
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaţdenia OZ „ENTRÉE“ pri ZKGZ v Michalovciach 

zo dňa 16.02.2012 

1. Vyhodnotenie podujatí organizovaných OZ v roku 2011 
 
V novembri 2011 sa uskutočnil v spolupráci s OZ Pomoc rodine „Cyklus stretnutí s PhDr. 
Máriou Hargašovou – psychologičkou“. 
Cieľovou skupinou boli manţelské páry a cieľom neformálneho vzdelávania bolo 
rozvíjanie a vylepšovanie maţelských vzťahov. Účastníci programu mali moţnosť 
oboznámiť sa s rôznymi spôsobmi komunikácie, prostredníctvom ktorých si môţu 
budovať vzťah na základe jeho silných stránok. Programu sa zúčastnilo 7 párov a malo 
to pozitívny ohlas. 
 
Cyklické prednášky o histórii starobylých národov. Cieľovou skupinou bola dospelá 
verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto problematiku. 
Témy prednášok: 

- Skutočný príbeh 5 ročného ţidovského dievčatka 
- Kto sú ţidia 
- História ţidovského národa 
- Ţidovské tradície, zvyky a symboly 1.časť 
- p. Riečan: Príbeh od brehu Eufratu ku krajine Nílu, Mojţiš a Hatšepsut, Prednáška 

o starovekých civilizáciách. 
Týchto podujatí sa zúčastnilo pribliţne 260 ľudí a mali pozitívny ohlas. 
 

2. Návrh podujatí na rok 2012 
 
Január: beseda + prednáška „Ţidovské tradície zvyky a symboly 2.časť“ 
24.01.2012 
 
Apríl, Máj: Beseda s Mgr. Marjovom zameraná na holokaust 
 
August: Denný tábor pre deti „KNIHOLAND“ od 06.08.2012 do 10.08.2012 
 
Raz mesačne – stretnutie pri čaji so psychologičkou PhDr. Máriou Hargašovou s voľnou 
tématikou – spolupráca s OZ Pomoc rodine 
 
Cvičenia v priestoroch kniţnice: 
p. Janka Fedorová – relaxačné cvičenia kaţdý štvrtok – začiatok: marec 2012 
p. František Pős – cvičenie zamerané na čistenie tela od negatívnych emócií, čo 
následne harmonizuje organizmus a spúšťa omladzovací proces v tele – kaţdý utorok 
a piatok – začiatok: marec 2012  
 
September: Kurz angličtiny a nemčiny 



Október: raz mesačne – Večerníček v kniţnici – zameraný pre deti z MŠ (deti + rodičia 
alebo starí rodičia) vrámci roku zbliţovania generácií 
 
Prednáška na tému: Vzťahy ako základ – prednášajúci: František Pős 
 
Zdravý ţivotný štýl – prednáška pre verejnosť 
 
Stretnutie so zaujímavou osobnosťou v kniţnici – 2 stretnutia  
 
 

3. Odsúhlasenie programu na rok 2012 
 
Hlasovania sa zúčastnili všetci prítomní a program na rok 2012 bol jednohlasne 
schválený. 
 

4. Hospodárenie s financiami v roku 2011 
 
V roku 2011 sa vybralo od zakladajúcich členov (7 členov) po 10,- Eur 
Spolu 70,- Eur 
Kolky 66,- Eur (registrácia OZ) 
Zostatok 4,- Eur 
Členský príspevok v celkovej sume 22,50 Eur 
Spolu 26,50 Eur 
Zakúpenie pečiatky 19,30 Eur 
Zostatok 7,20 Eur 
Poskytnutá záloha 10,- Eur 
Zriadenie účtu pre OZ 15,- Eur 
Zostatok 2,20 Eur v pokladni 
 

5. Odsúhlasenie členského príspevku 
 
Pre rok 2012 bol stanovený ročný členský príspevok vo výške 8,- Eur 
Pre členov, ktorí budú prichádzať v priebehu roka platí pravidlo 2,- Eur/štvrťrok. 
 

6. Prijatie nových členov 
 
Na zasadnutí valného zhromaţdenia sa prijali 2 noví členovia. 
 

7. Diskusia 
 
Do diskusie sa zapájali postupne všetci prítomní, diskutovalo sa hlavne o programe pre 
rok 2012, padli návrhy na realizáciu jednotlivých podujatí a upresnili sa postupy práce 
OZ. 



8. Záver 
 
Na záver sa predsedníčka OZ „ENTRÉE“ poďakovala prítomným za účasť na 
zhromaţdení, realizátorom minuloročných podujatí sa poďakovala za ich doterajšiu prácu 
a popriala veľa elánu na realizáciu programu pre rok 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


