Komisia školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ
Dátum: 14.03.2019
Prítomní: PaedDr. Pavol Petrovič, PaedDr. Ida Ďurčeková, PaedDr. Štefan Halgaš,
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Marián Pánik, Marián Tomajko,
Ing. Michal Zôlder
Hostia: Mgr. Pavel Šepták
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Návrh na ocenenie Športovec roka v meste
4. Návrh na ocenenie do NSK
5. Rôzne, diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
K bodu 1/
Otvorenie
Predseda komisie PaedDr. Pavol Petrovič otvoril zasadnutie komisie. Privítal členov komisie
a skonštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, prítomní šiesti členovia komisie.
K bodu 2/
Schválenie programu
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia komisie program
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie:
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Pánik, Tomajko, Zôlder)
Proti: O
Zdržal sa: O
Komisia školstva, kultúry a športu schválila program rokovania.
K bodu 3/
Návrh na ocenenie Športovec roka v meste
p.Ďurčeková- mohli by sme oceniť všetkých športovcov, sú to rozdielne druhy športov
p. Petrovič - návrh na ocenenie primátora za celoživotný prínos - iba Novota, p. Palušku
oceniť v kategórii technických a športových činností
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Tomajko, Zôlder)
Proti: O
Zdržal sa: O
p. Pánik - kto navrhol Segíňa. Pri kategórii tréner je za to aby návrh podával klub, v ktorom
pôsobí, ten vie objektívne posúdiť či je nominácia zaslúžená. Ak návrh podáva družka
navrhovaného nie je tam zaručená objektivita nominácie.
p. Ďurčeková - mali by byť ocenení športovci, ktorí zviditeľňujú mesto, p. Petrovič dal
hlasovať kto je zato, aby bol p. Segíň ocenený?
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Hlasovanie:
Za: O
Proti: 5 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, , Pánik, Zolder)
Zdržal sa: 2 ( Ivanovičová, Tornajko)
p. Halgaš - do kategórie tréner by srne mohli dať p. Darinu Kozolkovú, ktorá trénuje atletiku,
venuje sa množstvu detí
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Tornajko, Zolder)
Proti: O
Zdržal sa: O
p. Ivanovičová aj Ivan Malý by si zaslúžil byť ocenený, veľa sa venoval pozemnému hokeju.
p. Petrovič- keďže už jedno ocenenie In rnernoriarn márne , dáme ho na budúci rok. Členovia
komisie súhlasili.
Ostatné návrhy zostávajú bez zmeny.
Na ocenenie Športovca roka 2018: v kategórii juniori-Ivana Cigáňová ( voltíž), Juliana
Pivarčiová ( futbal), Ana Šabíková ( tenis), Henrieta Horváthová ( atletika), Lukáž Feméza
(box), Naďa Esterková ( plážový volejbal)
V kategórii seniori-Simona Chovanová ( naturálna kulturistika), Roman Jenis ( tenis)
Kolektívy junior-futbalové mužstvo PFA FC Vi On Ul 5
Zdravotne oslabení športovci-Ladislav Lukáč a Boris Kruška (CN ANEPS ZM)
Združenie technických a športových činností-Miroslav Géci, PhDr. Miroslav Paluška
Tréner-Darina Kozolková
Ocenenie primátora za celoživotný prínos v oblasti športu-Ján Novota In rnernoriarn
Hlasovanie:
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Tornajko, Zolder)
Proti: O
Zdržal sa: O
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila športovcov na ocenenie v meste
Športovec roka 2018.
K bodu 4/
Návrh na ocenenie na NSK
p. Petrovič-kritériá na ocenenie do NSK, podmienka 1. -3. miesto Majstrovstvá Slovenska,
1. -4. miesto Majstrovstvá Európy, MS
Jednotlivci seniori-Veronika Zrastáková ( ŠK ŠOG Nitra-atletika)
Jednotlivci juniori-Lukáš Feméza ( Box Club ZM)
Kolektívy juniori - Skupina - Ivana Cigáňová, , Andrej Meňhert,Stella Strečková, Laura
Balážová, Sebastian Kodak, Matúš Solčiansky (Jazdecký klub pri NŽ Topoľčianky)
Združenie technických a športových činností-Miroslav Géci
Tréner-Boris Kodak (Jazdecký klub pri NŽ Topoľčianky)
Ocenenie predsedu NSK za celoživotný prínos v oblasti športu-Ján Novota In rnernoriarn
Hlasovanie:
Za: 7 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Tornajko, Zolder)
