
Komisia vzdelávania a kultúry

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia komisie vzdelávania a kultúry konaného dňa 7.2.2019

Prítomní:

Prítomní sú na prezenčnej listine podpísaní, ktorá sa prikladá k tejto zápisnici.

Rokovanie:

Zasadnutie  otvoril  a viedol  predseda  komisie,  RNDr.  Michal  Bara,  ktorý  privítal
všetkých prítomných.

Predseda komisie  poukazoval  na  dôležitosť komisie,  a  zároveň informoval  nových
členov  o  povinnostiach  a  úlohách  komisie.  Komisie  sú  zložené  z  poslancov  obecného
zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Komisie zasadajú podľa
potreby, pričom zasadnutia komisií nie sú verejné. Predseda komisie riadi a organizuje prácu
komisie,  zvoláva  jej  schôdze  a  riadi  ich  priebeh,  spoločne  so  zapisovateľom  komisie
pripravuje program schôdze, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného
zastupiteľstva,  zastupuje  komisiu  navonok.  Komisie  sú  poradným  orgánom  obecného
zastupiteľstva na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä vypracúvajú stanoviská k materiálom
prerokúvaným obecnými orgánmi, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších
otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce.

Prítomní sa dohodli, že prvoradým cieľom komisie bude podpora mládeže, lebo je viac
ako  600  deti,  študentov  a  mládeže,  dať  im  možnosť  a  príležitosťna  sebavyjadrenie,
organizovať vyslovene na nich cielené akcie.  Podpora aktivít zameraných na uchovávanie,
rozvíjanie,  prezentáciu  duchovných  a  kultúrnych  hodnôt,  kultúrneho  dedičstva  a  tradícií
regiónu a obce Tvrdošovce.

Ďalším  cieľom je  pozbierať  od  ostatných  organizácií,  klubov  a  združení  ich  plán
podujatí a  vypracovať spoločný plán spoločenských podujatí pre informáciu občanov, ktorý
bude vypracovaný po dodaní podkladov od jednotlivých organizácií.

Predseda  komisie  informoval  prítomných  členov,  že  na  ďalšie  zasadnutie  budú
pozvaný  ako   hostia   napríklad  riaditeľky  ZŠ  a  MŠ,  predsedovia/-níčky  kultúrnych
organizácií.

Bolo povedané aj to, že treba pokračovať i v tých problematikách, ktoré začala riešiť
už  predchádzajúca  komisia  vo  volebnom  období  2014-2018,  napríklad  prevádzka  letnej
materskej školy. Ale k tomu sa budú vracať až na nasledujúcom zasadnutí. 



Kultúrna referentka obce informovala o aktivitách, ktoré plánuje obec. Ako prvé budú
aktivity  pre  deti  v  Obecnom  dome  počas  jarných  prázdnin.  Aktivity  budú  zamerané  na
rozvíjanie zručností detí a plnohodnotné trávenie voľného času.
Dňa 3.2 sa uskutoční už piaty ročník Zabíjačkového festivalu. 
Dňa 11. 3 bude otvorenie výstavy z grafík umelca Mgr. Art Petra Csányiho pod názvom „Iná
identita“.
Dňa 17. 3., v nedeľu o 10:30 sa uskutoční Spomienková slávnosť revolúcie rokov 1848/49. Po
spomienkovej omši bude koncert Chóru Svätej Koruny z Ipeľa nad Balogom a následne budú
umiestnené vence pri pamätnom stĺpe. 

V obecnej knižnici sa v mesiaci marec budú konať akcie spojené s mesiacom knihy,
bezplatný  zápis  do  knižnice  na  jeden  rok,  informačné  hodiny  pre  ZŠ  a  MŠ a  hudobno-
literárny program Attilu Zsapku, na pamiatku maďarského básnika Miklósa Radnótiho, ktorý
sa uskutoční 27. marca 2019, o 10.00 hod. 
Ďalšie podujatia sú uvedené v pláne spoločenských podujatí obce na prvý pólrok, viď príloha.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

  

                                                                  RNDr. Michal Bara
                                                                    predseda komisie

Zapísala: Mgr. Csilla Rybárová, dňa 22.3.2019

Príloha: Plán spoločenských podujatí na 1. polrok v obci Tvrdošovce v roku 2019

 

 

 


