
Z Á P I S N I C A 

 

Z výročnej členskej schôdze  občianskeho združenia  

                        PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK  konanej dňa 24.10.2018 

 

   

  Dňa 24. októbra 2018 o 17:00 hod sa v priestoroch Kultúrneho strediska Družba na 

Sídlisku III v Prešove uskutočnila výročná členská schôdza občianskeho združenia PRIATELIA 

DFS ŠARIŠANČEK s týmto programom: 

 

          Privítanie 

1. Kontrola uznesení OZ PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK  

za uplynulý rok  

2. Správa o činnosti OZ PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK 

3. Správa o hospodárení OZ PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK 

4. Informácia o stave členskej základne. 

5. Schválenie členského príspevku na rok 2019 

6. Voľba členov výkonného výboru a kontrolnej komisie pre obdobie od 25.10.2018 do 

najbližšej členskej schôdze v roku 2019 

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

8. Príhovor vedúcej DFS ŠARIŠANČEK prítomným členom OZ 

9. Diskusia 

Záver 

 

Prítomní: viď prezenčná listina /Príloha č.1/. 

 

Prítomní členovia OZ PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK privítala a s programom oboznámila 

predsedníčka OZ – Mgr. Veronika Banasová. 

 

    K bodu č. 1/   

 

Predsedníčka OZ Mgr. Veronika Banasová  pokračovala ďalej kontrolou uznesení z výročnej 

členskej schôdze konanej 13.12.2017, v ktorých členská schôdza ukladala členom Výkonného 

výboru:  

 

• Zaevidovať subjekt do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018  

• Podávať žiadosti a projekty na podporu činnosti OZ a tým aj činnosti DFS Šarišanček 

Bolo konštatované, že obe uznesenia boli splnené, bohužiaľ podaný projekt nebol schválený 

/viď. Správa o činnosti za obdobie od 14.12.2017 do 24.10.2018/.  

Pre ilustráciu pripravila Ing. Albína Rusiňáková správu o získavaní financií z verejných 

zdrojov /Vid. Financie získané z verejných zdrojov za obdobie 2009 až 2016, evidované ako 

Príloha č. 2/. 

 

K bodu č. 2/ 

 

Členka Výkonného výboru PhDr. Katarína Balenčínová prítomným predniesla správu o 

činnosti OZ za uplynulé obdobie /Vid. Správa o činnosti OZ je evidovaná ako Príloha č.3/. 

 

  

 

 



 

K bodu č. 3/ 

 

So správou o hospodárení OZ PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK prítomných oboznámila Mgr. 

Veronika Banasová a správu pripravila Ing. Gabriela Mrázová. Stav finančných prostriedkov ku 

dňu 23.10.2018: 

- pokladňa          800,94 € 

- banka            7 483,57 € 

- spolu             8 284,51 € 

/Vid .Správa o hospodárení je evidovaná ako Príloha č. 4/. 

 

K bodu č. 4/ 

 

O počte členov OZ PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK prítomných oboznámila predsedníčka 

OZ V súčasnosti má OZ 55 členov a dvoch čestných členov. Prítomným, ktorí ešte nie sú 

členmi boli ponúknuté prihlášky. Z členskej základne boli na základe Stanov OZ PRIATELIA 

DFS ŠARIŠANČEK tí členovia, ktorí nezaplatili členský príspevok v stanovenej výške za 

príslušné obdobie. Tento návrh bol jednohlasne verejným hlasovaním schválený.  

 

K bodu č. 5/ 

 

Prítomní sa na návrh Výkonného výboru rozhodli ponechať výšku členského príspevku vo 

výške, ktorá bola v roku 2018 a na rok 2019 jednohlasne verejným hlasovaním schválili sumu 

30 €/rok/člen pre všetkých členov OZ, s možnosťou zaplatiť túto čiastku jednorázovo alebo v 

niekoľkých splátkach.  

 

K bodu č. 6/ 

 

Členov Výkonného výboru a Kontrolnej komisie OZ PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK 

prítomným predstavila Mgr. Veronika Banasová. Tí potom boli vo verejnom hlasovaní 

jednohlasne zvolení do Výkonného výboru a Kontrolnej komisie OZ PRIATELIA DFS 

ŠARIŠANČEK pre obdobie od 25.10.2018 po najbližšiu výročnú členskú schôdzu v roku 

2019.  Sú to títo členovia: 

 

Výkonný výbor: 

1. Balenčinová Katarína  

2. Banasová Veronika 

3. Policianová Martina  

4. Košalko Anton 

5. Uhrináková Júlia  

6. Rusiňáková Albína 

7. Mačeková Renáta 

 

Kontrolná komisia: 

1. Liptáková Zuzana  

2. Petrenčáková Júlia  

3. Trojanovičová Iveta 

4. Rusinková Mária  

 

 

 

 

 



K bodu č. 7/ 

 

Zákonný zástupca svojim podpisom udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov - v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady )EÚ) 2016/679 z 27. 

Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ä všeobecné nariadenie o osobných 

údajov). Neprítomní ho budú mať doručený v blízkej dobe. 

 

K bodu č. 8/ 

 

Prítomným sa prihovorila vedúca súboru Mgr. Art. Alena Paulusová, pričom vyzdvihla 

prospešnosť OZ pre fungovanie súboru, poďakovala rodičom za spoluprácu a oboznámila ich  

s pripravovaným sústredením na Drienici v dňoch 8. až 11. novembra 2018. Vysvetlila rodičom 

pojem „účastnícky poplatok“ pri plánovaní zájazdov, taktiež novú stratégiu – organizácia 

letného zájazdu v spolupráci s CK. 

 

K bodu č. 9/ 

 

Prítomní položili otázku – aká obuv je vhodná na tréning. Pani Paulusová jednoznačne 

odporúčala ako cvičnú obuv - charakterky. Členovia VV a KK poprosili rodičov o aktívnu účasť 

pri organizovaní akcií pre deti. 

 

S prítomnými sa rozlúčila a za účasť im poďakovala predsedníčka OZ  Mgr. Veronika 

Banasová. 

 

 

Uznesenia: 

 

1/ Členská schôdza berie na vedomie: 

• Správu o činnosti OZ Priatelia DFS Šarišanček  

• Správu o hospodárení OZ Priatelia DFS Šarišanček 

2/ Členská schôdza schvaľuje: 

• Členov Výkonného výboru a kontrolnej komisie OZ PRIATELIA DFS 

ŠARIŠANČEK Priatelia DFS Šarišanček pre funkčné obdobie od 25.10.2018 do 

najbližšej členskej schôdze v  r. 2019. 

• Výšku členského príspevku 30 €/rok/člena. 

3/ Členská schôdza ukladá: 

• Členom Výkonného výboru zaevidovať subjekt do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 

2019  

• Podávať žiadosti a projekty na podporu činnosti OZ a tým aj činnosti DFS Šarišanček 

  

Príloha č.1  - Prezenčná listina 

Príloha č.2 – Financie získané z verejných zdrojov 2006 - 2016 

Príloha č.3  – Správa o činnosti za obdobie od 13.12.2017 do 24.10.2018 

Príloha č.4  – Správa o hospodárení za obdobie od 13.12.2017 do 24.10.2018 

 

 

 



 

Zapísal:                                                                          

                  Ing. Albína Rusiňáková                         

               člen Výkonného výboru OZ 

 

 

Schválil:                                                       

                 Mgr.Veronika Banasová                          

             člen Výkonného výboru OZ 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa  24.10.2018                                                        


