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4. zasadnutie RADY KULTÚRY  

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých úloh  

3. Informatívna správa a vyhodnotenie podujatí 

4. Kultúrno-spoločenské podujatia  

5. Návrh na doplnenie člena správnej rady 

6. Rôzne 

7. Návrh na uznesenie 

8. Ukončenie 

Vec:  Materiál rokovania komisie 

 1. bod ............ 
Otvorenie 

 
 Privíta prítomných členov rady kultúry a na základe prezentácie prítomných členov skonštatuje, 

že komisia je uznášania schopná. 
 Oboznámenie s programom 
 Členovia rady kultúry nevzniesli  proti programu žiadne pripomienky, preto prejednávanie 

jednotlivých bodov  nasleduje v zmysle schváleného programu uvedeného v pozvánke. 
 
 

 2. bod  Kontrola prijatých úloh  
 
K dnešnému boli pridelené úlohy: 
- pridelené úlohy boli splnené 
 

 3. bod  Informatívna správa a vyhodnotenie podujatí 
 
Vyhodnotenie uskutočnených podujatí: 
- MDŽ 8.3.2016    

 
 4. bod Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac Máj 

- Oboznámi prítomných s kultúrnym programom: 

Predkladateľ:   Anna Šoltísová, predsedníčka rady kultúry 

Číslo materiálu: OZ-14 

Prizvať: Predsedu združenia a kontrolór združenia. 

Dátum a čas: 3. mája 2016        o 15.00 hod. 
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dňa 15.5.2016  názov podujatia: Hodová slávnosť  začiatok: 14.00 hod. 

- Príprava podujatia 
- Program – Zbor VEČANIA, Tancujúce psy, Pustokerčanka, FS Šoporňa,Muziker DUO RUDI  
- Rozpočet: na hodovú slávnosť bola požiadaná dotácia Mesta Šaľa vo výške 500€ na honoráre 

účinkujúcich. 
- Pripraviť bufet: nealko nápoje a suveníry. 
- Atrakcie pre deti skákaci hrad, prenájom pirátska loď, jazda na koči, alebo na koňoch ešte u 

presnia či prídu. 
- Rozpočet na podujatie je v sume: 995 € (honoráre: 450€, zastrešenie: 280€, atrakcia 265€,) 

 

Pripravovaný zájazd na mesiac jún, termín: 24.6-26.6.2016  Košice 

Program na prvý deň: prehliadka Spišského hradu, Mesto Levoča, Solivar Prešov, ubytovanie a večera 
Košice-Šaca 

druhý deň: Raňajky, múzeum Košice, Dóm sv. Alžbety, Voľný program. 

tretý deň: ZOO Košice 

Ubytovanie: CITY BUILDING s.r.o. Učňovská 6   040 15 Košice – Šaca 

Ubytovanie je formou bunkového systému. Každá bunka má dve izby s vlastnou kúpeľnou a WC. Podlažia sú 
vybavené spoločenskou miestnosťou a kuchynkou. 
Priestory sú novo rekonštruované. V izbách sú plávajúce podlahy, ktoré uvítajú hlavne ľudia trpiaci 
alergiami. Čerstvé maľby a nové vybavenie izieb spĺňajú nadštandardné hygienické nároky. 

Stravovanie  je priamo v budove ubytovne. 2x raňajky od 7.30 hod. do 8.15 hod. a 2x večera od 18 hod do 22 hod. 
všetko je na vzájomnej dohode s ubytovateľom. 

Vybavenie izieb: 

•    dve lôžka s úložným priestorom 
•    jeden stôl 
•    dve stoličky 
•    polička nad každým lôžkom 
•    dve skrine 
•    dva nočné stolíky 

Cena zájazdu: vid. leták 

 

 5. bod  Návrh na doplnenie člena správnej 
Na základe zdravotného stavu p. Terézie Feketeovej je potrebné navrhnúť zastupujúceho člena 
správnej rady do 31.12.2016. Na Výročnej schôdzi o.z. budú doplňujúce voľby člena. 
Treba navrhnúť meno zástupcu a ktorý aj príjme dočasnú funkciu. Tento návrh bude predložený 
správnej rade, že rada kultúry odporučila zástupcu vo funkcii člena správnej rady. 
Za doterajšiu prácu ďakujeme p. Terézii Feketeovej. 
 

 6. bod  Rôzne 
Anna Šoltísová: poďakovala za prípravu a realizáciu MDŽ. 
Rada kultúry: tu môžu predložiť návrhy, postrehy, informácie k prerokovaným bodom 
zasadnutia. 
 

 7. bod  Návrh na uznesenie 

rada kultúry 
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b e r i e  na  v e d o m i e 
1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach  
3. navrhovaný termín stretnutia rady kultúry je dňa 7.6.2016 o 15:30 hod. 

 
 

s ch v a l u j e 
1. uvedený materiál vyhodnotenie podujatia bez pripomienok. 
2. doplnenie člena správnej rady 

 
 
u k l a d á 

1. Predsedníčke rady kultúry, na podujatiach zabezpečiť rozdávanie letákov s našimi akciami. 
 
 
 7. bod Ukončenie 

predsedníčka rady kultúry Anna Šoltísová poďakovala prítomným a ukončil rokovanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Šoltísová 

predsedníčka RADY KULTÚRY  
pri OZ VEČANIA 

     


