Obec Chorvátsky Grob
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou
12. januára 2015

ZÁPISNICA
Program:
1. Privítanie prítomných
2. Voľba zapisovateľa
3. Predstavenie predsedu, podpredsedu, pôsobnosti a kompetencie Komisie
4. Predstavenie kandidátov na členstvo
5. Aktuálne témy k nadchádzajúcemu zastupiteľstvu
6. Rôzne, diskusia
7. Záver
Účastníci:
● Erika Goliašová  predseda komisie
● Vladimíra Vydrová  podpredseda komisie
● Dana Michálková  zapisovateľ
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kandidáti na členstvo v komisii:
Peter Borovský
Cecília Hudecová
Anna Lamperová
Daniela Leštinská
Lucia Lauková
Veronika Skutková
Anna Nemčovičová
Jana Šurínová
Denisa Fedorčák
Eva Jantošovičová
Igor Cucor
Anna Galovičová
Petra Masácová

1. Predsedníčka komisie Erika Goliašová privítala kandidátov na členstvo v komisii a
otvorila rokovanie komisie.
2. Zapisovateľkou komisie bola poverená Dana Michálková.

3. Predsedníčka komisie sa predstavila, predstavila podpredsedníčku komisie pani
Vladimíru Vydrovú a predstavila rozsah pôsobnosti komisie pre oblasť školstva,
kultúry, športu a vzťahy s verejnosťou.
4. Požiadala jednotlivých uchádzačov o členstvo v komisii o predstavenie sa:
a.) Peter Borovský  poslanec, zameranie sa na šport v obci
b.) Petra Masácová  bývalá poslankyňa, bývalá predsedníčka komisie pre
školstvo, kultúru a šport, komisii a obci chce pomôcť s kontaktami na príslušné
organizácie, Ministerstvo školstva, BSK, magistrát, zameranie na školstvo,
skúsenosti s čerpaním eurofondov
c.) Cecília Hudecová  denné centrum, senior, býv. učiteľka, pomoc v oblasti
školstva a kultúry zameranej na seniorov
d.) Eva Jantošovičová  zameranie na oblasť školstva, má školopovinné deti
e.) Anna Lamperová  senior, býv. učiteľka, právnička, skúsenosti so štátnej
správy, kontakty a pomoc z oblasti školstva, kultúra, zameranie na seniorov, D.
Centrum
f.) Igor Cúcor  má školopovinné deti, záujem o podporu športového vyžitia v obci
hlavne pre deti, ale prínos a pomoc v kultúre a školstve
g.) Daniela Leštinská  riaditeľka školy, spolupráca s obcou, pomoc školy pri
obecných aktivitách (kultúra)
h.) Denisa Fedorčák  má školopovinné deti, pomoc a podpora detí v oblasti
vzdelávania a športu, projektový a marketingový manažér, pomoc aj v oblasti
komunikácie s verejnosťou + médiá, skúsenosti s projektovým vedením
i.) Jana Šurínová  má školopovinné deti, pracovala v minulom období v sociálnej
komisii, managerské skúsenosti, podpora a pomoc v oblasti materských a
denných centier
j.) Lucia Lauková  má školopovinné deti, záujem aj o školstvo, kultúru i šport
k.) Veronika Skutková  členka Chorvatanky, členka OZ Chorvátsky kultúrny
spolok, záujem o oblasť kultúry
l.) Anna Nemčovičová  pomoc obci pri organizovaní programov pre mládež, ale i
o programy pre seniorov
m.) Anna Galovičová  učí chorvátsky jazyk na ČV, v minulosti príprava obecných
projektov cezhraničnej spolupráce s Chorvátskou republikou
Predsedkyňa poďakovala záujemcom o členstvo v komisii za predstavenie sa.
5. Predsedníčka komisie predstavila aktuálne materiály predkladané na obecné zastupiteľstvo
konané 20.1. 2015, ktoré sa týkajú pôsobnosti komisie.
● Rokovací poriadok komisií
● Voľba členov komisií  počet členov komisií určí obecné zastupiteľstvo a podľa
schváleného počtu predseda s podpredsedom navrhnú jednotlivých členov z
kandidátov na členstvo v komisii
● VZN o školských dotáciách
● Voľba členov Rady školy za zriaďovateľa
6. Rôzne, Diskusia:

