Zápisnica č. 6/2019 zo zasadnutia komisie
komisie školstva, kultúry a športu
zo dňa 25. 11. 2019
od 14.00 h do 17.45 h
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny – členovia komisie: 7, z toho prítomných: 6
Termín nasledujúcej komisie: ? január 2020
Termín zasadnutia MiR: 2.12.2019
Termín zasadnutia MiZ: 10.12.2019
Program komisie:
1. Predsedníčka komisie ŠaK Mgr. Barbora Lukáčová privítala členov komisie a otvorila
6. zasadnutie komisie. podľa prezenčnej listiny sa zúčastnili komisie 6 členovia z celkového počtu 7
členov. Komisia bola uznášania schopná.
2. Členovia komisie súhlasili s pozmeňujúcim návrhom, stiahnuť z rokovania komisie návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. ........./2019 zo
dňa 10.12.20019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
3. Členovia komisie odsúhlasili program komisie ŠaK ako celok, v nasledujúcom poradí:
Bod 1. NÁVRH stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č.
...../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019.
(Návrh VZN hl. mesta, ktorým sa mení VZN hl. mesta č.2/2017 o úhradách za poskytovanie soc.
Služieb v znení VZN hl.mesta č. 5/2019).
Bod 2. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č. 1/2018 zo dňa 13.02.2018, ako dodatok č. 1, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015
o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné
hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č. ......../2019 Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zo dňa
10.12.2019 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Bod 3.N á v r h číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022.
Návrh rozpočtu – tabuľková časť.
Bod 4. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa určuje výška
finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia
v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok
2019 a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .......... / 2019,ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
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v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok
2020.
Bod 5. NÁVRH na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 Mestskej časti Bratislava
Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch
Cezhraničného informačného a impulzného centra a návrh na zrušenie Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2011

Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice o poskytovaní

konzultačných, poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného
informačného a impulzného centra (ďalej len CIIC) a ich úhradách a návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. . /2019, Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry
Vetvár a v Dome kultúry Vesna.
Bod 6.Návrh Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
Bod 7.
Informačná správa: Návrh plánu činnosti miestnej knižnice
Informačná správa: Údaje o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl
Bod 8.Rôzne
Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
_____________________________________________________________________________________
K bodu 1. NÁVRH stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. ...../2019, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách
za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky č. 5/2019.
(Návrh VZN hl. mesta, ktorým sa mení VZN hl. mesta č.2/2017 o úhradách za poskytovanie soc. Služieb
v znení VZN hl.mesta č. 5/2019).
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú MiZ nesúhlasiť so znením návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. ...../2019, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č.
5/2019, a žiadajú primátora hlavného mesta Slovenskej republiky upraviť a zapracovať do návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. ...../2019, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za
poskytovanie sociálnych služieb v znení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky č. 5/2019 pripomienky mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, v znení predloženého
návrhu stanoviska MČ BA-PB.
Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
K bodu 2. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice č. 1/2018 zo dňa 13.02.2018, ako dodatok č. 1, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015 o miestnych daniach za
psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2019
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach za psa, užívanie
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verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice.
Uznesenie: Členovia komisie školstva, kultúry a športu odporúčajú navrhovaný materiál po zapracovaní
pripomienok predložiť a prerokovať na MiZ.
Pripomienky:
a) § 10, písmeno A za umiestenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné a rekonštrukčné
práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a na
skládku materiálu každého druhu v trvaní dlhšom ako 1 deň: navrhovaná zmena v trvaní dlhšom
ako 3 dni.
b)
c)

a) do 6 mesiacov ......................................0,50 €/m 2 a deň navrhovaná zmena=0,75 €/m2 a deň
b) od 6 a viac mesiacov ......................... 0,75 €/m 2 a deň navrhovaná zmena =1,00 €/m2 a deň

