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Vec: Žiadost' o prenájom priestorov telocvične a krojárne v ZŠ Karloveská 61

Dovorujeme si týmto požiadat' o prenájom priestorov pre detský folklórny súbor
Dolina v ZŠ Karloveská 61- telocvičňa na tréningovú činnost' a miestnost' pre uskladnenie
kro5ov pre deti a mládež, ktorí súbor navštevujú.

Toho času má FS Dolina okolo 80 členov vo veku od 4 - 18 rokov prevažne
z Mestskej časti Karlova Ves. 10 rokov súbor využíval na tanečné tréningy detí verkú sálu
KCK na Molecovej 2, kde sa zároveň nachádza aj krojáreň súbom. Za prenájom vel'kej sály
KCK sme do roku 2;[)16 v zmysle Zmluvy ě. 336 0 31 41 15 hradili-M'ÚMČ Karlova Ves
3,17 € /hod. a za priestor na uskladnenie krojov 28 €/rok.

V minulom školskom roku nám bola zvýšená v zmysle Zmluvy č.504 0 31 41 16
surna za prenájom z póvodných 3,17 € / hod na 8 € / hod. Vzhradom na skutočnost', že súbor
hradí všetky prevádzkové náklady / prenájom, pedagogická činnost' aostatné výdavky/
z členských príspevkov rodičov detí, navštevujúcich súbor, táto suma pri póvodnom počte
odcvičených hodín v KCK bola pre súbor neakceptovaterná. Súbor by musel znížit' počet
tréningových hodín, čo by sa odzrkadlilo na kvalite atechnickej príprave tanečníkov.
Prenájom vel'kej sály sme pre tento školský rok objednali za podrnienok 8, €/hod iba na 2
hod. v týždni na váčšie zhrávky programu. Z tohto dóvodu sme museli zvýšit' aj členské
príspevky FS Dolina za rok 2016-17.

Náhradné priestory za nájoínné 3,60 € /hod. nám poskytol Karloveský športový klub
v tanečnej sále na Púpavovej ulici. Lenže poskytnutá tanečná sála je malá a nevyhovuje
dlhodobo pre nácvik tanečných choreografii ako aj tréningom pri potrebe spojit' viacero
skupín detí.

Aby súbor mohol aj nad'alej po 30 rokoch vykonávat' svoju činnost', potrebuje stále
a vyhovujúce priestory na trénovanie a taktiež na uskladnenie krojov. Z tohto dóvodu by sme
mali záuj-em o-priestory telocvične a miestnosti na kroje, ktoré sa nachádzajú v ZŠ Karloveská
61.
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Po predchádzajúcom rokovaní ohl'adne spolupráce s pani riaditel'kou by nám mohli byt'
poskytnuté priestory v nami požadovaných terrnínoch počas školského roka:

Pondelok - 16,30-18,30
Utorok - 17,00-19,00
Streda - 16,30-18,30
Štvrtok - 16,30-18,30

Pri stanoven?í ceny za prenájom priestorov prosíme o zohl'adnenie skutočnosti, že FS
Dolina sa aktívne a dlhoročne venuje malým amladým Karlovešt'anom adlhodobo
spolupracuje s MÚ Karlova Ves. Súbor, ktorý tento rok oslávil svoje 30. výročie existencie
vychoval z malých detí mnoho tanečníkov, ktorí našli svoje uplatnenie v profesionálnych
folklórnych telesách - Lúčnica, SEUK, atd'. aktorí sa nad'alej venujú výchove mladých
folkloristov. Taktiež prispieva svo5ou činnost'ou k zmysluplnému tráveniu vorného času deti a
mládeže a šíreniu našej slovenskej rudovej kultúry.

Vopred d'akujem za porozumenie a ústretovost' a za priaznivé vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing. Nadežda Čermáková
vedúca FS Dolina
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22. 6. 2017 Evidencia občianskych združení

Evidencia občianskych združení
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

':-'--- 'j

??

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitelhý pre právne úkony.

Názov združenía Folklórny súbor Dolina
Sídlo Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, 841 04 Bratíslava - Karlova Ves,

íčo
Slovenská republika
31755721

Dátum vzniku i9.09. 1996
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
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