● p. Leštinská  namietala zníženie školskej dotácie v predkladanom VZN oproti
minulému roku. V prípade, že navrhovaná a schválená dotácia nebude postačovať na
financovanie “školy”, bude žiadať o dofinancovanie z rozpočtu obce. Dana Michálková
vysvetlila metodiku výpočtu jednotlivých dotácií. V prípade, že schválené financie
nebudú pokrývať reálne prevádzkové náklady “starej i novej školy” na konci roka,
obecné zastupiteľstvo sa bude prípadným dofinancovaním zaoberať.
● p. Goliašová požiadala účastníkov komisie o objektívnu interpretáciu prerokovávaných
problematík riešených komisiou smerom k susedom a známym. Požiadala ich o názor
na súčasnú komunikáciu obce s občanmi cez web, fb, časopis...
● p. Cúcor poradil, aby sa k predkladaným materiálom vypracovávali podrobné
dôvodové správy ak sú k dispozícii
● p. Masácová ocenila komunikáciu obce cez FB
● p. Vydrová vysvetlila pozadie oficiálnej skupiny FB Obec Chorvátsky Grob  komunita
vrs. súkromnej skupiny FB Obec CHG
● p. Vydrová požiadala kandidátov aby nepísali poslancom verejne cez FB, ale aby
písali priamo na email jednotlivých poslancov (emaily sú uverejnené na webstránke
obce)
● p. Lamperová informovala o situácii s komunikáciou medzi seniormi. Obecný rozhlas
je iba v starej časti obce, na nových uliciach v starej časti obce i na ČV nie je. Ako
zástupca seniorov dáva podnet: navrhuje vzdelávacie kurzy IT (hlavne internetu) pre
seniorov v Dennom centre.
● p. Leštinská navrhuje spoluprácu školy a Denného centra pri realizácii spomínaného
školenia
● p. Fedorčák ponúkla do Denného centra 2 ks notebookov
● p. Goliašová informovala prítomných o situácii ohľadom obecného časopisu, obec
plánuje aj naďalej vydávať obecný časopis, ktorý v prípade potreby zmení názov,
financie na tlač sú v obecnom rozpočte navrhnuté vo výške 7000€
● p. Goliašová pripraví do ďalšieho rokovania komisie zoznam občianskych združení
registrovaných/pôsobiacich v našej obci a chce ich osloviť na budúcu spoluprácu
● p. Goliašová pripraví v spolupráci s obcou na nasledujúce rokovanie komisie plán
kultúrnych aktivít na rok 2015 a už celá komisia vrátane schválených členov sa k
nemu vyjadrí
● p. Borovský požaduje opraviť informačné tabule obce, prípadne osadiť nové k
autobusovým zastávkam, pretože na zastávky je zakázané lepiť plagáty
● p. Masácová sa informovala o aktuálnom stave s novou školou, Dana Michálková
vysvetlila súčasný stav: príprava projektovej dokumentácie, financie z MŠ vo výške
280k € už má obec na účte, obec pripravuje podklady k vypísaniu verejného
obstarávania na dodávateľa stavby školy
● p. Leštinská upozornila obec na informácie od RUVZBA o zvýšenej hlučnosti v
modulových školách
● p. Borovský požadoval informácie k projektu nadstavby starej školy, či bolo robené
verejné obstarávanie v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní. Dana Michálková
nedisponovala takou informáciou a zákonný stav dá preveriť kompetentnej osobe.

● p. Leštinská má návrh na zmenu VZN  štatút obce, prekladaný na OZ 20.1.2015  do
pamätnej knihy sa má uvádzať aj rodné číslo, upozornila, že toto je v rozpore s
ochranou osobných údajov
● p Leštinská má návrh na zmenu VZN o psoch  vo VZN nie je definované, čo je to
nebezpečný pes
● p. Leštinská informovala o dotazníku záujmu rodičov detí na umiestnenie do novej
školy na ČV, ktorý je umiestnený na školskom webe, dotazník je určený nielen pre
rodičov detí grobskej školy, ale aj pre ostatných a preto by sa mal uverejniť aj na
obecnej webovej stránke
● p. Leštinská informovala o prebiehajúcej voľbe chýbajúcich členov Rady školy z radov
rodičov detí ZŠ
● p .Leštinská informovala o zápise detí do 1. ročníka ZŠ  6. a 7. februára 2015
7. Záver:
Predsedníčka a podpredsedníčka komisie poďakovali za účasť na rokovaní komisie. Dátum
ďalšieho rokovania komisie bude uverejnený na webstránke obce a schválení členovia budú
oboslaní pozvánkami emailom.

V Chorvátskom Grobe, 12.1.2015

