Zápisnica z valného zhromaždenia členov Občianskeho združenia
Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu
Valné zhromaždenie členov OZ Vrchovina sa konalo dňa 14. októbra 2011 o 21:00
v priestoroch Centra voľného času v Starej Ľubovni. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 20
členov, čo je viac ako polovica členov, čím bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné.
Program :
1. zhodnotenie folklórnej sezóny FS Vrchovina 2010 – 2011 – Mgr. F. Marcinová
2. finančná previerka doterajšieho fungovania FS a OZ Vrchovina – A. Kaletová
3. návrh na doplnenie štatútov FS Vrchovina
4. voľba nového zastupiteľstva OZ na nasledujúce dva roky a taktiež zastupiteľstva
FS Vrchovina
5. plán činnosti FS Vrchovina na 2. polrok 2011 + diskusia
6. plán žiadostí o dotácie a granty, ako aj o finančné príspevky vo forme 2 % z daní
7. najbližšie aktivity
8. záver
Ad 1.
Vedúca FS Vrchovina – Mgr. F. Marcinová – zhodnotila doterajšiu činnosť FS Vrchovina.
Súbor do obdobia október 2011 absolvoval tri verejné vystúpenia: na Plese bez kravát 28.
januára 2011, na folklórnych slávnostiach v obci Vyšné Ružbachy 28. augusta 2011 a na
Ľubovnianskom jarmoku 25. septembra 2011 v Starej Ľubovni. Taktiež sa súbor zúčastnil na
čepeniach v meste Stará Ľubovňa, v obci Nová Ľubovňa a v obci Vyšné Ružbachy.
Ad 2.
Hospodárka súboru FS Vrchovina – A. Kaletová – predstavila finančnú situáciu. Predstavila
zoznam členov, ktorí do obdobia október 2011 nezaplatili členské príspevky za OZ FS
Vrchovina. V prípade zaplatenia členského bude príjem súboru prevyšovať sumu 500 €, ktorá
bola zahrnutá v rámci spolufinancovania do projektu podaného v máji 2011 na Mestský úrad
v Starej Ľubovni. Keďže projekt bol úspešný OZ Vrchovina – PFĽO získalo dotáciu od
Mesta Stará Ľubovňa vo výške 2000 €. Táto suma bola použitá na zakúpenie 6 ks
kompletných mužských krojov z obce Raslavice v hodnote 250 €., 6 ks chološní v hodnote 60
€ a 8 ks ženských „lajblíkov“ z obce Raslavice v hodnote 80 €. Čo spolu činí 2500 €,
z ktorých 2000 € tvorí príspevok Mesta Stará Ľubovňa a 500 € tvorí spoluúčasť občianskeho
združenia z vlastných zdrojov.
Ad 3.
Hospodárka súboru FS Vrchovina – A. Kaletová navrhla zmenu v stanovách FS Vrchovina za
členský príspevok. Hospodárka pokladá za bezpredmetné, aby bolo členské za FS Vrchovina
vo výške 5 €. A Kaletová navrhuje zjednotiť sumu za členstvo vo FS Vrchovina a za členstvo
v OZ Vrchovina – PFĽO na sumu 10 €, pričom zaplatením tejto sumy bude zaplatené zároveň
členstvo v OZ PFĽO. Mgr. F. Marcinová zároveň informovala prítomných, že členstvom vo
FS Vrchovina sa stávajú zároveň členmi OZ Vrchovina – PFĽO.
Na daný návrh prebehlo hlasovanie: Za: 20 Proti: 0 Zdržal sa: 0.
Ad 4.
Vzhľadom na ukončenie dvojročného cyklu Mgr. F. Marcinová vyhlásila voľbu
predstavenstva OZ Vrchvina – PFĽO a zároveň voľbu predstavenstva FS Vrchovina.
Členovia občianskeho združenia formou dohody navrhli členov správnej rady a spomedzi
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nich volili predsedu. Za členov správnej rady boli navrhnutí: Mgr. F. Marcinová, Mgr. D.
Compľová, A. Kaletová, Ing. O. Barlíková a Bc. P. Barlík. Hlasovanie: Za: 18 Proti: 0 Zdržal
sa: 2.
