Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia
občianskeho združenia Bavme sa folklórom
Prítomný členovia: Viktória Adzimová, Natália Adzimová, Katarína Melišová, Ing. Zuzana
Mačugová, Ema Garajová, Federika Ivanová, Ing. Peter Šoltés, Ing. Matej Oravec,
Mgr. Andrej Kolbaský, Bc. Marián Šárik, Ing. Martin Štellmach, Martin Jura
Neprítomný členovia: Ing. Lukáš Valík
Zápisnica vychádza z návrhu programu Valného zhromaždenia, pripraveného p. Kolbaským.

Ad. 1:
V úvode členovia prípravného výboru (Andrej Kolbaský, Matej Oravec a Peter Šoltés)
privítali všetkých prítomých členov OZ Bavme sa folklórom a otvorili Valné zhromaždenie.

Ad. 2:
Následne bol p. Kolbaským prečítaný návrh programu VZ OZ Bavme sa folklórom, v
nasledujúcom znení:
Program ustanovujúceho Valného zhromaždenia OZ Bavme sa folklórom, z dňa 1.9.2015:
1. Uvodné slovo od členov prípravného výboru.
2. Schválenie programu VZ OZ BsF.
3. Voľba zapisovateľa a predsedu Valného zhromaždenia, ktorý bude viest Valné
zhromaždenie..
4. Hlasovanie o schválení stanov Občianskeho združenie Bavme sa folklórom.
5. Voľba správnej rady
6. Voľba revízora
7. Schválenie organizačných jednotiek OZ BsF.
8. Schválenie členského poplatku na rok 2015.
9. Plán činnosti do konca roka 2015.
10. Diskusia.
11. Záver.
Po oboznámení členov s programom Valného zhromaždenia nasledovalo hlasovanie o
programe. Program bol jednohlasne prijatý.
Prítomných: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad. 3:
Po hlasovaní boli navrhnutí za predsedu Valného zhromaždenia p. Kolbaský a za
zapisovateľa Valného zhromaždenia p. Oravec. V hlasovaní boli jednomyselne zvolení.
Prítomných: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad. 4:
Ďalším bodom bolo schválenie stanov OZ Bavme sa folklórom, tieto boli bez pripomienok
schválené.
Prítomných: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad. 5:
P. Kolbaský navrhol v ďalšom bode zvýšenie počtu členov správnej rady na 3 (stanovy
povoľujú minimálne dvoch členov).
Valné zhromaždenie sa zhodlo na nasledovných kandidátoch na členov správnej rady:
● Andrej Kolbaský
● Matej Oravec
● Katarína Melišová
O správnej rade sa hlasovalo ako o celku a nie o jednotlivých kandidátoch. Správna rada
bola schválená jednomyseľne. Správna rada bola zvolená na obdobie 3 rokov.
Prítomných: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad. 6:
Valné zhromaždenie sa zhodlo na návrhu kandidáta na revízora a tým bol p. Šoltés.
Hlasovaním bol jednomyseľne schválený na obdobie 3 rokov..
Prítomných: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad. 7:
Predseda VZ v nasledujúcom bode navrhol dve organizačné jednotky:
● Folklórny kolektív Pristaše
● Detský folklórny súbor Jahôdka
Organizačné jednotky nemajú vlastnú právnu subjektivitu, ale ich financovanie bude
vnútornými predpismi členené tak, aby bolo vždy jenoznačné, ktorá organizačná zložka má
nárok, na ktoré financie. Bude úlohou Správnej rady toto zabezpečiť.
V nasledujúcom hlasovaní boli obe organizačné jednotky schválené.
Prítomných: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad. 8:
Predsedom VZ bolo v ďalšom bode navrhnuté, aby členský poplatok na rok 2015 bol vo
výške 10 Euro. Tento musí byť členmi uhradený do konca roka, do pokladnice OZ, s tým ,
že každý člen dostane potvrdenie o zaplatení tohto poplatku. Pri hlasovaní sa jeden člen
zdržal, ostatní hlasovali za.
Prítomných: 12

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Ad. 9:
Plán činnosti na rok 2015 bol predstavený p. Oravcom. V najbližšej dobe bude musieť byť
ukončený program čepenia (čardáš, karička). Na 13.  15. 9. 2015 je naplánované
sústredenie folklórneho kolektívu Pristaše. Čo sa týka DFS Jahôdka, tak ten začína 9.9. a
členovia Správnej rady sa zhodli na propagácii náboru detí do tohto telesa (zverejnením na
stránkach OZ a FB stránke FK Pristaše). K ďalším plánom, ktoré bude treba realizovať už v
tomto roku je príprava vlastného CD, nácvik tancov z iných regiónov ako Zemplín a prípadne
príprava programu “Jasličkári”. Plán bol VZ schválený.
Prítomných: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad. 10:
V diskusii sa pokračovalo v rozoberaní plánov do budúcna (nie len na rok 2015) a
objasňovaní postojov a názorov jednotlivých členov na fungovanie OZ a jeho organizačných
jednotiek. Do budúcna bude musieť byť poverená osoba, ktorá bude mať na starosti vedenie
účtovníctva. Takisto sa rozoberal priebeh nácvikov a tréningov Pristašov (návrh sl. Garajovej
bol, aby v utorok boli rozcvičky zamerané na techniku ľudového tanca a v piatok kondičné
rozcvičky), najbližšie vystúpenia a kritické dátumu (dve čepenia v jeden deň: 3.10.2015). Sl.
Viktóriou Adzimovou bolo navrhnuté, aby bol čo najväčší počet členov prítomých aj na
čepení 19.09.2015, keďže je tam možnosť nakrúcania nášho programu na video, ktoré by sa
neskôr dalo použiť na propagačné účely. P. Kolbaský navrhol aktualizáciu inventarizácie
všetkých našich krojov (zoznam dostupný na internete). K výdavkom v najbližšej dobe bude
patriť prenájom sály na tréningy, nové krojové súčiastky, prípadne náklady na vydanie
vlastného CD.
K CD bude treba dlhodobejší plán, keďže by malo obsahovať melódie, ktoré by sme v
budúcnosti využili aj v tancoch.

Ad. 11. :
Na záver predseda VZ poďakoval všetkým zúčastneným.

V Košiciach, 1.9.2015

Podpis zapisovateľa:

Podpis predsedu VZ:

