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zÁt>!sNtcA
zo zasadnutia VALNÉno ZHRoMnŽorruIA (VZ)

občianskeho združenia konaného dňa L0.10.2019

Prítomní za Radu združenia a členovia o. z.: - vid' prezenčná listina v prílohe Zápisnice

Proqram:

1. Otvorenie zasadnutia (VZ)
2. Schválenie programu
3. Vyjadrenie dóvery/nedóvery Rade združenia a štatutárnemu orgánu o. z.

predseda, podpredseda a predseda revíznej komisie. Následné hlasovanie
prítomných členov.

4. Schválenie Výročnej správy za uplynulý rok 2018 po účtovnej závierke a podaní
daňového priznania PO za rok 2018.

5. Sumarizácia činnosti, aktivít za uplynulé obdobie o.z.
6. Stratégia, plánovanie činnosti na d'alšie obdobie o.z.
7. Diskusia - rózne.
8. Záver

K bodu č.1:

zasadnutie vz TeceMko občianske združenie otvorila a viedla zuzana Ševčíková
(súčasná predsedníčka o. z.) so súhlasom prítomných účastníkov, ktorá zároveň
konštatovala prítomnost' osób podl'a prezenčnej listiny a uznášania schopnosti VZ, Rada
združenia má súčasne 1 1 aktívnych členov, z ktoryích bolo prítomných 1 

,t 
.

Za zapisovatel'a bola poverená Denisa Marienková, overovatel'a Gabriela Kubelová.
Nikto nemal žiadne pripomienky,

K bodu č. 2:

Zuzana Ševčíková predstavila program zasadnutia VZ a navrhla jeho schválenie v takej
podobe, ako je uvedené vyššie v programe.

Hlasovanie:
- prítomní v počte 11
- ZA hlasovalo: 11
- PROT|: 0
- ZDRŽ^L SA: 0

Program VZ bol jednohlasne účastníkmi schválený.



K bodu č. 3:

Členovia Rady združenia dostali priestor pre vyjadrenie dóvery súčasnému predsedovi
o.z. Od roku 2012 je ňou Zuzana Ševčíková, ktorá na otázku, či má záujem d'alej viesť o.z.
odpovedala kladne v prípade ak jej vyjadrí dóveru Rada združenia, Vo funkcii
podpredsedu je v súčasnosti Mária Pavlačková, ktorá takžiež potvrdila, že ak jej bude
vyjadrená dóvera Rady združenia, má záujem d'alšie obdobie vo funkcii podpredsedu o.z.
nad'alej zotrvat'. Posledná dóvera sa Radou združenia vyjadrovala predsedovi revíznej
komisie o.z,, ktorou je od založenia o.z, Danka Markovičová. Taktiež vyjadrila súhlas
v prípade vyjadrenia dóvery členov Rady združenia.

Následne prebehlo vyjadrenie dóvery a hlasovanie prítomných členov Rady združenia:

. za vyslovenie dóvery predsedníčke o. z. - zuzane Ševčíkovej:
Hlasovanie:
- prítomní v počte: 11

- ZA hlasovalo: 10
- PROT|:0
-ZDRŽ^LSA:1
Záver:.
Na základe právoplatného,hlasovania VZ vyjadrilo dóveru a predsedníčkou o. z. je
nadalej Mgr, Zuzana SEVCIKOVA.

o za vyslovenie dóvery podpredsedníčke o. z. - Márii pavlačkovej:
Hlasovanie:
- prítomní v počte: 11

- ZA hlasovalo: 10
- PROT|: 0
-ZDRŽALSA:1
Záver:
Na základe právoplatného hlasovaniaYZ vyjadrilo dóveru a podpredsedníčkou o. z.
je nadalej Mgr. Mária PAVLAČKOVÁ.

o za vyslovenie dóvery predsedníčke revíznej komisie o. z. - Danke Markovičovej:
Hlasovanie:
- prítomní v počte: 11
- ZA hlasovalo: 10
- PROT|: 0
-ZDRŽ^LSA:1
Záver:
Na základe právoplatného hlasovaniaYZ.vyjadrilo dóveru a predsedníčkou revíznej
komisie je nad'alej Danka MARKOVICOVA.

