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UZNESENIA  
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 

dňa 22.02.2012 
 

 

 

č.1. Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje zapisovateľa: I.Pašmík, a 

overovateľov zápisnice: R.Buchta a M.Nosko. 

 

č.2. Rada schvaľuje účastníkov výjazdu do Poľska (Salaš Zbojská - I.Vlček, A.Vlčková, 

K.Mešková, Janka Rončáková – výroba medovníkov, Pavol Hajduk – rezbár, Beáta 

Vetráková) a poveruje predsedníčku nahlásením konkrétnych mien účastníkov na 

NSRV BB. 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 22.02.2012 

 

č.3. Rada poveruje T.Tisovčíkovú overením účasti paličkárky z Michalovej na podujatí vo 

Francúzsku 

Zodpovedná: T.Tisovčíková;  Termín: do 04.03.2012 

 

č.4. Rada schvaľuje príspevok maximálne do výšky 15,- EUR na účastníka a noc na úhradu 

nákladov spojených s ubytovaním na výjazdových podujatiach na rok 2012. 

 

č.5. Rada schvaľuje termín – 20.3.2012 a miesto – Pohronská Polhora, konania Valného 

zhromaždenia Partnerstva MP-ČH. 

 

č.6. Rada schvaľuje príspevok na občerstvenie pre účastníkov VZ MP-ČH vo výške 50,- 

EUR.  

 

č.7. Rada poveruje predsedníčku prípravou Správy o činnosti a hospodárení za rok 2011 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 15.03.2012 

 

č.8. Rada žiada revíznu komisiu o spracovanie Správy za rok 2011 k Valnému 

zhromaždeniu 

 

č.9. Rada poveruje manažéra prípravou Návrhu plánu činnosti a rozpočtu na rok 2012 

a jeho zaslanie členom Rady na pripomienkovanie.   

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 15.03.2012 
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č.10. Rada berie na vedomie konanie Informačného dňa NSRV BB a Valného zhromaždenia 

BB VIPA v termíne apríl na území Partnerstva MP-ČH a poveruje manažéra 

zabezpečením miesta na konanie podujatia. 

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 09.03.2012 

 

č.11. Rada berie na vedomie informáciu o stave projektu Huculská magistrála 

 

č.12. Rada berie na vedomie informáciu o zrealizovanie objednávky BBSK 

 

č.13. Rada berie na vedomie informáciu o príprave založenia Slow Food v BB kraji 

 

č.14. Rada schvaľuje spracovanie 3-oj jazyčného materiálu (nemecky, anglicky, 

francúzsky), formát A3 preložený na A4 s mapou na A4, plnofarebný obojstranne 

tlačený.  

Zodpovední: I.Pašmík a I.Milecová;  Termín do konca apríla 2012 

 

č.15. Rada poveruje manažéra zistením ceny za tlač a grafické spracovanie.  

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín do 2.3.2012 

 

č.16. Rada poveruje členov I.Milecová, K.Pindiaková, M.Nosko a I.Pašmík na zastupovaní 

Partnerstva MP-ČH na Workshope k 5. Výročiu MAS Malohont 29.2.2012 na Teplom 

vrchu. 

 

č.17. Rada schvaľuje za člena Partnerstva MPĆH „Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Muránskej Dlhej Lúke“, členské 

uhradia po schválení jeho výšky na rok 2012. 

 

 

 

 

V Tisovci 22.02.2012 

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

Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 
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