d) § 11, bod 1 špecifikovať, definovať ,,charitatívnu akciu“ (definovať FO/PO, ktorá môže
uskutočňovať charitatívnu akciu),
e) §11 bod 3 – informácia, či je ošetrené vyhradené vydávanie parkovacích miest zdarma pre držiteľov
preukazu ZŤP diferencovane,
f) § 19, ods. 2 –slovné spojenie ,,elektronické prístroje sa opakuje v bode a + v bode b.
Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
K bodu 3.N á v r h číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
na obdobie rokov 2020 – 2022.
Návrh rozpočtu – tabuľková časť.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry neodporúčajú prijať Rozpočet na rok 2020-2022 bez
zapracovania požiadaviek, ktoré sú nasledovné:
a) Rozpracovať časť bežných výdavkov FK 05. a FK 08,
b) špecifikovať podpoložku 231,
c) doplniť uznesenie o rozpočte a to - MiU je povinný predložiť každý projekt uchádzajúci sa
o externé zdroje na rokovanie MiZ a to pred podaním žiadosti o NFP,
d) žiadame doplniť do rozpočtu výdavok spojený s vykonávaním externého stavebného dozoru,
e) zapracovať požadovanú finančnú čiastku do výdavkovej časti, ktorá je nevyhnutná na
infraštruktúru a stavebné práce na fungovanie a prevádzku MŠ Komárovská,
f) spolu s rozpočtom na rokovanie MiZ predložiť Akčný plán v jednom materiáli a zároveň pred
MiZ tento materiál prerokovať pred MiZ.
Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
K bodu 4. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa určuje výška
finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok
2019 a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .......... / 2019,ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2020.
Uznesenie: Členovia komisie školstva, kultúry a športu neodporúčajú navrhovaný materiál prijať, nie sú
v ňom zapracované finančné záväzky v zmysle VZN č.5/2019, Čl. 9, Použitie príjmov z príspevkov:
1. Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté výlučne do rozpočtu
materských a základných škôl.
2. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bude
použitý najmä na materiálno-technické zabezpečenie, spotrebný materiál a personálne zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
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3. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, bude
použitý najmä na materiálno-technické zabezpečenie, spotrebný materiál a personálne zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
4. Paušálny režijný poplatok bude účelovo viazaný na osobné náklady školských jedální, na prevádzku a
obnovu inventáru a zariadenia v školských jedálňach.
Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
K bodu 5. NÁVRH na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 Mestskej časti Bratislava
Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch
Cezhraničného informačného a impulzného centra a návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2011

Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice o poskytovaní konzultačných, poradenských

výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného informačného a impulzného centra
(ďalej len CIIC) a ich úhradách a návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. . /2019, Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice o nájmoch v Dome kultúry Vetvár a v Dome kultúry Vesna.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál po zapracovaní
pripomienok predložiť a prerokovať na MiZ.
Pripomienka:
a) čl.6, doplniť v bode b) a to: Pre spoločenské organizácie a školy, sídliace na území Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice sa poskytuje hodinová sadzba so zľavou 33,33 % na
prenájom sály,
b) doplniť v Prílohe č.1, Cenník do tabuľky – účel nájmu ,, Spoločenské podujatia so zľavou“.

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

K bodu 6.Návrh Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
Členovia komisie školstva a kultúry neodporúčajú prijať materiál v predloženom znení. Konštatujú, že
v tomto pláne sa neodráža deklarovaná vôľa poslancov, týkajúca sa zapojenia takých aktivít, ktoré budú
viac pracovať s kultúrnou identitou a tradíciami Podunajských Biskupíc, ich históriou a športovou
súčasnosťou. Nesúhlasia s organizovaním takých podujatí ako je burza, blšák – ktoré nemajú
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verejnoprospešný charakter, ďalej nepodporia Kurzy pečenia, Súťaž vo varení guliek, cvičenie Pilates,
Joga, Burzu starožitností, Farmárske trhy, podujatie Planetárium. Navrhujú plán kultúrnych a športových
podujatí na rok 2021 predložiť na rokovanie MiZ už na septembrovom rokovaní. Navrhujú podľa
pripomienok členov komisie zapracovať do Návrhu plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
zameranie podujatia a cieľovú skupinu.
Členovia komisie ŠaK neodporúčajú do Návrhu plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020 zaradiť
tieto podujatia:
 Kurzy pečenia, Súťaž v pečení a varení domácich guliek, MDŽ, Cvičenie pre zdravie joga/pilates, Blší trh, Burza starožitností, Farmárske trhy, Planetárium, motivačný workshop
a Tvorivé dielne – Halloween.
 Členovia komisie ŠaK nesúhlasia so zmenou názvu Biskupické dni a odporúčajú ponechať názov
,,Biskupický juniáles“.
 Členovia komisie ŠaK nesúhlasia so zmenou názvu Súťaž vo varení guláša a biskupická Vínna
cesta a odporúčajú ponechať názov ,, Súťaž vo varení guláša“.
 Členovia komisie ŠaK nesúhlasia s organizovaním Biskupického reprezentačného plesu, ale
navrhujú zorganizovať ,,Katarínsky bál“ vo vlastnej réžii a nie s poverením iného subjektu:
Členovia komisie ŠaK odporúčajú do Návrhu plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
zaradiť tieto podujatia:
Batyubál (Batôžková zábava)
Zameranie: zábava so špecifickým charakterom a tradíciou
Cieľová skupina: obyvatelia a návštevníci Podunajských Biskupíc
Počet za rok: 1 krát
Besedy so spisovateľmi
Zameranie: spoznať osobnosť spisovateľa, pohnútky, ktoré ho k písaniu viedli, inšpirácia pri prekonávaní
úskalí v profesii.
Cieľová skupina: deti, dospelí čitatelia, ktorí knihy nielen čítajú, ale sami radi píšu
Počet za rok: 2 až 4-krát
Tančiareň pre seniorov
Zameranie: podpora stretávania sa mimo klubov, aktívna možnosť primeraných pohybových aktivít.
Cieľová skupina: seniori
Počet za rok: 4 krát (február, apríl, september, november)
Tančiareň pre žiakov základných škôl
Zameranie: ukázať žiakom alternatívny spôsob trávenie voľného času, naučiť základy klasických tancov,
pora vzťahov. Spolupráca s mestskou časťou pri zabezpečení kurzov a ich vyhodnotenia.
Cieľová skupina: žiaci základných škôl
Miesto: priestory školy
Počet za rok: 1 krát (kurz tancov)