K bodu č.4:

Výročná správa za rok 2018 bola predstavená a prečítaná účastníkom YZ predsedníčkou
o. z. Zuzanou Ševčíkovou. Taktiež predstavila účtovnú závierku o, z,
Výsledkom hospodárenia za rok2018 je kladný rozdiel príjmov a výdavkov = 733,40 €,
O.z. má k31.12.2018 na účte 649,66 € avpokladni 87,24 €. Zároveň má neuhradenú
pohl'adávku v sume 500 €, avšak na druhej strane má doposial' neuhradené bezúročné
póžičky člena o.z. vo výške 4940,00 €, ktoré v priebehu predchádzajúcich rokov tento člen
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zapožičal pre aktívne fungovanie o.z. Preto je celkový rozdiel majetku a závázkov záporný
ato = - 3703,10 €. Vsúčasnosti nie je možné ani závázok splatit', nakol'ko o.z. nemá
dostatočné zdrqe z vlastnej činnosti, preto sa v roku 2018 pristúpilo aj kzaloženiu
živnostenského oprávnenia a rozšírenia činnosti o.z. na zdanitel'nú činnosť a to v oblasti -
vedenia účtovníctva a administratívnych služieb najmá pre mimovládne neziskové
organizácie,

Nasledovalo hlasovanie za schválenie Výročnej správy za rok2018.

Hlasovanie:
- prítomní v počte: 11
- ZA hlasovalo: 11
- PROT|: 0
- ZDRŽAL SA: 0
Výročná správa o. z. za rok 2018 bola jednohlasne schválená a je pripravená na
zverejnenie,

K bodu č. 5:

Zuzana Ševčíková predstavila sumár činnosti za uplynulý rok 2018, ktoný je chronologicky
popísaný aj v samotnej výročnej správe 2018 o.z., preto tu v zápisnici Valného
zhromaždenia nebude všetko uvedené, ked'že činnost'a aktivity boli vel'mi rozsiahle.

Za rok 2018 po založení živnostenského oprávnenia malo o.z. zdanitel'né príjmy vo výške
1492,05 €, čo značí, že sa postupne rozbieha a priberá po róznych kontaktoch,
stretnutiach klientov, poskytovanie účtovných služieb a následne zvýšenie príjmu nielen
grantami, dotáciami, asignáciott 2o/o, ale ivlastnou tzv. podnikatel'skou činnosťou, ktorá
pomóže najmá uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou centra, kancelárie a najmá
pomóže pri vykrytí mzdových nákladov, Výdavky zo zdanitel'nej činnosti boli vo výške
1770,00 €, takže výsledok zo zdanitel'nej činnosti v roku 2018 o,z. dosiahlo záporné číslo -
277,95 €, Nie je to však vnímané negatívne, ked'že v roku 2018 prebehlo množstvo
osobných stretnutí či telefonických konzultácií k získaniu nových klientov, ktorých o,z.
považuje za platiacich. Vd'aka tomu, bude mať možnosť o.z. realizovať činnosti súvisiace
so Stanovami pre deti, mládež a ciel'ové skupiny bezplatne.

Oproti roku 2017, kedy bol stav nasledovný:
- prljmy zo základnej - HLAVNEJ ČltrtNOSrl nestačia poknývať náklady chodu o. z.

a tvoria cca do'l0% finančných zdrojov,
- 20 oÁ tvoria zdroje z finančných darov hlavne samotných členov o, z., čo je už

neúnosné, aby vkladali zo svojich osobných a rodinných rozpočtov zdroje na
financovanie a prevádzku o, z.,

- 15 % tvoria zdroje získané z asignácie 2 % z daní z príjmov FO a PO, čo však nie
sú zdroje nikdy isté a pravidelné,

- každý rok sú využívané bezúročné póžičky opát' členov o. z., ked'že náklady na
prevádzku o, z. sú vyššie ako samotné príjmy, čomu chceme postupne zabrániť,

