
Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2023 
 

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď bude spracovaná v priebehu mesiaca január – 
september roku 2018. Na príprave sa bude podieľať pracovná skupina v počte 4 členov.  
Strategický materiál bude spracovaný v zmysle §4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe znenia spracovanej Koncepcie 
rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2018. 

 
Gestor : Mgr. Silvia Kováčová  
Členovia pracovného tímu: Mgr. František Čavojský, Eva Kavoňová, Michal Koričanský. 

   
Harmonogram spracovania Programu rozvoja kultúry v meste Sereď    

 
Aktivizácia pracovného tímu                                                          január 2018  
Zber dát, podkladov, informácií do analytickej a programovej časti bude realizovaný 
z podkladov Oddelenia ŠRKaŠ MsÚ, Organizačného odd. MsÚ, Domu kultúry a od 
občianskych združení a neformálnych skupín, zaoberajúcich  sa organizáciou kultúrnych 
podujatí. 

 
Harmonogram a časový plán prípravy:   

 
Vyhodnotenie Akčného plánu rozvoja kultúry v meste Sereď 2014-2018 
Vyhodnotenie Akčného plánu – v oblasti koordinácie, propagácie, investícií 
Zodpovední: Mgr. Kováčová, Mgr. Čavojský, Kavoňová       Termín: do 28. 2. 2018 
 
Analytická časť 
Analýza súčasného stavu kultúry v meste Sereď 
Zodpovední: Mgr. Čavojský, Kavoňová          Termín: do 30. 04. 2018 

 
Občianske aktivity, združenia, umelecké súbory v kultúrnom segmente – spracovať zoznam 
a špecifikáciu činnosti                                                                                      
Zodpovední: Michal Koričanský, Mgr. Čavojský, Kavoňová      Termín: do 30. 04. 2018 

 
Podpora občianskych aktivít formou dotačnej politiky mesta, spracovanie rozdelenia 
finančných prostriedkov občianskym aktivitám za roky 2013 – 2018                       
Zodpovední: Mgr. Kováčová, Kavoňová        Termín: do 30. 04. 2018 
 
SWOT analýza rozvoja kultúry v meste Sereď 
Zodpovední: Mgr. Kováčová, Kavoňová        Termín: do 30. 04. 2018 
 
Programová časť 
Stanovenie priorít a cieľov rozvoja materiálnych, inštitucionálnych a personálnych 
podmienok kultúry v meste Sereď v nadväznosti na Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024  



Zodpovední: Mgr. Kováčová, Michal Koričanský    Termín: do 30. 06. 2018 
 

V mesiaci júl – august pracovný tím zosúladí a pripraví finálny dokument. Finálny dokument 
bude v septembri predložený odborným komisiám MsZ na pripomienkovanie. 
Zodpovední: Mgr. Kováčová a členovia pracovného tímu   Termín: do 31. 08. 2018  

 
Zapracovanie všetkých akceptovaných pripomienok a podnetov odborných komisií 
a obyvateľov. Spracovania finálnej verzie strategického dokumentu rozvoja bývania. 
Zodpovední: Mgr. Kováčová, členovia pracovného tímu   Termín: do 31. 10. 2018  

 
Predloženie strategického dokumentu „Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 
2023 na MsZ v novembri/decembri 2018. 

 
Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2023 bude jedným zo strednodobých 
dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorej cieľom bude 
podpora kultúrnych aktivít a projektov združení, ochrana a podpora hmotného a nehmotného 
kultúrneho dedičstva, koordinácia efektívnej a tvorivej činnosti kultúrnych inštitúcií, združení 
a neformálnych skupín.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 21. 11. 2017                                          Eva Kavoňová, referent odd. ŠRKaŠ                                 
          


