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6. zasadnutie RADY KULTÚRY  

 

 

Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola prijatých úloh  
3. Informatívna správa a vyhodnotenie podujatí 
4. Kultúrno-spoločenské podujatia  
5. Vyúčtovanie dotácie 
6. Vyhodnotenie činnosti RADY KULTÚRY za I. polrok 2016    (p.Šoltísová) 
7. Rôzne 
8. Návrh na uznesenie 
9. Ukončenie RADY KULTÚRY 
10. Zasadnutie SPRAVNEJ RADY združenia 
11. Vyhodnotenie rozpočtu organizácie za rok 2010 – 2015   (p. Molnár) 
12. Polročné hodnotenie aktivít združenia      (p. Molnár) 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Ukončenie SPRAVNEJ RADY 

 
 

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: 
- PIKNIK PÁRTY    

Predkladateľ:   Anna Šoltísová, predsedníčka rady kultúry 

Číslo materiálu: OZ-16 

Prizvať: Predsedu združenia a kontrolór združenia. 

Dátum a čas: 11. júla 2016   o 15.30 hod. 
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� 4. bod Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac Júl – august  

1. Piknik - Súťaž v grilovaní 
Termín realizácie:  16.7.2016    sobota   15.00 hod. 
Miesto realizácie:  Pribinovo námestie Veča  

 

2. Piknik - Súťaž v grilovaní 
Termín realizácie: 13.8.2016    sobota   15.00 hod. 
Miesto realizácie:  Pribinovo námestie Veča 
 

3. Zájazd  Česká republika 
Termín realizácie: 1.9 – 4.9.2016 na 3 noci 4 dni    
Miesto realizácie:  České Budějovice , program aj cena zájazdu sa pripravuje  

Všetky zájazdy budú realizované za podmienky – naplnenia autobusu min. 44 osobami. 
Zájazdov sa môžu zúčastniť aj nečlenovia združenia, v prípade, že máte záujem aj o iné zájazdy – kontaktujte nás. 

 
� 5. bod Vyúčtovanie dotácie 
� viď príloha 

 
� 6. bod Vyhodnotenie činnosti RADY KULTÚRY za I. polrok 2016   

 
Poslaním RADY KULTÚRY  o.z.  VEČANIA je tvorba podmienok pre kultúru v mestskej časti 
Veča a jeho okolí, záujmová umelecká činnosť. 
Komisia v roku 2015 pracovala v zložení 9 aktívnych členov v oblasti kultúry  
V  I.polroku  sme zasadali celkovo 6 krát, vždy uznášania schopná, pričom rokovaní sa 
zúčastňovala väčšina jej členov. 
Okrem úloh vyplývajúcich z uvedenej koncepcie prejednávania aj:  

1. navrhovala riešenia aktuálnej problematiky v oblasti kultúrneho života mestskej časti 
Veča. 

2. vyhodnocovanie požiadaviek organizácií, občianskych združení, resp. jednotlivcov v 
oblasti kultúrnych aktivít - vyhodnotenie podaných projektov. 

3. vypracovanie obsahu kultúrnych podujatí organizovaných združením. 
4. predkladala správnej rade harmonogram a rozpočet kultúrnych podujatí. 
5. navrhovala kultúrne programy pre MsKS Šaľa 
6.  RADA KULTÚRY sa v I. polroku podieľala na organizovaní podujatí, ktorých rozpočet 

bol schválený správnou radou o.z - Rozpočet jednotlivých podujatí nebol prekročený, a u 
väčšiny akcií došlo k úspore. 

 
Prehľad podujatí: 

1. Reprezentačný ples združenia 06. februára 2016, 
2. MDŽ 8. marca 2016, 
3. Hodová slávnosť 15. mája .2016, 
4. Piknik párty 11. júna 2016 
5. Trojdnový zájazd do Mesta Košíc 24.-26. júna.2016   
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� 7. bod  Rôzne 
Anna Šoltísová: poďakovala za prípravu a realizáciu podujatí. 
Rada kultúry: tu môžu predložiť návrhy, postrehy, informácie k prerokovaným bodom 
zasadnutia. 
 

� 8. bod  Návrh na uznesenie 

rada kultúry 

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 6. septembra.2016 o 15:30 hod. 

 
s ch v a l u j e 

1. uvedený materiál vyhodnotenie podujatia bez pripomienok. 
 
 

16. 9. bod Ukončenie 
predsedníčka rady kultúry Anna Šoltísová poďakovala prítomným a ukončil rokovanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Šoltísová 

predsedníčka RADY KULTÚRY  
pri OZ VEČANIA 

     