- organizovanie podujatí musí mat' nad'alej verejno-prospešný charakter, nie je
možné od účastníkov vyberať vstupy najmá ak sa to týka neformálneho vzdelávania
žiakov ZŠ aštudentov SŠ, poskytovania poradenstva pre ciel'ové skupiny detí
a mládeže,
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- v roku 2017 bolo získaných niekol'ko dotácií k projektom, ktoré však často neriešia
náklady spojené s l'udskými zdrojmi, d'alej prevádzkové náklady, platby za vedenie
účtu a pod,

- chýbajú zdroje na platenie poistného, odvodov podl'a legislatívnych predpisov, na
nákup materiálu, úhrady BOZP, nového zákona ododržiavaní a používaní
informácií, prevádzky webovej stránky a pod,,

sa o.z. v roku 2018 dostáva do lepších čísiel aj vd'aka založeniu živnostenského
oprávnenia. Situácia na trhu, oslovovanie klientov, schopnosť členov a zamestnancov
o.z. viest' účtovníctvo mimovládnym subjektom, sa darí o.z. postaviť d'alší pilier svojej
činnosti a rozšíriť tak zdroj príjmu o platiacich klientov. Zdanitel'né príjmy však netvoria
viac ako 10% z celkovej činnosti o.z.,to znamená, že hlavná činnosť v zmysle Stanov
o.z. má nad'alej charakter prospešný spoločnosti, róznym ciel'ovým skupinám a najmá
je neziskový, ked'že všetky ostatné činnosti si klienti a ciel'ové skupiny neplatia.

K bodu č.6:

Vzhl'adom k udržaniu o,z. na trhu a zastabilizovaniu zamestnancov, predstavila Zuzana
Ševčíková plán činnosti o.z. v roku 2019 vo forme pilierov:

1. pilier - bezplatné poskytovanie právneho, sociálneho poradenstva pre rózne ciel'ové
skupiny detí a mládeže priamo v centre o.z., d'alej pre róznych sociálnych klientov -
nezamestnani, krízové rodiny, deti - mládež - dospelí so zdravotným znevýhodnením,
v róznych životných situáciách, ked'že garantom je členka o.z., ktorá má absolvovanú
Sociálnu prácu, zároveň je v tomto pilieri obsiahnutý aj poradenský proces - Bilancia
kompetencií v spolupráci s ÚPSVaRom Trenčín,

2. piIier - kariérové poradenstvo pre žiakov ll. stupňa ZŠ pred vol'bou budúceho povolania
a strednej školy, pre stredoškolskú mládeže v procese rozhodovania sa kam na VŠ alebo
vstup na trh práce a to najmá formou skupinovou v konkrétnych triedach, d'alej neformálne
vzdelávanie a pokračovanie vtzv. Tímovačkách - problémové triedy ll. stupňa ZS na
rózne témy - hodnoty, predsudky, motivácia, konflikty, kritické myslenie.... podl'a potrieb
samotných žiakov vtriedach, nakol'ko máme výbornú odozvu zo ZŠ Hodžova aZŠ
Kubranská Trenčín, v tomto pilieri bude taktiež prebiehať prevencia sociálno-patologických
javov detí a mládeže,

3. pi!ier - podpora dobrovol'níckej činnosti a výchova k dobrovol'níctvu, ciel'om je postupné
založenie samostatného Trenčianskeho dobrovol'níckeho centra, ked'že v tejto činnosti
opakovane využívame dotáciu z Ministerstva školstva a je dopyt po znovuobnovení
dobrovol'níckeho centra pre TN kraj, obsahom je tiež mentoring dobrovol'níkov,
prevádzkovanie databázy dobrovol'níctva, d'alej podpora každoročného týždňa
dobrovol'níctva na SK, oceňovanie dobrovol'níkov, a v tomto cieli chceme pokračovať d'alej
aj s podporou a členstvom v Platforme dobrovol'níckych centier a organizácií Slovenska,