Proti: O
Zdržal sa: O
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila športovcov na ocenenie do NSK
Športovec roka 2018.
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K bodu 5
Rôzne
p. Zolder - na ostatnom MsZ vystúpila p. Kozolková, že platí prenájom MSKŠ 40 eur
mesačne. Športujú deti, mali by ich oceniť, treba k tomu pristupovať citlivo. Deti a mládež by
mali dostávať priestory za symbolické euro.
p.Petrovič - stotožňúje sa s daným návrhom, ak vznikajú reálne náklady MSKŠ, tak je
potrebné im zvýšiť príspevok
p. lvanovičová -poplatky za nájmy vyplynuli z kontroly hlavnej kontrolórky. Každý nájomca
si energie musí platiť, inak je to porušenie finančnej disciplíny a riaditeľka MSKŠ sa tým
dostáva do konfliktu so zákonom,
p. Zolder-potom sa porušuje zákon na celom Slovensku, všade v každej obci sú športoviská
pre deti zadarmo
p. Petrovič - môžu byť dva spôsoby podpory klubov, buď im odpustíme platby za energie
a zvýšime príspevok MSKŠ alebo si každý bude platiť za energie a navýšime príspevky pre
kluby, aby to pokrylo aj ceny energií. Osobne by uprednostnil druhý spôsob, aby bolo zrejmé
koľko koho podporujeme a motivoval tak aj k šetreniu energií. S konečným návrhom riešenia
musí prísť Mesto a pokiaľ sa rozhodne pre prvý spôsob bude ho rešpektovať a návrh podporí.
p. Halgaš -hygienické priestory v telocvični sú v katastrofálnom stave, do sprchy a WC by
som sa neodvážil ísť, telocvičňa by si zaslúžila komplexnú rekonštrukciu. S jeho názorom sa
stotožnili všetci členovia komisie.
p. Šepták - ponúka riešenie. MsZ by malo odsúhlasiť výšku nákladov počas tréningov,
ostatné náklady berie na seba mesto. Pokiaľ to bude možné, tak schváľme symbolickú sumu
za energie. Ťažko určiť náklady na energiu, keď nie sú pomerové merače. Od novembra do
apríla priestory nevyužívame. Za január a február boli vyčíslená veľká spotreba vody, kto ju
minul, keď tam od októbra nebol žiaden športovec.
Nie je predražená aj správa štadióna, platia tam celoročne troch ľudí.
p. Halgaš-tento pohľad treba dať aj do MsZ
p. Ivanovičová - bolo by vhodné pozvať na ďalšiu komisiu riaditeľku MSKŠ, aby situáciu
bližšie ozrejmila aj hlavnú kontrolórku mesta. Je potrebné pripomenúť, že PFA zapožičiava
techniku, vedie krúžky v materských a základných školách.
p. lvanovičová Prečo sa nedáva viac zimný štadión pre verejnosť?
p. Pánik - v stredu a cez víkend je štadión na dve hodiny prístupný pre verejnosť, počas
jarných prázdnin bol prístupný dopoludnia každý deň. Počas tréningu prípravky má prístup
každý rodič s dieťaťom, aby sa naučilo korčuľovať.
p. Ivanovičová -by chcela doplniť, že sa oceňujú športovci, učitelia, bolo by vhodné oceniť
aj ľudí, ktorí sa zaoberajú kultúrou. Na budúci rok navrhuje ocenenie za kultúrny prínos
v meste.
p. Petrovič - na zasadnutí rady školy navrhli zvýšenie príspevku z 12 eur na 15. Treba to
zapracovať do VZN.
p. Ivanovičová - kedysi bol poplatok 7 €, zvýšil sa na 12 s tým, že polovica sa im vracala do
škôlok na hračky a pomôcky. Dnes si nemôžu nič kúpiť, pretože potrebujú 1O podpisov, nech
si zvýšia príspevok do rodičovského združenia.

K bodu 6/
Uznesenia

Uznesenie č. 6/2019

Komisia školstva, kultúry a športu schválila program rokovania.

Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala a schválila
Uznesenie č. 712019
športovcov na ocenenie v meste Športovec roka 2018.

3

Komisia školstva, kultúry a športu
Uznesenie č. 8/2019
športovcov na ocenenie do NSK Športovec roka 2018.

prerokovala a schválila

Komisia školstva, kultúry a športu schvaľuje návrh na
Uznesenie č. 9/2019
ocenenie za kultúrny prínos v meste
Záver
Predseda komisie školstva, kultúry a športu PaedDr. Petrovič ukončil zasadnutie a poďakoval
všetkým prítomným za aktívnu účasť.
V Zlatých Moravciach 14.03.2019

Zapísala: ...... Mgr. Danuša Hollá
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PaedDr.
Pavol
Petrovič
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