Koncerty
Zameranie: profesionálne kapely, predstavenie miestnych kapiel a súborov, spolupráca s Múzeom
obchodu (niektoré podujatia uskutočniť v priestoroch múzea), spolupráca so spoločenskými organizáciami
a s miestnou farnosťou, ktoré koncerty usporadúvajú už viac rokov, ako napríklad adventný koncert
rozšírený s následným požehnaním adventného venca na Trojičnom námestí a zapálenie prvej sviečky.
Cieľová skupina: všetky generácie podľa obsahu jednotlivých koncertov
Počet za rok: 3 krát (február, máj, október, 1.adventná nedeľa)
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Fašiangová zabíjačka
Zameranie: oslava fašiangových dní spojená s gurmánskymi špecialitami, prezentáciou ľudových zvykov –
pochovávanie basy.
Cieľová skupina: obyvatelia a návštevníci Podunajských Biskupíc
Počet za rok: 1 krát
Oldies party
Zameranie: zábava, tanec
Cieľová skupina: obyvatelia a návštevníci Podunajských Biskupíc
Počet za rok: 1 krát
Divadelné predstavenie
Zameranie: divákov zabaviť, inšpirovať, ale im aj prostredníctvom divadelných a umeleckých prostriedkov
umožniť duchovný rast, realizácia živej interakcie herca a diváka. Divadlo by malo dať podnety a rozvíjať
názory a schopnosti.
Zamerať sa na predstavenia nielen profesionálneho divadla, ale aj na ochotnícke divadelné súbory. Do
programu divadelných predstavení zakomponovať bábkové predstavenia pre deti škôl a škôlok
s prihliadnutím aj na národnostnú školu. Divákom ponúknuť rozmanitosť a žánrovú pestrosť. Napríklad
detské divadielka pripraviť v spolupráci s materským centrom, postupne sa zamerať na detského diváka
prostredníctvom angažovanosti rodičov pri príprave divadelných predstavení.
Cieľová skupina: deti a dospelí
Počet za rok: 3 krát pre dospelých (február, apríl, marec)
Počet za rok: 6 krát pre deti (priebežne počas roka, január-marec, október-december)
Úcta k starším
Zameranie: program vytvorený pre seniorov
Cieľová skupiny: dospelí
Počet za rok: 1 krát
Deň učiteľov
Zameranie: ocenenie pedagógov
Cieľová skupina: pedagógovia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Počet za rok: 1 krát
Tvorivé dielne - Veľká noc
Zameranie: príprava na veľkonočné sviatky
Cieľová skupina: deti, dospelí
Počet za rok:
Veľkonočné trhy
Výstava ručne vyrábaných veľkonočných výrobkov
Výzdoba veľkonočných stromov - 2. ročník
Zameranie: príprava na veľkonočné sviatky
Cieľová skupina: obyvatelia a návštevníci Podunajských Biskupíc
Počet za rok:
Stavanie mája
Zameranie: oslava príchodu jari, stavanie mája, spolupráca s materskými a základnými školami
Cieľová skupina: obyvatelia Podunajských Biskupíc
Počet za rok: 1 krát
Kladenie vencov – máj, november
Zameranie: pietny akt pri príležitosti ukončenia II. a I. svetovej vojny spolu so spoločenskými organizáciami
Cieľová skupina: obyvatelia Podunajských Biskupíc
Počet za rok: 1 krát
Výstava umelcov z Podunajských Biskupíc
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Zameranie: práca s jedinečnosťou územia, príprava výstavy na rok 2021 k 800-stému výročiu 1. zmienky
o Podunajských Biskupiciach
Cieľová skupina: obyvatelia a návštevníci Podunajských Biskupíc
Počet 1x za 2 roky:
Športový deň pre deti a žiakov
Zameranie: Rozšíriť oblasť športových činností, zapojiť mládež do športových aktivít s podporou MČ,
skvalitniť športové podujatia. Podporiť rozvoj záujmu detí a mládeže o športovanie, súťaženie a
združovanie sa s cieľom rozvíjať a získavať koordináciu, kondíciu, vytrvalosť, rýchlosť, zdatnosť a radosť
z pohybu.
Cieľová skupina: mládež
Počet za rok: 2 krát

