Zápisnica z Výročného zhromaždenia MO MS Šintava
Predsedajúci:

Václav Jurčaga, predseda MO MS Šintava

Termín konania: 29.4.2011 o 14,00 hod. Miesto konania: Klub
dôchodcov v Šintave Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Kontrola plnenia uznesenia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informácia z OR v Galante
Zhodnotenie činnosti za rok 2010
Správa o hospodárení MO MS
Plán činnosti na rok 2011
Voľba kandidáta na krajský snem MS Bratislava
Voľba kandidáta na celoslovenský snem Martin
Rôzne
Uznesenie

k bodu č. 1
kontrolu plnenia uznesenia vykonal predseda MO MS p. Jurčaga

k bodu č. 2, 3,4,5,
informáciu z OR MS v Galante taktiež vykonal p. Jurčaga, body 3,4,5, príloha zápisnice
k bodu 6,7
členovia MO MS navrhli kandidáta na krajský a celoslovenský snem predsedu MO MS
p. Václava Jurčagu

k bodu 8
Členovia sa rozhovorili o činnosti nášho odboru, podporujú Petíciu na vypísanie referenda o
slovenskom jazyku a v družnej debate sme zotrvali niekoľko hodín

Uznesenie

1. MO MS v Šintave berie na vedomie:
a, informáciu z OR MS v Galante
b, Zhodnotenie činnosti za rok 2010
c, Správa o hospodárení MO MS

2. Schvaľuje:
a,
b,
c,

Plán činnosti na rok 2011
Kandidáta na krajský snem MS Bratislava
Kandidáta na celoslovenský snem Martin

Zapísala: J. Tóthová
Overili:
Mgr. Zuzana Endelová
Ľudmila Hercegová:

Správa o činnosti za rok 2010

Z plánu činnosti za rok 2010 sa nám podarilo naplniť:

naši matičiari zo Spevokolu Rozmarín a ostatní naši členovia sa zúčastnili výletu na Bradlo,
ktoré organizovalo OV MS Galanta
-

zakúpili sme stuhu k svetovému festivalu mládeže.

-

Spevokol Rozmarín sa zúčastnil na vatre zvrchovanosti v Galante
a vatre ústavy v Sládkovičove, kde svojim koncertovaním prispeli k veľmi dobrej nálade,
ďalej sa zúčastnili 10. výročia od obnovenia činnosti MS v Abraháme a na matičných dňoch v
Martine
- naši žiaci sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko z nasledovným
umiestnením:

I.kategória:

H.Bobuľová/3.tr. -3. miesto

II.kategória:

S.Matulová/5.tr. pochvalné uznanie

IILkategória:

A.Krivosudská/7.tr. - 2. miesto

-

mali sme naplánované oslavy dňa obce, ktoré sa však z dôvodu rekonštrukcie námestia nekonali

-

žiaci sa nezúčastnili odkrývania sochy kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade

-

k tomu bodu, o súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, realizujeme, vyhlásenie kola bolo, ale bez
finančnej podpory MŠ SR.

Náš miestny odbor MS má v súčastnosti 30 členov.

Plán činnosti MO MS Šintava na rok 2011
-

v januári:

sa zúčastníme na okresnom kole Šalianskeho Maťka zúčastníme sa na

-

marec:

muzikáli Adam Šangala v divadle A. Bagara
v Nitre

-

apríl:

Kantiléna 2011 Festival populárnej piesne

máj:

Mladý záhradkár - vedomostná súťaž
autobusový zájazd po pamiatkach Slovenska - Trnava, Holíč, Skalica
autobusový zájazd do Slovenského Kómlošu, stretnutie dolnozemských
Slovákov v Maďarskej republike

-

jún:

bábkové divadlo pre MŠ

-

júl:

vatra zvrchovanosti

august:

autobusový zájazd do Martina
vystúpenie Rožňavský fujaristi v Galante

-

október:

zaspievajme si spolu, posedenie pre starších DM Galanta
Trenčín, Trnava - ruža voňavá galaprogram MsKS Galanta

-

december

Tvorba vianočných ikebán a ukážky prác ľudových remeselníkov k
Vianociam

MIESTNY ODBOR
MATICE SLOVENSKEJ
ŠINTAVA

Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2010

zostatok z roku 2009

112,41 €

občerstvenie na výročné zhromaždenie MO Šintava
odvod na ústredie MS Martin
poštovné
príspevok na Matičné dni členom Rozmarína stuha
k svetovému festivalu mládeže Nitra propagačný
materiál poštovné
za členské príspevky
36,-€

spolu:

zostatok k 31.12.2010

148,41

86,95 €

5,94 €
3,60 €
0,40 €
42,-€ l , - €
7,82 €
0,70 €

