Správa o činnosti OZ „PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK“ za uplynulé obdobie
t.j. od 12.12.2017 do 24.10.2018
Občianske združenie PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK 6. decembra tohto roku začne ďalší - už
dvanásty 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 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.
Občianske združenie má v súčasnosti 55 členov a dvoch čestných členov.
Aktivity, ktoré sme v priebehu uplynulého obdobia v spolupráci s vedením súboru
realizovali, sú nasledovné:
• Pomoc pri realizácii zájazdu. V dňoch 27.3. - 30.3.2018 sa uskutočnil zájazd DFS
Šarišanček do Maďarska na medzinárodný folklórno-tanečný festival v Budapešti.
Na zájazd vycestovalo spolu 45 osôb, z toho 37 účinkujúcich detí a 8 osôb ako
pedagogický dozor. Na tomto zájazde okrem vystúpení absolvovali deti aj výlet do
tropikária a večernú plavbu po Dunaji, spojenú s prehliadkou nočnej Budapešte.
Vďaka patrí aj niektorým členom občianskeho združenia, ktorí pomohli pri realizácii
zájazdu aj svojou osobnou účasťou. Občianske združenie prispelo zo svojho
rozpočtu na tento zájazd sumou 1.777,- EUR.
• Deň detí. Členovia výkonného výboru a kontrolnej komisie zorganizovali dňa 1.6.2018
v areáli Kultúrneho strediska Družba v Prešove oslavu Dňa detí, kde sa mohli deti –
členovia DFS Šarišanček zabaviť, zasúťažiť si a vzájomne sa lepšie spoznať. Súčasťou
boli rôzne súťaže, kde deti súťažili rozdelené so 6 tímov. Celkové náklady zo zdrojov
občianskeho združenia predstavovali 106,78 EUR.
• Voľba predsedu občianskeho združenia prebehla dňa 27.6.2018. Členovia
Výkonného výboru a Kontrolnej komisie, ktorí boli zvolení na členskej schôdzi dňa
12.12.2017 zvolili pre obdobie od 15.08.2018 až do nasledujúcej výročnej členskej
schôdze pani Mgr. Veroniku Banasovú za predsedníčku výkonného výboru
občianskeho združenia PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK. Ministerstvo vnútra SR potvrdilo
zmenu stanov oz formou Dodatku č.2, v ktorom sa mení sídlo občianskeho
združenia na Teriakovce 221, 08005 Prešov s platnosťou od 01.08.2018.
• Pomoc pri realizácii 2. zájazdu v kalendárnom roku 2018. V dňoch 27.6. –
07.07.2018 sa uskutočnil zájazd DFS Šarišanček do Poľska na medzinárodný
folklórno-tanečný festival v meste Jarocin. Na zájazd vycestovalo spolu 37 osôb,

z toho bolo 30 účinkujúcich detí a 7 osôb ako pedagogický dozor. Na tomto
festivale, ktorý organizovalo mesto Jarocin sa deti predstavili svojim programom aj
v mestách Žerkow, Kotlin, Žegocin. Vďaka opäť patrí aj niektorým členom
občianskeho združenia, ktorí pomohli pri realizácii zájazdu aj svojou osobnou
účasťou. Občianske združenie prispelo zo svojho rozpočtu na tento zájazd sumou
887,39 EUR
• Administráciu web stránky www.sarisancek.sk prevzal do svojej starostlivosti člen
výkonného výboru p. Anton Košalko, za čo mu patrí naša vďaka.
• Na účet občianskeho združenia bola v roku 2018 poukázaná suma 1963,12 EUR od
darcov 2% z dane z príjmu za rok 2017.
• Ostatnou činnosťou, ktorú sme vykonali, bola príprava výročnej členskej schôdze, čo
okrem iného zahŕňalo na dnešný deň 24.10.2018:
- prípravu správy o činnosti za uplynulé obdobie,
-

prípravu správy o hospodárení za rok 2018.

• Čo sa neorganizovalo to bola Novoročná kapustnica a futbalový turnaj detských
folklórnych súborov ŠARIŠANČEK KALAP CUP.
• Občianske združenie v tomto roku ešte plánuje:
- Pomoc pri realizácii a finančnú podporu pre sústredenie, ktoré sa bude konať
8.11.-11.11.2018 na Drienici.
- Príprava Mikulášskych balíčkov – na deň Sv. Mikuláša 6.12.2018 v KS Družba pre
všetky deti DFS Šarišanček.
- Registráciu OZ na poberanie 2% z daní, ktorú zabezpečí nový predseda OZ – p.
Veronika Banasová
• Občianske združenie v budúcom kalendárnom roku plánuje :
- zorganizovať deň detí pre členov detského folklórneho súboru,
- podieľať sa na príprave zájazdov pre DFS Šarišanček

V Prešove dňa 24.10.2018

Mgr. Veronika Banasová
predseda

