
Správa o činnosti OZ „PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK“ za uplynulé obdobie  

t.j. od 25. 10. 2018 do 04. 12. 2019 

      Občianske združenie PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK 6. decembra tohto roku začne ďalší - už 

13. 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. Stretávali sa podľa potreby, približne raz za dva mesiace – podľa pripravovaných 

akcií. Pozvaným hosťom stretnutí bola vždy vedúca súboru Mgr. art. Alena Paulusová, 

s ktorou sme konzultovali momentálne potreby a požiadavky súboru, pripravovali podujatia 

určené pre  ŠARIŠANČEK. 

Aktivity, ktoré sme  v priebehu uplynulého obdobia v spolupráci s vedením súboru 

realizovali, sú nasledovné:  

• Pomoc pri realizácii a finančnú podporu pre sústredenie. V dňoch 8.11. - 11.11.2018 
sa konalo sústredenie na Drienici. OZ podporilo sústredenie sumou 783,91 EUR. 

 

• Zapojenie sa do grantového programu Šariš ľuďom. V 6. ročníku programu, ktorý 

podporuje regionálny rozvoj Prešovského kraja sme sa uchádzali o finančnú 

podporu na tanečnú obuv. Projekt žiaľ, neprešiel. Aktívne sa na jeho príprave 

podieľala Ing. Albína Rusiňáková. Ďakujeme. 

• Deň detí. Členovia výkonného výboru a kontrolnej komisie zorganizovali dňa 

29.5.2019 MDD trochu netradične v bowlingovom centre „Na trati“, pretože  areál 

Kultúrneho strediska Družba bol v rekonštrukcii.  Celkové náklady zo zdrojov 

občianskeho združenia na nájom tratí a pohostenia predstavoval 261,- EUR.     

• Pomoc pri realizácii  zájazdu do Bulharska. V dňoch 19. 06. – 25. 06. 2019 sa 

uskutočnil zájazd DFS Šarišanček do Bulharska na medzinárodný folklórny festival 

v meste Aheloy. Na zájazd vycestovalo 35 účinkujúcich a 6 osôb ako pedagogický 

dozor. 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 3320,03 EUR.  

• Hosťovanie súboru Šarišanček z Detroidu, USA – 11.7.2019 približne 30 mladých ľudí 

navštívilo Slovensko, boli účinkujúcimi na festivale v Detve. Prejavili záujem stretnúť 

sa s prešovským ŠARIŠANČEKOM. Občianske združenie hosťom poskytlo pohostenie 

- 222,39 EUR (financovanie – dar). Deti oboch súborov sa vzájomne obdarovali. 

• Pomoc pri realizácii a finančnú podporu pre sústredenie. V dňoch 03. 10. - 06. 10. 
2019 sa konalo sústredenie na Drienici. OZ podporilo sústredenie sumou 940,96 
EUR (výsledná suma oproti r. 2018 je vyššia, pretože sme sa zvýšila stravná 
a ubytovacia jednotka, pričom sme poplatok rodičov nezvyšovali). 
 



• web stránka www.sarisancek.sk   bude vytvorená od r. 2020 nanovo - novým 

administrátorom. Momentálne je táto záležitosť v stave riešenia, pod dohľadom  p. 

Antona Košalku. 

• Na účet občianskeho združenia bola v roku 2019 poukázaná suma 2152,11 EUR od 

darcov 2% z dane z príjmu za rok 2018.  Pre poberanie 2% v roku 2020 je OZ už 

zaregistrované. 

• Ostatnou činnosťou, ktorú sme vykonali, bola: 

-  príprava Žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2020 na folklórny festival 

do Čiernej Hory, ktorý sa ma konať od 7.7. – 12.7.2020 – Ing. A. Rusiňáková, 

Mgr. art. A. Paulusová, Mgr. V. Banasová. 

- príprava výročnej členskej schôdze, čo okrem iného zahŕňalo na dnešný deň 

04.12.2019:  - prípravu správy o činnosti za uplynulé obdobie, 

                       - prípravu správy o hospodárení za rok 2018, 

                       - prípravu rozpočtu.  

• Občianske združenie v tomto roku ešte plánuje: 
Príprava Mikulášskych balíčkov – na deň sv. Mikuláša 06.12.2019 v KS Družba 
pre všetky deti DFS Šarišanček. 

  
 
 

 

 

 

 

 
 
                                                                                              PhDr. Katarína Balenčinová 

V Prešove dňa 04.12.2019                                            organizačná vedúca 

 

 

http://www.sarisancek.sk/

