
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia valného zhromaždenia  Dobrovoľníckeho centra Košického kraja 

z dňa 7.12. 2021 (online) 

 

Prítomné organizácie: Žabky, Strážcovia pravých pokladov storočí, Usmej sa na mňa,  

Integra, ZPP Radosť  

Program:      

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Zmena počtu členských organizácii 

3. Výsledky hlasovania per rollam  

4. Sumár tohtoročných aktivít 

5. Plán budúcoročných aktivít 

6. Priestor na otázky a podnety 

 

K bodu 1:  

Úvodom súčasná predsedníčka združenia Miroslava Langerová privítala účastníkov valného 

zhromaždenia a predstavila im program stretnutia.  

K bodu 2: 

Organizácie boli oboznámené so zmenou počtu členských organizácii združenia. Všetky 

členské organizácie boli mailom dvakrát vyzvané, aby prejavili záujem, ak chcú ostať členskou 

organizáciou združenia. Na základe odpovedí ostali členskými organizáciami: Žabky, 

Strážcovia pravých pokladov storočí, Maják nádeje, Usmej sa na mňa, Integra, ZPP Radosť, 

DORKA, Košický samosprávny kraj (ako stály člen predsedníctva). Zúčastnené organizácie 

mali možnosť sa vyjadriť, či bolo oslovenie členských organizácii dostatočné, alebo je podľa 

nich potrebné ich opätovne vyzvanie. Zúčastnené organizácie sa zhodli na tom, že bol 

vytvorený  dostatočný priestor, aby sa organizácie mohli vyjadriť. Zároveň schválili 

horeuvedené členské organizácie.  

 

K bodu 3: 

Hlasovanie prebehlo dňa 6.12. 2021, pričom sme dostali 2 nominácie do predstedníctva, a to 

Michal Keruľ (Strážcovia pravých pokladov storočí) a Miroslava Langerová (Žabky).  

Hlasovanie prebehlo per rollam.  

ZA: 6 

PROTI: 0 

Zdržalo sa: 2  

Za členov predsedníctva tak boli zvolení Michal Keruľ a Miroslava Langerová. Stálym členom 

predsedníctva ostáva za Košický samosprávny kraj Vladimír Pauco.  



Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice 

 

K bodu 4: 

Predsedníčka združenia Miroslava Langerová oboznámila zúčastnené organizácie 

o tohtoročných aktivitách združenia, ktorými bola tvorba dažďových záhrad a iných 

vodozádržných opatrení v Košickom kraji, nákup a distribúcia 16 automatických laických 

defibrilátorov do zariadení v kraji (najmä DSS a školy). Rovnako hovorila o aktivitách, ktoré 

sa realizovali na Tokaji a Spišských Vlachoch (realizoval sa detský Rozprávkový festival, 

tvorba Rozprávkového lesa, tvorba stanoviska Maťko a Kubko a pod.). Čo vyvstalo z aktuálnej 

potreby na začiatku roku 2021 bolo aj to, že sme pomáhali ako operátori na infolinke Košického 

samosprávneho kraja k očkovaniu proti Covid-19 a rovnako sme pomáhali zabezpečovať 

dobrovoľníkov do vakcinačných centier v kraji. Ako každý rok, tak aj tento rok sa konal 

Dobrovoľnícky september, počas ktorého sa zrealizovalo množstvo aktivít. Ďalej sa 

pokračovali v práci s komunitami – pracovali sme so 16 komunitami (deti aj rodičia), kde sme 

pomáhali s distribúciou zošitov pre deti, ktoré sa nemohli vzdelávať online, pracovali sme 

s dospelými Rómami v rámci programu KREDO na zveľaďovaní okolia v rámci cestovného 

ruchu. Rovnako ku koncu roka sme realizovali zbierky a odnášali zimné veci do komunít.   

Čo sa nám nepodarilo zrealizovať bolo oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani, nakoľko to 

nedovoľuje pandemická situácia, avšak presúva sa na začiatok roku 2022.  

 

K bodu 5: 

Predsedníčka združenia predstavila zúčastneným plán aktivít DCKK na rok 2022, a to:  

- Pokračovať v nákupe a distribúcii ďalších automatických laických defibrilátorov 

- Pokračovať v tvorbe vodozádržných opatrení od apríla do cca začiatku novembra (alebo 

kým počasie dovolí) 

- Dobrovoľnícky september  

- Oceňovanie Srdce na dlani (za rok 2021 je naplánované na február 2022 

v Michalovciach ) 

- Práca s rómskymi komunitami v kraji 

- Spolupráca s členskými organizáciami na spoločných projektoch.  

K bodu 6: 

Miroslava Langerová vyzvala zúčastnené organizácie, že ak majú nejaké podnety alebo otázky, 

kľudne sa môžu pýtať. Rovnako ak majú nejaké šatstvo alebo hračky, ktoré by sa mohlo zaniesť 

do komunít, tak vieme pre ne prísť. Tak isto boli organizácie vyzvané, že sme otvorení 

akejkoľvek spolupráci do budúceho roka, či už čo sa týka tvorby vodozádržných opatrení alebo 

akýchkoľvek ich projektov.   

 

Zápisnicu vyhotovila: Silvia Bohdanová ......................................................  

Po prečítaní schválila: Miroslava Langerová ................................................ 

V Košiciach, dňa ........................................ 


