
Zápisnica 

zo zasadnutia kultúrnej komisie 

konanej dňa 25. 01. 2023 na MsÚ v Dudinciach  

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Oboznámenie s programom zasadnutia 

4. Návrh hlavných podujatí na rok 2023 - doplnenie 

5. Fašiangový sprievod -  organizácia akcie 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K jednotlivým bodom zasadnutia:  

 

1. Pracovné stretnutie otvorila a všetkých prítomných privítala predsedníčka kultúrnej 

komisie pri MsZ  Mgr. Milota Antonická. Neprítomná Ing. Anna Zekuciová – 

ospravedlnená kvôli chorobe. 

 

2. Za zapisovateľku  bola  určená Mgr. Milota Antonická a overovateľka Bc. Petra 

Teťáková.  

 

3. Všetci prítomní boli oboznámení s programom zasadnutia kultúrnej komisie. 

 

4. Prítomní sa vyjadrovali k návrhu hlavných podujatí na rok 2023:  

 

- doplniť k jednotlivým akciám organizátorov SŠ Dudince, JDS, DHZM 

- doplniť akciu Stavanie mája – 28. 04. 2023 (piatok) 

- otvorenie kúpeľnej sezóny organizovať na veľkom amfiteátri (pred pitnými 

vázami nízka kapacita miest) 

- Deň detí – 03. 06. – organizovať na veľkom amfiteátri,  tento rok znovu ako 

akciu s názvom Rozprávkový les + opekačka, skákací hrad, divadielko, Ellite, 

Adam Dráb- diskotéka pre starších, občerstvenie pre deti, občerstvenie pre 

rodičov- prizvať k spolupráci ŠKM Dudince 

- Folklórne slávnosti – 29. 07. – prizvať k spolupráci SŠ Dudince, žiaci vystúpia  

s programom: Osobnosti Hontu – Mgr. Udayová + N. Ivanič,  Mgr. Kocúr, M. 

Fízik- ľudová hudba – 30 minútový program 

 

5. Fašiangový sprievod ulicami mesta je naplánovaný dňa 11. 02. 2023, v prípade 

nepriaznivého počasia sa akcia neuskutoční. Pri príprave akcie sa budú podieľať 

Mesto Dudince, OOCR, DHZM, SŠ.  

Zraz všetkých účastníkov 11. 2. o 8:00 hod. v KD Merovce, sprievod odchádza 

o 9:00 hod. po vopred určenej trase. Ukončenie akcie o 16:00 hod.  

- príprava plagátu na webstránku mesta, OOCR, kúpeľné domy, KTV Dudince: 

zodp. - Bc. Teťáková 



- príprava KD v piatok 10. 02. – Mgr. Antonická, Mgr. Udayová, Ing. Ošustová 

- občerstvenie pre zúčastnených – Mesto Dudince 

- pedagogický dozor nad zúčastnenými žiakmi: Mgr. Udayová 

- hudba: N. Ivanič, Mgr. Kocúr, Ing. B. Hámorský, M. Fízik, M. Chrien 

- koč pre muzikantov- zodp. Mgr. Udayová 

- financovanie koča, info – zodp. Mgr. Antonická  

- deky do koča, zabezpečí Bc. Teťáková 

 

6. Diskusia:  

Mgr. Antonická –  pri zostavovaní plánu akcií na rok 2024 prizvať aj členov 

kultúrnej komisie a kult. referenta Kúpele Dudince 

Bc. Teťáková – organizovať kultúrne akcie vo svojej réžii, nie prostredníctvom 

agentúr 

Mgr. Udayová- do KTV dávať viac oznamov, aktualizovať denne 

 

7. Záver 

Pracovné zasadnutie kultúrnej komisie ukončila a všetkým prítomným poďakovala 

za účasť predsedníčka kult. komisie Mgr. Antonická. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Milota Antonická  

                                                                                            predsedníčka kultúrnej komisie  

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Milota Antonická ................................................................................... 

 

Overovateľ: Bc. Teťáková ................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 


