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Zápisnica zo zasadnutia Rady združenia Centra dobrovoťníctva

Termín: L6.tt.2OL6, L4,3O

Miesto: zasadačka l<atedry sociálnej práce PF UMB, Ružová t3,974LL Bansl<á Bystrica

Prítomní: podťa prezenčnej [istiny

Program:
!, Privítanie a otvorenie.

2. lnformácie o organizačnej štrul<túre a členoch a členl<ách.
o Lucia kamarášová bola presunutá medzi aktívne členky centra dobrovolhíctva
o K 16.].1,2OL6 malo Centrum dobrovolhíctva 14 aktívnych členiek a člena a 6 neaktívnych

členiek (vid'organizačná štruktúra CD k 16.11.2016)

3. lnformácie o aktivitách CD v rol<u 2015 a v rol<u 2Ot6 a súčasnom stave CD.
o Alžbeta Brozmanová Gregorová informovala o aktivitách cD za rok 2oI5 a finančnom stave

cD k 31.12,20t5
o Martina Strmeňová informovala o aktivitách CD za rok 2OL6,

4. Schválenie výročnej správy a účtovnej uzávierl<y za rol< 2015.
o prítomné členky jednohlasne s počtom 9 hlasov schválili výročnú správu Centra

dobrovolhíctva za rok 2015
o prítomné členky jednohlasne s počtom 9 hlasov schválili účtovnú uzávierku Centra

dobrovolhíctva za rok 20]-5

Revízia vizie, poslania, cieťov a hodnót Centra dobrovoťníctva.
o prítomné členky schválili aktualizovanú víziu, poslanie, ciele a hodnoty Centra

dobrovolhíctva, ktoré sú súčasťou strategického plánu CD na roky 2OL7 a2022.

Strategický plán CD na rol<y 2OI7 až2O22.
o prítomné členky prediskutovali a aktualizovali strategický plán Centra dobrovolhíctva na

roky 2OI7 a 2022.

7. Záver.
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Prezenčná listina zo stretnutia Rady združenia dňa 1,6.tí-.20t6

Rada združenia - rozhodovací orgán, všetci aktívni členovia a čtenky

M

Beata Hirt

Alžbeta Brozmanová Gregorová

Roman Mojš

lda Adolfová

janka Šolcová

Lenl<a Rovňanová

Livka Nemcová

Jana oravcová

l(atka paťovová

katarína chovancová

zuzana pastierová

Martina strmeňová

Veronil<a Morvayová

Ostatní neaktívni členovia a čl,enky
Lenka Vavrinčíl<ová

Mária ]oktová

Lucia kamarášová

Mirl<a Tokovská

zuzana zvarová

Michael,a Šavrnochová

Eva Woltová
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Zápisnicazo zasadnutia Revíznej komisie Centra dobrovoťníctva dňa
L6.1L.2O16 v Bansl<ej Bystrici

Revízna komisia centra dobrovoťníctva v sú[ade s č[ánkom 9 stanov občiansl<eho združenia
presl<úma[a dodržiavanie zásad hospodárenia a povinnosti č[enov, l<toré vyptývajú zo stanov
združenia. Zároveň preveri[a ročnú účtovnú závierku za rol< 2015, resp. nasledovné dol<[ady:

- Peňažný denník za rol< 2015
- Účtovnú uzávierl<u k3t.t2.ZO!5

Revízna l<omisia presl<úma[a predložené materiá[y a konštatuje, že účtovná závierl<a vyjadruje
verne vo všetl<ých významných súvislostiach majetol<, závázoka finančnú situáciu občiansl<eho
združenia l<3L.l2.2Q15 a výstedok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2015

Na zál<lade predložených dokumentov Revízna l<omisia konštatuje, že účtovné uzávierl<y bo[a
spracovaná v súlade so zál<onom o účtovníctve v platnom znení.

Na zál<[ade týchto fal<tov Revízna komisia odporúča Rade združenia schvál,iťtúto správu a rovnal<o
ročnú účtovnú závierku občianskeho združenia centrum dobrovoťnícfua za rol< 2015.

V Bratislave, dňa T6.L1.2OL6

Beata Hirt, predsedníčka revíznej l<omisie



ť§NTnUM
D§BR§vo[NíITVA

Prezenčná listi n a zo zasadnutia Revíznej komisie Centra dobrovoťníctva
dňa 16.Ť í .2016 v Banskej Bystrici

Meno a priezvisko
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