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Správa o činnosti OZ „PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK“ za uplynulé
obdobie t.j. od 06.10.2015 do 15.11.2016
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Občianske združenie PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK 6. decembra tohto roku začne ďalší - už desiaty rok svojho pôsobenia. 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, v poslednom období aj ďalší
noví členovia OZ a aj rodičia detí zo Šarišančeka, ktorí ešte členmi združenia nie sú. Všetkým patrí za ich nezištnú pomoc veľká
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 aj vedúca súboru Mgr. art. Alena Paulusová, s ktorou sme konzultovali
momentálne potreby a požiadavky súboru, pripravovali podujatia určené pre členov Šarišančeka a ich rodičov.
Aktivity, ktoré sme v priebehu uplynulého obdobia v spolupráci s vedením súboru realizovali, sú nasledovné:
Príprava mikulášskych balíčkov bola spoločným dielom manželov Mrázovcov a niektorých členov Výkonného výboru. Na deň
oslavy Sv. Mikuláša v tanečnej sále KS Družba, 04.12.2015, bolo pripravených 90 ks balíčkov, v celkovej hodnote 99,90 EUR, čo
predstavuje 1,07 EUR na 1 balíček.
Stretnutie pri Novoročnej kapustnici, ktoré sa konalo 15. januára 2016. Hlavným cieľom tohto podujatia bolo stretnutie
rodičov a priateľov DFS Šarišanček. Na programe bola degustácia kapustnice, ktorú sme pripravili manželia Mrázovci, 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. !!! Pre prípravu budúcich takýchto stretnutí bude potrebné zabezpečiť, aby sa účasť neplnoletých detí zo
Šarišančeka podmienila prítomnosťou ich rodičov, alebo iných splnomocnených osôb. Nie je v silách organizátorov z
radov OZ, aby ustrážili všetky prítomné deti pred úrazom, alebo inou ujmou na zdraví. Vedenie súboru je na takomto
podujatí v úlohe pozvaných hostí, a nie pedagógov, ako tomu je tréningoch.
V dňoch 18.03 až 20.03.2016 sa realizoval zahraničný zájazd súboru Šarišanček na festival MusicFest Praha-Poděbrady. Za
účelom získania finančnej podpory podalo OZ žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 8 326,00
eur, ktorá mala pokryť účastnícke poplatky, dopravu a materiálne náklady na doplnenie krojového vybavenia. Žiaľ, náš projekt
s názvom „Šarišanček so svojím umením v Prahe“ nebol zo strany FPU podporený. Dňa 10.02.2016 sa konalo stretnutie
Výkonného výboru a Kontrolnej komisie, na ktorej bol odsúhlasený príspevok z rozpočtu OZ na zájazd, ktorý v konkrétnych
číslach znamenal:
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1.144,00 EUR ako doplatok účastníck.poplatkov (3994 fa - 2850 vyzbierané),
1.400,00 EUR úhrada dopravy do Prahy a späť,
149,31 EUR stravné a pitný režim,
159,90 EUR ostatné režijné náklady spojené so zájazdom.
Druhýkrát v histórii nášho združenia sme organizovali futbalový turnaj detských folklórnych súborov, ktorý sa konal 30.
apríla 2016 na základnej škole na Mukačevskej ulici pod názvom ŠARIŠANČEK KALAP CUP 2016. Zúčastnilo sa ho 9 súborov z
nášho regiónu a víťazstvo si nakoniec vybojovalo družstvo detského folklórneho súboru KEČERA, ktorý si domov odniesol kalap
s krásnou vyšívanou stužkou a putovný pohár. Pre získanie financií od mesta Prešov v rámci jeho podpory aktivít v oblasti
športu a športových podujatí organizovaných v meste Prešov sme dňa 06.12.2016 podali žiadosť na náš projekt s požadovanou
dotáciou 374 eur. Boli sme úspešní a mestské zastupiteľstvo schválilo pre ŠARIŠANČEK KALAP CUP 2016 402 EUR. Ďalšiu časť
nákladov pokrylo štartovné a sponzorské dary, či už finančné alebo materiálne, za ktoré sme veľmi vďační.
Dňa 25.04.2016 OZ podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia za účelom odpory projektu Slávnostná
premiéra k 30. výročiu vzniku súboru Šarišanček, ktorý pre naše OZ predstavoval v roku 2016 prioritu. Celková výška
požadovanej dotácie bola 7060,00 Eur. Fond na podporu umenia odsúhlasil pre náš projekt sumu 4500,00 Eur a v zmluve nás
zaviazal použiť tieto prostriedky na materiálové náklady potrebné na realizáciu projektu, konkrétne na doplnenie krojového
vybavenia. Náklady na premiéru predstavovali celkove 8.236,37 EUR, z čoho cena krojov predstavuje 5990,40 EUR.
Prostriedky združenia boli použité na nájom sály, osvetlenie a ozvučenie, dataprojekcia, občerstvenie účinkujúcich,
realizácia videonahrávky. Podrobnejší prehľad financovania projektu je súčasťou finančnej správy.
Na príprave a realizácii premiérového programu sa okrem vedenia súboru zúčastňovali aj rodičia detí a členovia OZ. Počas
sústredenia súboru na Drienici, na tréningoch, na krojovej skúške, počas zhrávok pomáhali niektoré mamičky obdivuhodnou
mierou. Nápomocní boli aj pred a počas premiéry aj reprízy. Menovite veľká vďaka patrí p. Zuzane Liptákovej, p. Martine
Policiánovej, Júlii Petrenčákovej
a Júlii Uhriňákovej. Na medializácii projektu občianske združenie spolupracovalo aj s
vedením PKO Prešov, vďaka čomu sa prvýkrát plagáty so Šarišančekom objavili aj na mestských citylightoch. Články o
premiére Šarišančeka na svojich stránkach ich uverejnili denníky Prešovský korzár, Prešovský Večerník, týždenník Prešovské
noviny a kultúrno-spoločenský mesačník PREŠOVSKÝ MAGAZÍN. Informovali o nej aj v RTVS v Rádiu Regina a v Slovenskej
televízii, a aj v Televízii Markíza.
Prvýkrát počas existencie nášho združenia sme neorganizovali tzv. Guľášovicu. Program vystúpení Šarišančeka a obsadenosť
priestorov Strednej lesníckej školy v období, kedy zvykneme túto našu oslavu Dňa detí realizovať, nám to v tomto roku
neumožnili.
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 2016 spojená s kontrolou hospodárenia za uplynulý rok, osobitne vyúčtovanie
projektu Slávnostná premiéra k 30.výročiu vzniku súboru Šarišanček.
Občianske združenie v tomto roku ešte plánuje:
príprava mikulášskych balíčkov,
zabezpečenie evidencie subjektu pre možnosť poberania 2% z daní v roku 2017 do 15.12.2016,
vyúčtovanie dotácie poskytnutej z Fondu na podporu umenia, čo zahŕňa vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie,
V Prešove dňa 16.11.2016
Mgr. Gabriela Mrázová
predseda
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