Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry konanej dňa 29.11.2019 v zasadacej
miestnosti Mestského úradu v Dubnici nad Váhom

Prítomní:
Predseda: Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
Člen: Lenka Gawronová
Člen : Mgr. Daniela Nehézová
Člen : JUDr. Andrea Bučencová

ROKOVANIE
Zasadnutie Komisie kultúry bolo zvolané Pozvánkou zo dňa 27.11.2019, ktorá bola
všetkým členom doručená e-mailom dňa 27.11.2019, t. j. 3 dni pred zasadnutím v súlade
s Rokovacím poriadkom komisií MsZ v Dubnici nad Váhom.
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Komisie kultúry Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
privítala všetkých prítomných členov. Zároveň privítala aj pozvaných predsedov senior klubov
pôsobiacich v meste.
Predsedníčka Komisie kultúry skonštatovala, že je prítomných 4 členov zo 7, a teda
komisia je v súlade s Rokovacím poriadkom komisií MsZ v Dubnici nad Váhom spôsobilá
rokovať.

Predsedníčka Komisie kultúry určila zapisovateľku z dnešného zasadnutia komisie.
Predsedníčka komisie predložila návrh programu zasadnutia Komisie kultúry v zmysle
Pozvánky a zároveň dala hlasovať o takto predloženom návrhu.
NÁVRH P R O G R A M U:
Zahájenie
Návrhy pre kultúrne aktivity senior klubov pre rok 2020
Návrh zápisu kroniky mesta za rok 2018
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1 – schválenie dnešného Programu:
Za hlasovalo : 4
Proti : 0
Zdržali sa hlasovania : 0

Konštatuje sa, že členovia schválili dnešný program zasadnutia Komisie kultúry. Nikto
nemal návrh na doplnenie alebo zmenu programu.
2.

Návrhy pre kultúrne aktivity senior klubov pre rok 2020

Predsedníčka komisie predložila zástupcom klubov návrhy pre kultúrne aktivity senior
klubov zo strany komisie a vyzvala ich na predloženie ich podnetov, myšlienok a nápadov.
Zástupcovia senior klubov oboznámili komisiu so svojou činnosťou a aktivitami vo svojich
kluboch. Prejavili záujem o zabezpečenia kurzu prvej pomoci, s ktorý už úspešne prebehol
v niektorých kluboch. Radi by tiež zorganizovali besedu s lekárom na konkrétne diagnózy/
napr. diabetici/.
Komisia navrhla organizáciu prednášky a praktického cvičenia nordicwalkingu
v priestoroch parku.
Zástupcovia navrhli i stretnutie s výživovým poradcom, spojené s prednáškou i ukážkou
konkrétnych jedál a receptov. Navrhli túto akciu zorganizovať celomestsky pre všetky kluby.
Taktiež mali záujem o stretnutie s policajtom a prednášku o bezpečnosti.
Záujem prejavili i o prednášku a stretnutie so záhradníkmi ohľadom pestovania ovocných
stromčekov a ich očkovania.
Komisia navrhla zástupcom klubov seniorov usporiadať koncert v spolupráci so základnými
umeleckými školami.
Taktiež im bolo navrhnuté usporiadať spoločnú akciu dôchodcov s deťmi. Zástupcovia už
podobné akcie v minulosti organizovali v spolupráci s Dubnickými základnými školami
a škôlkami. / Napríklad vo fašiangovom období, alebo pri príležitosti MDD ./
Zástupcovia navrhli vybudovať ohnisko pri klube v blízkosti mestskej knižnice, kde by
podobné akcie mohli organizovať.
Taktiež prejavili záujem o zorganizovanie celomestskej výstavy záhradkárskej úrody.
Mohla by byť spojená s ochutnávkou jedál, pripravených z daných produktov.
Záujem mali i o zorganizovanie tanečných klubov/ country tance/.
Komisia navrhla i kurz práce s počítačmi a s mobilom, ktorý v minulosti úspešne prebiehal.
Bolo by však potrebné skontrolovať a obnoviť počítačové vybavenie.
Komisia navrhla tiež usporiadať športový deň. Zástupcovia však skonštatovali, že to si
organizujú jednotlivé kluby samostatne.
Záujem mali i o organizované autobusové zájazdy na veľkonočné, či vianočné trhy do
Viedne a okolia. Navrhli organizáciu podobných akcií oddelením kultúry.
Predsedovia jednotlivých klubov budú informovať svojich členov o organizovaných
kultúrnych akciách.
Po tomto rokovaní zástupcovia jednotlivých senior klubov opustili zasadaciu miestnosť

3.Návrh zápisu kroniky mesta za rok 2018
Komisia bola oboznámená so zápisom kroniky mesta za rok 2018 prostredníctvom mailu
oddelenia kultúry zo dňa 27.11.2019.
Hlasovanie č. 2 – návrh zápisu kroniky mesta za rok 2018
Za hlasovalo : 4

Proti : 0
Zdržali sa hlasovania : 0
Konštatuje sa, že členovia schválili návrh zápisu kroniky mesta za rok 2018.

3. Diskusia
Diskusia bola vykonaná v rámci jednotlivých bodov programu.
4. Záver
Po vyčerpaní bodov programu predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným
členom za účasť.

Zapísala :
Mgr. Daniela Nehézová

........................................

