Zápisnica zo zasadania komisie pre školstvo, kultúru a šport
Zápis zo dňa 05. 02. 2019, 18:00 hod .
Prítomní členovia komisie:

Katarína Bálintová
Ľubomír Baník (s chvíľkovým omeškaním)
Kristína Cedulová
Katarína Bednáriková
Peter Buck (s chvíľkovým omeškaním)
Michal Bugár
Zuzana Michnicová
Hana Ševčíková
Dáša Turbová

Neprítomní členovia komisie: Dana Petranová - ospravedlnila sa e-mailom
Prítomní zamestnanci úradu: Ferdinand Kolčák

Program komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Schválenie programu komisie návrhov na doplnenie bodov programu
Športové kluby v obci
MDD
Partnerská obec
Redakčná rada obecného časopisu
Plán kultúrnych akcií v obci
Rôzne
Záver
Otvorenie:

18:06 hod. Uvítanie členov komisie. Komisia bola uznášania schopná - prítomná nadpolovičná väčšina
členov komisie.
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov

Zapisovateľ: Kristína Cedulová
Overovatelia zápisnice: Zuzana Michnicová, Hana Ševčíková
3.

Schválenie programu komisie návrhov na doplnenie bodov programu

Zmena programu. Presunutie pôvodného bodu 8. Športové kluby v obci ako bod 4 a presunutie pôvodného
bodu 4. Plán kultúrnych akcií v obci na miesto bodu 8. Navrhovateľ p. Bálintová.
Program bol schválený za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

4.

Športové kluby v obci

Pán Miler oboznámil komisiu so situáciou v pingpongovom klube. Roky hrali zimnú ligu, tento rok nemajú
priestory, ani nedostali finančnú podporu od obce, na zimnú ligu potrebujú cca 200,- Eur (náklady na
kúrenie a osvetlenie v cvičebnej miestnosti ZŠ na Školskej). Hrávali 1 x do týždňa len dospelí. Raz ročne
organizuje turnaj o pohár starostu pre obyvateľov obce (len pre amatérskych hráčov) v jedálni ZŠ Školská.
Náklady cca 300,- Eur. Požiadal o opätovnú finančnú podporu na zorganizovanie zimnej ligy a turnaja, ako
aj o možnosť pokračovať v zimnej lige v priestoroch ZŠ Školská.
Uznesenie č. 1/2019
Komisia pre školstvo, kultúru a šport odporúča OcZ vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky vo výške
500 €,- na zimnú pingpongovú ligu a pingpongový turnaj o pohár starostu.
Hlasovanie: za: 7 (prišiel p. Baník), proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
OŠK – p. Borovský Peter (spojíme sa s ním neskôr).
Prerokovával sa návrh o novom obecnom športovom klube, ktorý by zastrešoval viaceré oblasti (ping pong,
volejbal, a pod.)
Pán Ľuboš Florek prezentoval návrh na založenie futbalového krúžku pre žiakov ZŠ. V pilotnej časti
marec/2019 až jún/2019 by ho viedol p. Florek v spolupráci so ZŠ. Od septembra 2019 by krúžok prevzal
telocvikár ZŠ a viedol by ho s podporou p. Floreka. Krúžok je zameraný na deti čo už futbal hrajú a chcú
sa zdokonaliť, ako aj na deti čo zatiaľ v klube nehrajú. P. Florek očakáva záujem aj zo strany dievčat. Návrh
bol prerokovaný s p. riaditeľkou ZŠ, ktorá projekt podporuje. Na zakúpenie pomôcok (bránky, rozlišovacie
dresy, kužely, lopty ...) požiadal o dotáciu 1000,- Eur a na štartovné na futbalové turnaje pre rok 2019
1000,- Eur. OZ pri ZŠ a MŠ JA sa bude snažiť z projektov získať peniaze na pomôcky.
Uznesenie č. 2/2019
Komisia pre školstvo, kultúru a šport odporúča OcZ vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky vo výške
2000 €,- na nákup pomôcok a štartovné na podporu zriadenia a prevádzky futbalového krúžku pri ZŠ.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
5.

