie žiadostí ešte neboli zverejnené

2. z programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť - za účelom podpory premiéry pri
príležitosti 30. výročia založenia súboru Šarišanček - termín podania ešte taktiež nie je známy

Premiéra pri príležitosti 30. výročia založenia súboru je pre nás veľmi dôležitá udalosť a ďalši
rok sa ponesie najmä v znamení tohto výročia a plánovaného premiérového programu súboru,
ktorý by sa mal uskutočniť v novembri 2016.

 

My – členovia výkonného výboru OZ sa budeme snažiť všemožne pomôcť pri organizácii tejto premiéry, čo
okrem iného zahŕňa aj oslovovanie potenciálnych sponzorov, ktorí sú ochotní pomôcť finančne alebo
materiálne. Pri tejto príležitosti Vás chceme osloviť so žiadosťou o pomoc a podporu v rámci Vašich možností.
V súvislosti s tým môžete osloviť priamo predsedníčku OZ, p. Mrázovú, ktoréhokoľvek člena výboru alebo
vedúcu súboru Alenku Paulusovú.

 

Vopred Vám srdečne ďakujeme za každú formu pomoci a podpory.
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·      Ostatnou činnosťou, ktorú sme vykonali, bola príprava tejto výročnej členskej schôdze, čo okrem iného
zahŕňalo:

·           Príprava správy o činnosti za uplynulé obdobie
·           Príprava správy o hospodárení za rok 2015 spojená s kontrolou hospodárenia za uplynulý rok,

osobitne vyúčtovanie zájazdu do Bulharska

 

Občianske združenie v tomto roku ešte plánuje

1. príprava a materiálne zabezpečenie sústredenia na Drienici, ktoré sa bude konať v dňoch 22.10.-
25.10.2015.

2. zabezpečenie evidencie subjektu pre možnosť poberania 2% z daní v roku 2016 do 15.12.2015,

3. vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry v rámci programu PRO
SLOVAKIA, čo zahŕňa vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie,

4. Pripravujeme spomínané žiadosti o granty z Ministerstva kultúry: =>z programu ProSlovakia 5.1 Prezentácia
umenia a kultúry v zahraničí na zájazd v lete 2016 =>a z programu 7. Nehmotné kultúrne dedičstvo a
kultúrno-osvetová činnosť na premiérový program súboru v roku 2016

5. prípravu Novoročnej kapustnice – tradične v januári 2016, na ktorú sa už teraz veľmi tešíme a tešíme sa
najmä na vašu hojnú účasť, na vaše názory a podnety na zlepšenie činnosti nášho občianskeho združenia.

6. Prípravu futbalového turnaja detských folklórnych súborov ŠARIŠANČEK KALAP CUP 2016, ktorý by sa mal
konať v apríli 2016.

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                Mgr.
Gabriela Mrázová

V Prešove dňa 7.10.2015                                                                                                              
predseda OZ
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