
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu  pri MsZ v Zlatých Moravciach 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Zápisnica č. 2 
 zo zasadnutia komisie mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ 

 
 

Dátum: 3.apríla 2013 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Kontrola uznesenia 
4. Vyhodnotenie výzvy Najlepší športovec roka 2012 
5. Prerokovanie žiadostí o dotácie na šport za rok 2013 
6. Rôzne 
7. Návrh na uznesenie 
8. Záver 

 
K bodu 1/  
Otvorenie  
Predseda komisie PaedDr. Pavol Petrovič otvoril zasadnutie komisie. Privítal hostí a prítomných 
členov komisie a skonštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa,  prítomných je šesť 
členov z ôsmich  
 
K bodu 2/ 
Schválenie programu 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania.  Členovia komisie program 
jednomyseľne schválili. 
 
Hlasovanie: Za:  6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 
 
K bodu 3/ 
Kontrola plnenia uznesení 
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenia z posledného zasadnutia komisie boli splnené. 
Dodatok č.1 k VZN 8/2012 o určení výšky dotácie na príslušný rok na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, dieťa  MŠ a školských zariadení. MsZ schválilo zmenu sekretárky Komisie 
MŠKaŠ, členstvo Mgr. K. Nociarovej v MsŠR, výzvu na anketu a naj športovca roku 2012 
a zobralo na vedomie 900. výročie prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach 
a pripravované oslavy schválilo. 
 
K bodu 4 
Vyhodnotenie výzvy Najlepší športovec roka 2012 
 
Predseda Komisie, predstavil kandidátov na ocenenie, ako ich do ankety prihlásili ich kluby. 
Prečítal dôvodové správy a členovia Komisie rozhodli : 



1. kategória              ČESTNÉ UZNANIE 
 
 Karol        IVANOVIČ 
 Ľudovít    CHLÁDEK 
 Ignác        CHREN 
 Marko      KONEČNÝ   
 
2.kategória               ŠPORTOVEC  MESTA 
 
  Lukáš      MIHÁLIK 
  Jozef       ROZBORA, ml. 
  Miloš      KUDREJ 
 
3. kategória            ŠPORTOVÉ KLUBY 
 
  Starší dorast PFA – FC ViOn – Požitavská futbalová akadémia – Zlaté Moravce 
  Armwrestlingový  klub - Zlaté Moravce 
  Stolnotenisový klub CVČ- Zlaté Moravce 
 
Členovia Komisie jednohlasne vyjadrili podporu všetkým oceneným. Na slávnostné 
vyhodnotenie objednáme poháre s nápismi. K slávnostnému aktu odovzdania ocenení 
pristúpime koncom mája 2013. 
 
 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadostí o dotácie na šport za rok 2013 
 
 
V tomto  bode bolo konštatované, že komisia nemôže prerozdeliť dotácie nakoľko neboli 
spracované podklady k prerozdeleniu dotácií. Komisia navrhla pokračovať v zasadnutíi 15.04. 
2013 a požiadala sekretárku Komisie, aby do predmetného rokovania spracovala do tabuľky 
tieto náležitosti: 
-termín odovzdania žiadosti 
-počet členov 
-kontrola povinných príloh 
Po kontrole žiadostí čo najskôr mailom poslať materiály členom Komisie na preštudovanie. 
Nakoľko nasledujúce zasadnutie komisii bude len jeho pokračovaním, členovia si nebudú 
nárokovať na zaplatenie rokovania dvakrát, ale bude sa to brať ako jedno zasadnutie. 
 
 
 
: K bodu 6 
Rôzne 
 
Do poradovníka sa prihlásili tieto školy: 
ZŠ Mojmírova 
ZŠ Robotnícka 
MŠ Slnečná 
MŠ Žitavské nábrežie 



  Predseda Komisie prečítal dôvody uchádzania sa o financie jednotlivých škôl. Vo všetkých 
zariadeniach ide o havarijný stav. P. Galaba upozornil, že žiadať financie zo štátu nemožno 
duplicitne z rôznych fondov. Finančné prostriedky, ktoré prídu, netreba hneď minúť, ale treba 
počítať aj do budúcnosti, čo ak sa vyskytne nepredvídaná havarijná udalosť.  
Hlasovanie: Za:  6   Proti: 0    Zdržal sa:  
  
   P. Husár, predseda MsŠR, kritizoval organizáciu Dňa učiteľov. Hoci MsÚ Zlaté Moravce 
nemá finančné prostriedky, on by bol zohnal sponzorov aj kvety pre ocenených učiteľov. 
Konštatoval, že nebol pozvaný hoci je predseda MsŠR, tiež nebol pozvaný predseda Komisie 
MŠKaŠ, ani dôchodcovia. 
   P. riaditeľ   hovoril o projektoch, ako o motivácii na získavanie nemalých finančných 
prostriedkov pre školy. Hoci vyhlasovanie a informáciu o projektoch sú školám preposielané, 
tie sa do nich nehrnú, pretože je to veľa roboty, ale námaha sa oplatí.  
   P. Chrenková tiež skritizovala Deň učiteľov, hovorila o tom, ako oslavovali DU vlani. Bol 
slávnostný obed pre ocenených, pozvali aj dôchodcov. Vyslovila nespokojnosť s tým, že 
blahoželanie ku DU poslal len ObÚ Nitra a Mesto akoby pozabudlo na tento veľký deň. 
Navrhovala, aby všetky oslavy Mesta bývali vo vhodnejšom čase ako sú, aby mohlo prísť 
viac ľudí, najmä mládeže. 68. výročie oslobodenia Mesta nebolo dôstojné, zúčastnilo sa ho 9 
poslancov, pán Belica a pán Kéry. Hanbila sa za to, že oslavy mali taký nedôstojný priebeh. 
    P. Galaba navrhoval hľadať také formy a časy osláv, aby tam chodili aj deti, aby si históriu 
vážili a ctili. 
    P. Chrenková chce spájať deti s históriou, aby si deti vážili dejiny. Na oslavy treba posielať 
triedy s učiteľmi, hľadať vhodný termín (najlepšie doobededa, kým sú deti v škole). 
 
K bodu 7 
Návrh na uznesenie: 
 
5/2013 Komisia MŠKaŠ schvaľuje návrh na ocenenie športovcov Mesta za rok 2012 
6/2013 Komisia MŠKaŠ ukladá sekretárke Komisie skontrolovať žiadosti o dotáciu na rok 
2013 a zaslať mailom na preštudovanie 
7/2013  Komisia MŠKaŠ navrhuje pokračovať  v zasadnutí dňa 15.04.2013 s tým, že členovia 
dostanú odmenu len jedenkrát. 
 
 
 
V Zlatých Moravciach  26.04.2013 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: ............................     ....................................... 
 Mgr. Katarína Nociarová                            PaedDr. Pavol Petrovič 


