
Komisia mládeže. školstva. kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zápisnica

z 1. zasadnutia komisie mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ

Dátum konania: 23. február 2011

Prítomní:

Program:

podla priloženej prezencnej listiny

l. Otvorenie

2. Vyhodnotenie ankety o najlepšieho športovca, športovkynu a kolektív mesta
Zlaté Moravce za rok 2010

3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 11 Otvorenie-

PaedDr. Ivanovicová - otvorila a privítala na prvom zasadnutí komisie jej clenov a uviedla, že už nie je
predsedkynou komisie, nakolko sa vzdala poslaneckého mandátu. Je tu ako vedúca oddelenia pre ludské
zdroje. Požiadala poslanca a clena komisie PaedDr. Petrovica, aby sa ujal vedenia komisie, pretože by mal
byt na najbližšom zasadnutí mestského zastupitelstva navrhnutý za predsedu tejto komisie. Za
zapisovatel'ku dnešného zasadnutia komisie urcila V. Vanovú.

K bodu 2/ Vvhodnotenie ankety o najlepšieho športovca. športovkvnu a kolektív mesta Zlaté Moravce
za rok 2010-

PaedDr. Ivanovicová - povedala, že aj ked už nie je predsedníckou komisie, komisia musela byt zvolaná,
nakolko je potrebné pripravit vyhodnotenie ankety o najlepšieho športovca, športovkynu a kolektív mesta,
ako aj Nitrianskeho samosprávneho kraja za mesto Zlaté Moravce.
I. Malý - ako bývalý predseda komisie mládeže, športu a volnocasových aktivít oboznámil prítomných, ako
v minulosti komisia vyhodnocovala túto anketu. Vyhodnocovala sa kategória športovec, športovkyna,
kolektív a zaslúžilý športovec. Tieto výsledky sa taktiež nahlasovali do Nitry na NSK - vyhodnotenie
športovcov kraja. Clenovia komisie si na lístky napísali za každú kategóriu nominovaných športovcov
v poradí od 1 do 10, tieto císla sa sCÍtali a ten, kto získal najmenší pocet bodov bol vítaz. Navrhol rozdat
clenom komisie lístky, kde si budú písat poradie športovcov, ktoré sa následne scíta a urcí celkové poradie.
PaedDr. Ivanovicová - precítala nominovaných na kategóriu kolektív.
l, Tenisový klub Zlaté Moravce - družstvo mladší žiaci
2, Zlatomoravecké hokejbalové združenie - družstvo BENETTON
3, Zlatomoravecké hokejbalové združenie - družstvo ROUTINERS
4, Stolnotenisový klub CVC Zlaté Moravce
5, "A" mužstvo FC ViOn Zlaté Moravce
6, TK Hanaka - družstvo ženy

._.

Kolektív
Pocet získaných bodovporadie

Tenisový klub Zlaté Moravce - družstvo mladší

224

žiaci Zlatomoravecké hokejbalové združenie - družstvo

305

BENETTON Zlatomoravecké hokejbalové združenie - družstvo

356

ROUTINERS Stolnotenisový klub CVC Zlaté Moravce

162

"A" mužstvo FC ViOn Zlaté Moravce

61

TK Hanaka - družstvo ženy

173
Pocet získaných bod d k



PaedDr. Ivanovicová - privítala na komisii primátora mesta Ing. Petra Ledára, CSc. a precítala
nominovaných na kategóriu športovec.
l, Tenisový klub Hanaka - Patrik Néma
2, Zlatomoravecké hokejbalové združenie - Rastislav Mištík
3, Zlatomoravecké hokejbalové združenie - Marek Herda
4, Zlatomoravecké hokejbalové združenie - Juraj Béber
5, Horolezecký klub - Adam Kiepeš
6, FC ViOn - Peter Kuracka
7, FC ViOn - Karol Pavelka

nn.

