Komisia školstva, mládeže a športu
Dátum: 1.10.2020
Miesto: Zasadačka v kultúrnom dome
Zúčastnení členovia komisie: Patrik Vaško, Martina Dobrovodská, Miroslav Antol, Tibor
Czinege,
Ostatní zúčastnení: p. Cápayová (riaditeľka škôlky), Renata Brincková (ŠK Sokol Gešajov),
Robert Vojtek (ŠK Atletiko Zálesie)
Ospravedlnení: Iveta Pitáková, Marek Pecucha
Program komisie:
1. Dotácie 2020 dočerpanie - presun akcií na iný termín (uznesenie z OZ 17.9. prehodnotenie
žiadostí o dotáciu z rozpočtu pre jednorázové aktivity).
2. Informácie škola/škôlka Zálesie (požiadavky na obec, aktuálny stav, plány), (škôlka a účasť
detí na vzdelávacom procese, zaradenie do platovej triedy riaditeľka nižšie a niekto iný
vyššie, spísané nedostatky od p. Masajovej či sú odstránené).
3. Požiadavky na rozpočet dotácií na rok 2021 - plánované akcie, podujatia, činnosti 2021
4. Návrh dotačnej schémy pre združenia a organizácie pôsobiace v obci Zálesie pre rok 2021
5. INÉ

1.
Informácia o schválení doplatenia zostatku dotácií organizáciám na pravidelnú činnosť:
ŠK Atletiko Zálesie 3 600 EUR
KKOSA
700 EUR
Klub Dôchodcov
1 000 EUR
Vyjadrenie sa k prehodnoteniu požiadavky na jednorázové akcie v kompetencii komisie:
Športový klub Zálesie – nezúčastnili sa komisie, požiadame o informáciu mailom.
ŠK Sokol Gešajov – aktuálna situácia nedovoľuje organizáciu podujatí okrem limitu 50 ľudí z
uvedeného sa klub rozhodol správať zodpovedne, prehodnotil žiadosť a vzdáva sa dotácie
v prospech obce pre účely zníženia následkov pandémie.
2.
Komisia sa pýtala na pani riaditeľky:
- aká je dobrovoľná absencia detí v MŠ Zálesie. Takouto informáciou nedisponovala.
Pozrie na tento fenomén a zašle informáciu na členov komisie do 30.10.2020.
- v škôlke nastala chyba pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried smerom
nadol čím boli niektorí zamestnanci ukrátený a „vraj“ niektorí smerom nahor čím boli
„obohatený“. Áno, tento stav sa rieši, preverí zlé zaradenie smerom nahor nakoľko
túto informáciu nemala.
- Predchádzajúca riaditeľka škôlky vypracovala zoznam nedostatkov v škôlke. Tento
zoznam je stále aktuálny, pani riaditeľka vypracuje report s prioritami so zameraním
na bezpečnosť a zdravie aby bolo možné na obci pripraviť plán údržby a opráv.
Pani riaditeľka Cápayová informovala komisiu o aktuálnych problémoch v MŠ.
- v kuchyni nedostatočne funguje odsávač pár čím sú výrazne zhoršené podmienky pre
prácu. Odhadovaná cena opravy resp. výmeny je cca. 3 000€,

-

na dvoje je stále nefunkčná studňa kde chýba čerpadlo,
chodník pred vstupom do novej budovy je v nevyhovujúcom stave (makadam), ktorý
ohrozuje bezpečnosť,
oplotenie MŠ bolo počas pandémie zamestnancami škôlky zrenovované novým
náterom avšak stále zostávajú časti oplotenia, ktoré je uvoľnené až prehnité,
pitný režim na dvore škôlky by radi zabezpečili pitnými fontánkami, ktoré uľahčujú
celý proces zaobstarania pitia pre deti a ich presunu na dvor a späť,
pieskovisko v MŠ nespĺňa podľa nariadenia požadované rozmery na počet detí,
komisia navrhuje preveriť s právničkou a podľa stanoviska navrhnúť riešenie obce,
v MŠ zostal stavebný materiál po výstavbe novej budovy, pani riaditeľka navrhuje
využiť ho pre obnovu chodníka pri novej budove (za pomoci rodičov), komisia
navrhuje komunikovať toto priamo s obecným úradom pre schválenie.

