Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zápis zo 4. Valného zhromaždenia Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC)
Dátum: 24.6. 2015
Prítomní:
 Mgr. Alžbeta Frimmerová,
 Ing. Petra Nagyová Džerengová,
 MUDr. Iveta Plšeková,
 Mgr. Soňa Tatid,
 Mgr. Jana Vlašičová
Miesto konania: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Stará Tržnica, Nám. SNP 25, Bratislava
Program:
1. Privítanie a otvorenie.
2. Informácie o členoch a ospravedlnenia.
3. Voľba členky združenia.
4. Voľba členky/členiek Správnej Rady.
5. Správa o činnosti BDC 2014 – výročná správa a jej schválenie.
6. Správa revízora o hospodárení a jej schválenie.
7. Ročná správa o hospodárení 2014 a jej schválenie.
8. Plán činností na rok 2015 a jeho schválenie.
9. Rozpočet na rok 2015 a jeho schválenie.
10. Vytvorenie vízie a stratégie pre BDC na roky 2016 – 2018.
11. Termíny zasadnutí Valného zhromaždenia.
12. Iné.
13. Diskusia.
1. Privítanie a otvorenie.
2. Informácie o členoch a ospravedlnenia.
V úvode Alžbeta Frimmerová predstavila členky Valného zhromaždenia a tlmočila ospravedlnenie
dvoch členiek, ktoré sa Valného zhromaždenia nemohli zúčastniť (Tatiana Matulayová bola v čase
konania VZ v zahraničí a Alžbeta Brozmanová Gregorová je momentálne na materskej dovolenke).
Zároveň skonštatovala, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.
3. Voľba členky združenia.
Ďalším bodom programu bolo hlasovanie o novej členke BDC. Záujem o členstvo v BDC prejavila
bývalá vice-primátorka Petra Džerengová Nagyová, ktorá odstúpila z pozície členky Správnej rady
BDC. Svoje dôvody pre rozhodnutie stať sa členkou BDC Petra Nagyová Džerengová opísala v liste,
ktorý zaslala BDC a členky BDC si ho mali možnosť pred stretnutím prečítať.
Všetky tri prítomné členky BDC jednohlasne hlasovali za členstvo, čím sa Petra Nagyová Džerengová
stala členkou BDC a získala právo hlasovať.
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4. Voľba členky/členiek Správnej Rady.
Keďže cieľom BDC je, aby bolo v jeho orgánoch aktívne zastúpené aj mesto, požiadala riaditeľka BDC
mesto, aby nominovalo svojho kandidáta/kandidátku na túto pozíciu. Mesto BA nominovalo
námestníčku primátora, MUDr. Ivetu Plšekovú, ktorá predložila žiadosť. Všetky štyri prítomné členky
BDC hlasovali jednohlasne za. Členkou Správnej rady stala MUDr. Iveta Plšeková, ktorá v Správnej
rade nahradila Petru Nagyovú Džerengovú a získala tak právo hlasovať.

5. Správa o činnosti BDC 2014 – výročná správa a jej schválenie.
Táto časť je neverejná.
6. Správa revízora o hospodárení a jej schválenie.
Alžbeta Frimmerová predstavila členkám správu revízora. Revízorka Alžbeta Brozmanová Gregorová
v správe konštatuje, že preskúmala predložené materiály a konštatuje, že účtovná závierka vyjadruje
verne vo všetkých významných súvislostiach majetok, záväzok a finančnú situáciu
občianskeho združenia k 31.12.2014 a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2014, na
základe predložených dokumentov konštatuje, že účtovná uzávierka bola spracovaná v súlade so
zákonom o účtovníctve v platnom znení a odporúča Valnému zhromaždeniu správu a účtovnú
uzávierku schváliť.
Všetky štyri prítomné členky jednohlasne schválili správu revízora o hospodárení BDC v roku 2014.
7. Ročná správa o hospodárení 2014 a jej schválenie.
Alžbeta Frimmerová prešla s prítomnými členkami ročnú správu o hospodárení. Vzhľadom k tomu, že
správu mali členky k dispozícii už pred stretnutím, nemali žiadne otázky a správu jednohlasne
schválili.
8. Plán činností na rok 2015 a jeho schválenie.
Táto časť je neverejná.

9. Rozpočet na rok 2015 a jeho schválenie.
Ďalším bodom programu, ktorí VZ BDC prerokovávalo bol rozpočet na rok 2015. Rozpočet mali členky
združenia k dispozícii k preštudovaniu už niekoľko týždňov dopredu, Alžbeta Frimmerová s nimi
rozpočet podrobne prešla. Na základe informácií všetky štyri prítomné členky BDC odsúhlasili
rozpočet BDC na rok 2015.

10. Vytvorenie vízie a stratégie pre BDC na roky 2016 – 2018.
Alžbeta Frimmerová by rada, v spolupráci s ostatnými členkami BDC pripravila dlhodobejšiu stratégiu
pre BDC. Členky sa na stretnutí dohodli, že Alžbeta pripraví prvý draft bodov stratégie, ku ktorému by
svoje návrhy a nápady pridali všetky členky združenia a následne by sa k tomuto bodu stretli
a vypracovali by dlhodobejšiu stratégiu aj s Akčným plánom a rozpracovaním krokov.

11. Termíny zasadnutí Valného zhromaždenia
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Ďalší termín zasadnutia VZ BDC bude v decembri 2015 a Alžbeta Frimmerová na ňom predstaví plán
aktivít a rozpočet na rok 2016. Na tomto zasadnutí sa bude voliť nový výkonný riaditeľ, keďže mandát
Alžbety Frimmerovej po 3 rokoch v decembri skončí.