Sportovec Pocet získaných bodovporadie
Tenisový klub Hanaka - Patrik Néma

224

Zlatomoravecké hokejbalové združenie - Rastislav

305
Mištík Zlatomoravecké hokejbalové združenie - Marek

366
Herda Zlatomoravecké hokejbalové združenie - Juraj

397
Béber Horolezecký klub - Adam Kiepeš

183

FC ViOn - Peter Kuracka
9I

FC ViOn - Karol Pavelka
142

Mgr. Galaba - povedal, že kritéria komisie nespÍna nominovaný Karol Šedivý - autokros, komisia si urcila
podmienky, aby to bol bud obyvatel' Zlatých Moraviec, alebo športovec, ktorý sútaží za klub zo Zlatých

Moraviec. Karol Šedivý má trvalý pobyt na Skýcove, ale študuje na Obchodnej akadémii v Zlatých
Moravciach. Navrhol posunút jeho nomináciu na vyhodnotenie športovcov Nitrianskeho samosprávneho
kraja za okres Zlaté Moravce.

PaedDr. Ivanovicová - precítala nominovaných na kategóriu športovkyna.
l, TK Hanaka - Natália Blahová

2, Klub pozemného hokeja HOKO - Lenka Jonisová

3, Klub pozemného hokeja HOKO - Erika Mihaliková
Pocet získan' ch bodov všetk' mi clenmi komisie a oradie:

S orovk na Pocet získaných bodov

TK Hanaka - Natália Blahová 15

Klub pozemného hokeja HOKO - Lenka 8
Jonisová

Klub pozemného hokeja HOKO - Erika
Mihaliková

Pocet získanÝch bod 'k

13

d
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I
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Clenovia komisie jednomysel'ne súhlasili s poradím najúspešnejších športovcov za mesto Zlaté Moravce

podla ich hlasovania.
Mgr. Galaba - je potrebné pripravit nominácie na vyhodnotenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Clenovia komisie jednomysel'ne súhlasili na nominácií najúspešnejších športovcov Nitrianskeho
samosprávneho kraja nasledovne:
Kolektív seniori - FC ViOn "A" mužstvo

Kolektív juniori - Stolnotenisový klub CVC Zlaté Moravce

Športovec senior - FC ViOn "A" mužstvo Peter Kuracka
Športovec junior - Karol Šedivý, autokros
Športovkyna senior - KPH HOKO Lenka Jonisová
Športovkyna junior - KPH HOKO Erika Mihaliková

l. Malý - navrhol v kategórii tréner - Juraja Jarábka trénera FC ViOn "A" mužstvo.
Mgr. Galaba - uviedol, že na kategóriu zaslúžilý športovec tento rok nemá komisia koho nominovat.



K bodu 3/ Rôzne-

I. Malý - navrhol, aby sa konalo vyhodnotenie športovcov mesta ako vždy v obradnej miestnosti.
Mgr. Galaba - uviedol, že je potrebné pripravit poháre, obcerstvenie, diplomy, pozvat hostí, poslancov
MsZ, clenov komisie, ocenených a predsedu NSK Doc. Belicu.
PaedDr. Petrovic - navrhol dalšie zasadnutie komisie v casovom intervale o dva mesiace 27. apríla 2011.
p. Chládek - uviedol, že je potrebné na budúce zasadnutie komisie posielat materiály v casovom predstihu.
Komisia dopravy má mat najbližšie zasadnutie práve 27. apríla o 16.00 hod ..
PaedDr. Ivanovicová - navrhla termín najbližšieho zasadnutia komisie na 28. apríla o 15.30 hod.
Mgr. Galaba - je potrebné pripravit na budúce zasadnutie komisie informáciu, aké sú požiadavky do
rozpoctu komisie za kultúru a šport.
p. Chládek - povedal, že sa pripravuje rozpocet a už tam mala byt zapracovaná požiadavka komisie na tieto
dotácie.

Mgr. Galaba - navrhol, aby komisia prijala uznesenie, kde žiada odd. ekonomické zaradit do návrhu
rozpoctu mesta na rok 20 II dotácie pre kultúrne, spolocenské a športové organizácie v takom rozsahu, ako
boli v minulom roku, t.j. z posledného schváleného rozpoctu mesta.
I. Malý - povedal, že športové kluby zacínajú svoju sezónu na zaciatku roka a ked dostanú neskoro dotáciu
z mesta, môže to mat aj taký následok, ako napr. v Prílepoch, kde futbalový klub sa neprihlásil do sútaže.
PaedDr. Petrovic - informoval, že je tu žiadost Požitavskej futbalovej akadémie do rozpoctu mesta, treba
zistit, ci sú na to financné prostriedky.
Mgr. Galaba - navrhol, aby komisia podporila zapracovanie príspevku PFA do rozpoctu mesta. Bol tu
problém z minulých rokov s vyúctovaním dotácie, bývalé vedenie malo toto vyúctovanie, ale na financnom
oddelení sa nenachádza. V týchto dnoch bude dorucené mestu opätovne.
I. Malý - informoval, že športová komisia pri prerozdelovaní financných prostriedkov klubom vždy
prihliadala aj na to, ci sa športové kluby prezentujú v Tekovských novinách.
Mgr. Galaba - požiadal PaedDr. Ivanovicovú, aby na budúcej komisii podala písomnú správu, aká je
obsadenost škôl a škôlok v Zlatých Moravciach, ci budú kapacitne stacit do budúcnosti. Dalej navrhol, aby
na budúce zasadnutia komisie boli prizvaní aj zástupcovia športových klubov tak, ako to bolo v minulosti.