Predseda komisie informoval ohľadne situácie výstavby školy v Zálesí. Pripravuje sa verejná
súťaž na obstaranie pozemku pre výstavbu školy.
3.
Na poslednom obecnom zastupiteľstve boli uznesením vyzvané organizácie, kluby
a združenia na prípravu požiadaviek dotácií do rozpočtu 2021.
Komisia týmto vyzvala organizácie v jej pôsobnosti pre prípravu požiadavky na dotácie
z rozpočtu obce v roku 2021 do 2.11.2020.
4.
Komisia doporučuje rozdeliť schému na rozdeľovanie dotácií samostatne pre šport
a samostatne pre kultúru.
V otvorenom brainstormingu vzišli v komisií návrhy pre nastavenie schémy rozdeľovania
dotácií nasledovne:
Jednorázové akcie (konajú sa jeden až 2 idúce dni po sebe) stanoviť sumy pri kritériách
počtu účastníkov (aktívne zapojený do priebehu akcie svojim športovým výkonom) a rozsahu
(dostupnosť otvorená alebo vymedzenosť skupine ľudí ) akcie.
Pravidelné akcie/činnosti (konajú sa nepretržite počas celého roka za účelom vykonávania
športovej aktivity) podpora rozdelená do dvoch častí:
- udržateľnosť aktivity zmluvným prebraním nákladov na réžiu danej činnosti (napr.
nájom, el.energia, odvoz odpadu, údržba, upratovanie, a pod....)
- rozvoj aktivity nastavením pravidelnej finančnej podpory smerujúcej do rozvoja,
inovácie danej aktivity a jeho zázemia, ktorý tým udrží a pritiahne viac zapojených
detí, mládež a dospelých ľudí.
Takýmto nastavím sa výrazne zníži byrokracia a zvýši efektívnosť fungovania organizácií
zabezpečujúcich šport v obci. Dobre nastavené prehodnocovanie zároveň skvalitní celý
proces.
Máme za to, že obec má v záujme podporovať pohyb a šport obyvateľov bez rozdielu veku,
čím prispieva k ich zdravšiemu životnému štýlu, aktivite spájajúcej ľudí, čím získa pozitívnych
obyvateľov s aktívnym prístupom k obci. Deti a mládež sú naša budúcnosť do ktorej
vkladáme nádeje a chceme aby boli lepší ako my, zdravší ako my. Šport a pohyb je jedna
z vecí, ktorá nám v tom pomôže.

5.
Komisia sa pýta na obmedzenia využívania priestorov KD v Zálesí pri súčasných
pandemických opatreniach.
Na všetkých hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí. Ak na športovom
podujatí bude športovcov a celý realizačný tím tvoriť skupinu 50 ľudí, tak budú musieť hrať
bez divákov. Nerozlišuje sa ani medzi tým, či je to hromadné podujatie vonku alebo vo
vnútri.
ODPORÚČANIA KOMISIE:
1. preveriť a vyriešiť zlé zaradenie zamestnancov škôlky do platových tried nakoľko to
môže negatívne ohroziť rozpočet obce na výdavkovej strane
2. Preveriť nariadenie/zákon pre rozmer pieskoviska v MŠ právničkou pre správne
pochopenie výkladu a v prípade potrebe zrealizovanie nápravy alebo riešenia pre
dodržanie predpisu
3. Naplánovať do rozpočtu 2021 náklady na údržbu a rozvoj MŠ
4. Prehodnotiť a vydať nariadenie obce pre využívanie priestorov KD pre športové
aktivity v závislosti na nariadenie vlády.

Zapísal:
Patrik Vaško
2.10.2020