MDD

Bol prezentovaný návrh zo strany vedenia školy na zorganizovanie spoločného MDD s obcou, navrhovaný
dátum 1.6.2019 sobota. Jedna akcia by bola v areáli na Školskej na školskom dvore a jedna na Čiernej
Vode, predbežne na futbalovom ihrisku.

6.

Partnerská obec

Bol prezentovaný návrh osloviť vo veci uzavretia partnerstva obec v ČR v blízkosti hraníc. Na podnet p.
starostky sme oslovili mesto Milevsko, ale neprejavili záujem. Cieľom partnerstva je výmena skúseností a
kultúrna spolupráca. Najmä z pohľadu výmeny skúseností, by bolo vhodné osloviť obec v obdobnej situácii,
napr. obec v blízkosti Brna.
7.

Redakčná rada

Predsedníčka komisie Katarína Bálintová prezentovala návrh na zriadenie redakčnej rady obecného
časopisu: starosta, 2 členovia za obyvateľov (každý za jednu časť obce, prednostne so skúsenosťami
v masmediálnej oblasti), 1 člen za obec - predbežne p. Kolčák.
P. Kolčák predniesol návrh, aby v redakčnej rade namiesto zástupcov obyvateľov boli ako členovia
poslanci.
Predsedníčka komisie Katarína Bálintová vyjadrila prekvapenie nad týmto návrhom, nakoľko mala za to,
že v rámci jej diskusie s zástupcami obce (p. starostka a p. Kolčák) bola predstava o zložení redakčnej rady
odsúhlasená v znení ako prezentovala, teda so zástupcami z radov obyvateľov.
Uznesenie č. 3/2019
Komisia pre školstvo, kultúru a šport odporúča zriadiť redakčnú radu v nasledovnom zložení: starosta. 2
členovia za obyvateľov (každý za jednu časť obce, prednostne so skúsenosťami v masmediálnej oblasti), 1
člen za obec.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
8.

Plán kultúrnych akcií v obci,

Na podnet pani starostky obec plánuje zorganizovať Utopenie Morény:
ZUŠ alebo ZŠ vyrobí morénu. Utopia ju v jazierku na Lúčnom koníkovi. Aktivita sa koná pre deti ZŠ a
MŠ, aby videli tradície a lepšie sa s nimi oboznámili, ako to bolo v minulosti. Bude oslovený ľudový súbor
Lipovianka pôsobiaci v obci, aby počas akcie vystúpil.
Zvyšnú časť plánu kultúrnych akcií prerokuje komisia na najbližšom zasadaní.

9.

Rôzne:

Návrh komisie: Odporučiť jedného člena do komisie z pôvodnej časti obce
Navrhujeme: Jana Šurinová.
Uznesenie č. 4/2019
Komisia pre školstvo, kultúru a šport odporúča OcZ zvoliť za člena komisie pre školstvo, kultúru a šport
pani Janu Šurínovú.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

P. riaditeľka Svorad stručne prezentovala výsledky aktivity za 1. polrok 2018/2019
Brigády – sťahovanie a skladanie nábytku v škôlke, sadenie stromov Javorova alej, bylinková záhrada,
Edupage žiak učiteľ rodič, stránka, nové logo školy.
Zmapovaná IT technika.
Školská wifi.
JA ZŠ s MŠ spojenie.
Dochádzkový systém.
Akcie: Biela pastelka vianočne trhy, vianočná akadémia, vianočné posedenie a mnohé ďalšie.

10.

Záver: koniec o 19:10 hod.

Dňa 05.02.2019 v Chorvátskom Grobe
..................................................................
Katarína Bálintová – predsedníčka komisie

Overovatelia:

........................................................
Zuzana Michnicová

........................................................
Hana Ševčíková
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