K bodu 4/ Diskusia-

p. Chládek - uviedol, že na poslednom mestskom zastupitelstve boli schválené zásady a rokovací poriadok
komisií, podla toho mala zasadat aj táto komisia, mal byt schvalovaný program komisie, podpredseda
komisie, plán zasadnutí na celý rok. Navrhol, aby tak ako bolo zvykom v komisii mládeže a športu, clenom
komisie bola v písomnej forme zasielaná zápisnica. Požiadal, aby v zápisnici z dnešného zasadnutia boli
uvedené kontakty na clenov komisií. Dalej uviedol, že každý poslanec aj primátor išli do volieb s urcitým
programom a komisia by si mala podla toho zvolit svoj program, ktorý by chcela pocas každého roka
volebného obdobia realizovat. V roku 2013 bude 900. výrocie prvej písomnej zmienky o meste Zlaté
Moravce a preto dúfa, že do vtedy sa podarí zveladit mesto. Dal do pozornosti sochu "matky živitelky" na
Hviezdoslavovej ul., nakolko výbor mestskej casti 2. odporucil premiestnit túto sochu, ktorá je obklopená
stromami a nie je ju vidiet.
PaedDr. Ivanovicová - uviedla, že táto komisia bola zvolaná preto, lebo bolo potrebné pripravit
vyhodnotenie športovcov mesta za rok 20 IO. Budúce zasadnutie bude viest predseda komisie, ktorý už bude
schválený MsZ.
p. Tonkovic - povedal, že komisia kultúry v minulom období sa zaoberala týmto návrhom a neodporucila
uvedenú sochu premiestnit, navrhla upravit zelen v okolí sochy, nebolo odporúcané so sochou hýbat.
PaedDr. Husár - uviedol, že socha je puknutá, treba zvážit, ci je vhodné s nou hýbat.
p. Chládek - požiadal na budúce zasadnutie pripravit návrh do komisie k tomuto problému.
p. Tonkovic - spýtal sa, ako je to so škôlkou na Slnecnej ulici, ci sa bude opravovat, zateká tam.
PaedDr. Husár - povedal, že vie, že tam bola aj hygiena a chcú to zavriet.
Primátor mesta - povedal, že je potrebné postavit tam novú škôlku, táto už má nevyhovujúci stav.
PaedDr. Ivanovicová - povedala, že sú tam plesne, majú upozornenie aj z hygieny. Škôlky na
Kalinciakovej ul. a Žitavskom nábreží sú plné aje tu potreba škôlky v tejto casti mesta. V minulosti sa robil
projekt, kde mala byt škôlka spolu so školou na Pribinovej ul., ale nakoniec to tak nebolo. Na Slnecnej ulici
by sa na miesto pôvodnej škôlky dali postavit 2 až 3 triedy novej škôlky, co by pre túto cast postacovalo. Na
takýto projekt mohlo v minulom roku Mesto žiadat' fin. prostriedky z EÚ.



K bodu 5/ Záver-

PaedDr. Petrovic podakoval všetkým prítomným za úcast a ukoncil zasadnutie komisie mládeže, školstva,
kultúry a športu.