Následne A. Kaletová navrhla, aby na základe doterajšieho fungovania občianskeho združenia
a FS Vrchovina vo funkcii predsedu občianskeho združenia zostala Mgr. F. Marcinová.
Hlasovanie: Za: 19 Proti: 1 Zdržal sa: 0.
Mgr. F. Marcinová: poďakovala za preukázanú priazeň a zároveň navrhla, aby taktiež A.
Kaletová zostala na poste hospodára občianskeho združenia a na post podpredsedu združenia
navrhla Ing. O. Barlíkovú. Hlasovanie: v oboch prípadoch Za: 19 Proti: 0 Zdržal sa: 1.
Taktiež sa členovia občianskeho združenia zhodli, aby na pozícii revízora občianskeho
združenia zotrval Ing. J. Rybovič. Hlasovanie: Za: 19 Proti: 0 Zdržal sa: 1.
Po zvolení predstavenstva občianskeho združenia požiadala predsedníčka Mgr. F. Marcinová
prítomných členov, aby zvolili hlavného vedúceho FS Vrchovina, vedúceho tanečnej,
hudobnej a speváckej zložky, hospodárku FS Vrchovina a krojárky FS Vrchovina. Zároveň
požiadala prítomných, aby jej osobne nebola udelená funkcia hl. vedúceho. Po tomto návrhu
vznikla diskusia, kde členovia OZ a FS Vrchovina požiadali Mgr. F. Marcinovú, aby zotrvala
v pozícii hl. vedúceho súboru, pričom vznikol prísľub vyššej spoluúčasti na dianí súboru
všetkých členov. Na základe tohto prísľubu Mgr. F. Marcinová prijala návrh na voľbu za hl.
vedúceho FS Vrchovina. Hlasovanie: Za: 19 Proti: 0 Zdržal sa: 1. Mgr. F. Marcinová ďalej
vyzvala prítomných, aby navrhli zástupcu vedúceho FS Vrchovina. Vzhľadom na to, že Ing.
O. Barlíková bola zvolená za podpredsedu OZ Vrchovina – PFĽO, ju Anton Hudák navrhol
taktiež za zástupkyňu vedúcej FS Vrchovina. Hlasovanie: Za: 19 Proti: 0 Zdržal sa: 1.
Následne Mgr. F. Marcinová prijala návrhy na vedúcich jednotlivých zložiek a to: Vedúca
tanečnej zložky: Mgr. F. Marcinová, vedúca speváckej zložky: M. Hrebíková, vedúci
hudobnej zložky: Š. Grivalský. Hlasovanie vo všetkých prípadoch: Za: 19 Proti: 0 Zdržal sa:
1. Mgr. F. Marcinová navrhla na post krojárky FS Vrchovina Mgr. D. Compľovú, ale
vzhľadom na jej vzdialené zamestnanie taktiež J. Kinskú, ktorá okrem iného preukázala
zručnosť v šití, čím pomôže k oprave jednotlivých krojov. Hlasovanie: Za: 18 Proti: 0 Zdržal
sa: 2.
Ad 5.
Vedúca FS Vrchovina – Mgr. F. Marcinová – predstavila plán činnosti na 2. polrok 2011
a rok 2012. Súbor by sa v roku 2012 mal zúčastniť prvého zahraničného vystúpenia
pravdepodobne v Poľsku a taktiež plánuje účasť na medzinárodnom folklórnom festivale
v zahraničí. Vedúca FS Vrchovina predstavila koncepciu plánovaných tancov, ktorú vytvorili
zakladajúci členovia v priebehu mesiaca september. V nasledujúcom období mesiacov by
mali členovia nacvičiť tance z oblasti Východného Slovenska a predovšetkým z okresu Stará
Ľubovňa. Choreografické spracovanie bolo opäť ponechané na zakladajúcich členov FS
Vrchovina, keďže doterajšia finančná situácia nedovoľuje zabezpečenie odborného
choreografa, pričom Vedúca FS Vrchovina zvažuje podanie návrhu na dotáciu pre získanie
choreografa v druhej polovici r. 2012. Choreografiám sa budú venovať nasledovní členovia:
Tanec z Parchovian – Mgr. F. Marcinová, Kohútí tanec z Novej Ľubovne – Mgr. F.