4. pilier - príjem z vlastnej činnosti a to rozšíriť počet platiacich klientov na základe
otvoreného živnostenského oprávnenia a poskytovať im služby ako vedenie účtovníctva,
personalistiky a miezd, poradenstva pre mimovládne organizácie, asignácie 2o/o

a v prípade záujmu aj tvorby, spolupráce, realizovania a vyúčtovania grantov a projektov,
správ a podobne, čo sa nám v roku 2018 podarilo efektívne rozbehnúť, vsúčasnosti sa
nám portfólio platiacich klientov neustále rozširuje.
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K bodu č.7:

obsahom diskusie bolo:
- Zuzana Ševčíková vyjadrila potrebu skvalitnenia metodickej činnosti o. z., príprave

a rozširovaniu tém pre kariérové poradenstvo, pre tímovačky, pre prevenciu
sociálno-patologických javov detí a mládeže. Pre tieto ciele sa darí aj vzdelávat'
a rozširovať kompetencie jednotlivých aktívnych členov, ktorí sa zúčastňujú
vzdelávaní a výrazne posúvajú činnosť a know-how o. z. Harmonogram a pracovný
plán bude taktiež súčasťou pracovnej porady výkonného výboru a tímu o. z.- Predmetom bola d'alej diskusia zanedbávaného členského poplatku členov o.z.,
ktorý je potrebný pre zoptimalizovanie fungovania a činnosti o. z. Výkonný výbor
pripraví zoznam neuhradených príspevkov a vyzve členov k ich úhrade. Avšak aj
napriek tomu, je dóležité ponechať platenie členského na báze dobrovol'nosti,
vlastného presvedčenia a záujmu a nie striktne nariad'ovať členom úhrady
členského.

- Ďalším bodom bolo prebratie TN dobrovol'níckeho centra a zabezpečenie právneho
prepisu na Ministerstvo vnútra, ako zodpovedná v tejto oblasti bola poverená
Zuzana Ševčíková. Je potrebné zabezpečiť stretnutie bývalých členov TN DC
a prebratie účtovných závierok a dokladov.

- K 30.6.2019 prebehla preregistrácia aktívnych občianskych združení na
Ministerstvo vnútra SR, ktoré bolo v plnej miere zabezpečené všetkým našim
klientom, d'alej sa očakáva registrácia u notárov k 15.1 2.2019 k prijímaniu asignácie
2% a najbližšie bude potrebné pripravit' štatutárov o.z. na elektronickú schránku.- TeCeMko sa plánuje stať členom aj ZiPCEM - poradenských a informačných
centier pre mladých, ktoré má sídlo v Prievidzi a zastrešuje mnohé centrá po
Slovenskej republike. Zatial' sme boli zaradení do prístupového procesu a výhody
členstva budú rozobraté na valnom zhromaždení zipcEM.

- Ďalšou témou bolo ujasnenie si projektov v roku 2O1g a následné zastabilizovanie
pracovných síl - zamestnancov o.z., hlavným zdrojom je projekt SLUŽBY pre
mladých zvýziev luventa - Slovenský inštitút mládeže ako administrátora tVlŠWaŠ
SR, ktoré sa nám opakovanie darí získavat' v téme dobrovol'níctva a poradenstva
pre mládeŽ. Potom sú to malé granty z Mesta Trenčín, ktoré podporujú Tímovačky
a dobrovol'nícku činnost'. V roku 2019 sme rozbehli spoluprácu pre zaradenie
partnera do projektu Erasmus+ pre tému Kariérové poradenstvo, ktoré sa dozvieme
koncom roka 2019.

- V roku 2019 sa nám darí realizovať poradenské skupiny v spolupráci s KABA
Slovensko, Erves a UPSVaR Trenčín v projekte Bilancia kompetencií, plán je 6
skupín a ciel'ovkou sú dlhodobo nezamestnaní občania.

K bodu č. 8:

z. zuzana Ševčíková ukončila
podporu a priestor pre námety,
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Záverom a po vyčerpaní programu predsedníčka o.
zasadnutie, pod'akovala prítomným za účast' a vyjadrila
názory, návrhy členov.

Zápis spracova|a 11,10.2019 - Denisa Marienková

Zápis overiIa 1'l.'l0.2019 - Gabriela Kubelová

V Trenčíne,11.10.2019
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Príloha k ZápisniciVZ dňa 10.10.2019

PREZENČNÁ LIST!NA
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Overovatel'ka prítomných členov naVZ - Gabriela Kubelová:

V Trenčíne, dňa 10.10.2019

Podpis prítomnosti členov
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