Kontakty na clenov komisie mládeže, školstva, kultúry a športu:
PaedDr. Klaudia Ivanovicová - 037/6923919,0905964475, ivanovicova@zlatemoravce.eu
Mgr. Milan Glalaba - 0915740 151, mgalaba@fo.pss.sk
Ludovít Chládek - 0903 067 120, chladekludo@post.sk
PaedDr. Dušan Husár - 0903424477, riaditel@sostzm.eu
Jozef Tonkovic - 0908 768 213

PaedDr. Pavol Petrovic - 0908271 404, pali.petrovic@gmail.com
Mgr. Dagmar Chrenková - 0908 596 493
Sona Menhertová - 0915 039076

/Návrh na uznesenie

Uznesenie c. 1/2011

Komisia jednomyselne súhlasila s vyhodnotením ankety o najlepšieho športovca, športovkynu a kolektív
mesta Zlaté Moravce za rok 2010 nasledovne:

Športovec - l. miesto Peter Kuracka FC ViOn, 2. miesto Karol Pavelka FC ViOn, 3. miesto Adam Kiepeš
Horolezecký klub.
Športovkyna - l. miesto Lenka Jonisová KPH HOKO , 2. miesto Erika Mihaliková KPH HOKO, 3. miesto
Natália Blahová KPH HOKO.

Kolektív - l. miesto "A" mužstvo FC ViOn Zlaté Moravce, 2. miesto Stolnotenisový klub CVC Zlaté
Moravce, 3. miesto TK Hanaka - družstvo ženy

Komisia jednomysel'ne súhlasila na nominácií najúspešnejších športovcov Nitrianskeho samosprávneho
kraja nasledovne:
Kolektív seniori - FC ViOn "A" mužstvo
Kolektív juniori - Stolnotenisový klub CVC Zlaté Moravce
Športovec senior - Peter Kuracka FC ViOn
Športovec junior - Karol Šedivý, autokros
Športovkyna senior - KPH HOKO Lenka Jonisová
Športovkynajunior- KPH HOKO Erika Mihaliková
Tréner - Juraj Jarábek tréner FC ViOn "A" mužstvo

Uznesenie c. 2/2011

Komisia zobrala na vedomie termín najbližšieho zasadnutia komisie dna 28. apríla o 15.30 hod.
Zodpovedá: sekretár komisie
Termín: v texte

Uznesenie c. 3/2011

Komisia zobrala na vedomie na budúce zasadnutie komisie pripravit informáciu, aké sú požiadavky do
rozpoctu komisie za kultúru a šport.
Zodpovedá: sekretár komisie
Termín: 28. apríl 2011

Uznesenie c. 4/2011
Komisia zobrala na vedomie, že žiada odd. ekonomické zaradit do návrhu rozpoctu mesta na rok 20 II
dotácie pre kultúrne, spolocenské a športové organizácie v takom rozsahu, ako boli v minulom roku, t.j.
z posledného schváleného rozpoctu mesta.
Zodpovedá: odd. ekonomické MsÚ
Termín: ihned

Uznesenie c. 5/2011

Komisia zobrala na vedomie podat na najbližšie zasadnutie komisie písomnú správu, aká je obsadenost škôl
a škôlok v Zlatých Moravciach, ci budú kapacitne stacit do budúcnosti.



Zodpovedá: PaedDr. Ivanovicová
Termín: 28. apríl2011

Uznesenie c. 6/2011
Komisia zobrala na vedomie pripravit na budúce zasadnutie komisie návrh riešenia sochy "matky živitel"ky"
na Hviezdoslavovej ulici.
Zodpovedá: predseda komisie
Termín: 28. apríl 20 I I

Zlaté Moravce, 23. február 20 I I
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Zapísala: Viera Vanová

PaedDr. Pavol Petrovic PaedDr. Klaudia Ivanovicová



PREZENCNA LISTINA

Komi!;'ie mládeže, školstva, kultÚry a športu pri MZ v Zlatých Moravciach

zo dna 23. februára 2011

PaedDr. Klaudia IVANO VICO VA

Mgr. Milan GALABA

Ludovít CHLADEK

PaedDr. Dušan HusAR

Jozef TONKO VIC

PaedDr. Pavol PETROVIC

Ivan MALÝ

Mgr. Dagmar CHRENKOvA

Sona MENHERTOvA

~........... ~ .......................•

..... ~~ .'/
/ ( I.................... / .[ -

.......t?!ý'J@r'~~< .

........~~.M~.< .

PRIZVANÍ

Ing. Peter LEDNAR, CSc., primátor mesta

Vladimír KLUCIAR, zástupca primátora mesta

Mgr. Danuša HOLLA - Školský úrad
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