Marcinová, Ing. S. Stempa. Týmito tancami chce FS Vrchovina doplniť svoj repertoár,
pričom hlavným dôvodom pre výber daných oblastí je dostupnosť choreografického
materiálu. Po ukončení prezentácie vedúcou súboru nastala diskusia, kde sa členovia na
navrhovanej činnosti jednohlasne zhodli, pričom doplnili aj viaceré svoje postrehy
a vylepšenia napr. Tanec z oblasti Šumiac – choreografia D. Orovčíková a Cigánsky tanec
z obce Šarišské Jastrabie – Ing. S. Stempa.
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Ad 6.
Po ukončení diskusie na tému budúcej činnosti vedúca súboru informovala členov OZ
Vrchovina – PFĽO o podaní žiadostí na Dotáciu VZN 44, kde sa bude uchádzať o sumu 3000
€ na tanečnú obuv. Z tejto sumy by malo OZ Vrchovina – PFĽO hradiť sumu 450 € a dotácia
od mesta by mala byť vo výške 2 550 €. Ďalej informovala členov, že v roku 2012 má už
občianske združenie nárok na registráciu na 2% z daní, pričom túto registráciu zabezpečí do
15. decembra 2011 predseda OZ Vrchovina – PFĽO. Zároveň oznámila členom, že do 15.
decembra 2011 je potrebné vyúčtovať dotáciu vo výške 2000 €, ktorú OZ získalo od mesta
Stará Ľubovňa. Hospodárka OZ Vrchovina A. Kaletová požiadala členov súboru, aby
apelovali na všetkých zamestnaných vo svojom okolí, aby darovali 2 % z daní práve OZ
Vrchovina – PFĽO, čo dopomôže k jeho ďalšiemu rozvoju a k rozvoju FS Vrchovina.
Ad 7.
V poslednej časti vedúca folklórneho súboru oznámila členom najbližšie aktivity, z ktorých
hlavnou je 2. ročník krojovanej folklórnej zábavy, ktorú FS Vrchovina organizuje
v spolupráci s Obecným úradom v Novej Ľubovnia a firmou SLK Catering. Termín zábavu
bol dohodnutý na 26. novembra 2011 a miestom konanie je obec Nová Ľubovňa. Bližšie
organizačné rozdelenie a povinnosti budú rozdelené v priebehu mesiaca november.
Ad 8.
Valné zhromaždenie sa uznieslo na:
1. odobrilo doterajšiu činnosť FS Vrchovina,
2. oboznámilo sa s finančnou situáciou OZ Vrchovina - PFĽO a tým aj FS
Vrchovina
3. zmenilo členský príspevok vo FS Vrchovina na 10 €, pričom tento príspevok
zjednotila s členským príspevkom v OZ Vrchovina – PFĽO.
4. Zvolila:
predsedu OZ:
Mgr. Františka Marcinová
členov správnej rady: Mgr. Daniela Compľová
Anna Kaletová – hodpodár
Ing. Otília Barlíková – podpredseda
Bc. Peter Barlík
revízor:
Ing. Jozef Rybovič
Hl. vedúceho FS Vrchovina:
vedúceho tanečnej zložky :
vedúceho hudobnej zložky:
vedúceho speváckej zložky:
hospodára FS Vrchovina:
krojárky:

Mgr. Františka Marcinová
Mgr. Františka Marcinová
Štefan Grivalský
Michaela Hrebíková
Anna Kaletová
Mgr. Daniela Compľová
Jana Kinská
5. odobrilo plán činnosti na 2. polrok 2010, pričom súhlasilo s navrhovaným
nacvičením tancov z Parchovian, Novej Ľubovne, Šarišského Jastrabia a Šumiaca.
6. odobrilo podanie žiadostí na VZN 44 v hodnote 3000 € a žiadosti na
zaregistrovanie pre 2 % z daní.
7. odobrilo uskutočnenie 2. ročníka krojovanej folklórnej zábavy v Novej Ľubovni.
V Starej Ľubovni, dňa 16. 10. 2011
Spracoval: Mgr. Františka Marcinová – Predseda OZ Vrchovina – PFĽO
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