
 

 
IČO: 42215790      DIČ: 2023268093     č.ú.  SK5275000000004014934355 ČOSB 

 

 
 

Výročná správa občianskeho združenia  

ROVNOSŤ TEPLIČKA za rok 2014 

Aj v roku 2014 sme podporovali MC Rybička vo svojej bohatej činnosti. Okrem kreatívneho 

programu sa môžu deti spolu hrať a rodičia si môžu posedieť pri káve, či čaji. Pre členov MC 

Rybička je zriadená knižnica s odbornou literatúrou. Každý týždeň okrem prázdnin navštevuje 

MC Rybička cca 100 členov.  

Dňa 23.2.2014 sa v obecnom dome v Tepličke nad Váhom uskutočnil 3. karneval MC Rybička 

pod záštitou OZ Rovnosť Teplička.  V sprievode rodičov prišlo 20 detí v maskách. Deti sa vyšantili 

dosýta. O vyborné občerstvenie sa postarali všetky rodinky. Nikto nezostal nepovšimnutý - 

každá maska bola odmenená.   

Dňa 27.4.2014 sme usporiadali vo Vzdelávacom stredisku KIA MOTORS SLOVAKIA interaktívny 

koncert pre deti s názvom "SPIEVANKOVO".                                                       

Ďakovný list 

Vážený pán Viceprezident a vedúci útvaru Administratíva, Kyo-Man Song 

Dňa 27.4.2014 sme s vaším dovolením usporiadali vo Vzdelávacom stredisku KIA MOTORS 

SLOVAKIA interaktívny koncert pre deti s názvom "SPIEVANKOVO". 

Dovoľte mi v mene celého tímu občianskeho združenia ROVNOSŤ TEPLIČKA poďakovať za 

vašu ústretovosť a jedinečnú možnosť organizovať toto podujatie vo vašej 
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vysokošpecializovanej a nádhernej budove KMS. Rovnako chcem vyzdvihnúť i profesionalitu, 

nasadenie a spoluprácu zamestnanov Vzdelávacieho strediska KMS. 

S potešením konštatujem, že podujatie "SPIEVANKOVO" navštívilo 250 detí a 150 rodičov, 

hlavne z našej obce Teplička nad Váhom i mnohí zamestnanci spoločnosti KIA a ich deti. 

Kladné ohlasy svedčia o tom, že sa im koncert páčil a najväčšiu radosť z neho mali deti. 

Ešte raz Vám srdečne ďakujem. Pomohli ste nám uskutočniť skvelé podujatie a podporiť tým i 

základnú bunku spoločnosti, ktorou je rodina. www.rovnostteplicka.sk 

S úctou  

              Pavol Holeša, riaditeľ občianskeho združenia ROVNOSŤ TEPLIČKA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Koncert KIDS CONTINENTALS 

V nedeľu 14. 9. 2014 v Športklube v Tepličke nad Váhom odspievali členovia speváckej formácie 
Continental Kids jeden zo svojich úžasných koncertov. Zoskupenie 16 detí z celého  Slovenska 
niesli radostnú zvesť spevom a kreatívnym tancom. Hoci počasie bolo sychravé, predsa prišlo 
cca 100 divákov. 

 

Premietanie biblických príbehov  

Občianske združenie Rovnosť Teplička koncom roka 2014 odštartovalo nový projekt: 

"Premietanie biblických animovaných príbehov pre deti" 

Premietame každý piatok od 16:00 do 16:45 v pastoračnom centre. Okrem príbehov sa deti tešia 

aj na otázky a odpovede v kvíze, ktorý nasleduje hneď po príbehu. Je to pre deti veľmi zábavné, 

ale zároveň poučné. 

 

za R.T. Pavol Holeša 