ŠINTER liga
Zameranie: byť alternatívou ku klubovému – vrcholovému športu, ponúknuť možnosť pravidelne si
zašportovať čo najväčšiemu počtu detí bez ohľadu na finančné a logistické možnosti rodičov a fyzické
a mentálne danosti detí.
Cieľová skupina: mládež, deti
Počet za rok: celoročná súťaž
Minihandballmania 3. ročník, súťaž v minihadzanej pre základné školy
Zameranie: pravidelná športová činnosť, podpora športových aktivít, záujmu o šport
Cieľová skupina: žiaci
Počet za rok: priebežne za rok

Športovo-zábavné dni pre deti
Zameranie: púšťanie šarkanov – spolupráca so školami, materským centrom.
Cieľová skupina: rodiny s deťmi
Počet za rok: 3 -5 krát
Biskupický juniáles
Zameranie: Prezentácia, propagácia a šírenie umeleckej tvorby v Mestskej časti Bratislava -Podunajské
Biskupice prostredníctvom Biskupického juniálesu, ktorý každoročne prezentuje umeleckú tvorbu
produkciou koncertov, hudobno-tanečných vystúpení amatérskych a profesionálnych skupín.
Cieľová skupina: obyvatelia a návštevníci Podunajských Biskupíc
Počet za rok: 1 krát
Súťaž vo varení guláša
Zameranie: súťaž vo varení guláša sa stala rokmi miestna tradícia a vychádzajúc z nej, prioritou súťaže je
rozvoj tohto bohatého miestneho potenciálu pre zachovanie nášho ,,biskupického nehmotného dedičstva“,
súčasne s Výstavou ovocia, zeleniny a kvetov. Ako doplňujúcimi podujatiami by mohlo byť prezentácia
malých pivovarov, výstava v amatérskych remeselníkov v priestoroch Vesny
Cieľová skupina: obyvatelia a návštevníci Podunajských Biskupíc
Počet za rok: 1 krát
Futbalový turnaj o pohár starostu MČ
Zameranie: podpora športu a priateľstva medzi futbalovými mužstvami
Cieľová skupina:
Počet za rok:
Katarínska zábava
Zameranie: zábava pre verejnosť
Cieľová skupina: obyvatelia Podunajských Biskupíc
Počet za rok: 1x
Folklórne podujatie – Tanečný dom - Tancház
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Zameranie: Pozývať folklórne skupiny, aby na javisku zatancovali pár tancov a potom sa premiestnili na
miesto obecenstva, aktívne zapojili divákov a učili mládež a záujemcov tancovať tance našich predkov
a oboznámiť ich s ľudovými tradíciami Podunajských Biskupíc vo forme tanečného domu.
Cieľová skupina: deti a dospelí
Počet za rok: 1-2 krát
Fotosúťaž 2. ročník
Zameranie: podpora tvorby neprofesionálnych fotografov
Cieľová skupina: deti a dospelí
Počet za rok: 2 krát
Mikuláš pre deti
Zameranie: v spolupráci s materským centrom, spoločenskými organizáciami vytvoriť adventný program
zameraný na duchovnú prípravu na vianočné sviatky s 1. adventno nedeľým koncertom v kostole sv.
Mikuláša s následným požehnaním adventného venca a zapálenia 1. sviečky, pokračujúc s uvítaním sv.
Mikuláša pre deti
Cieľová skupina: deti
Počet za rok: 1 krát
Vianočná výstava a predaj ručne vyrábaných vianočných výrobkov
Vianočné trhy
Zameranie: príprava na vianočné sviatky
Cieľová skupina: deti, mládež a dospelí
Počet za rok:
Kultúrno-vzdelávacie podujatia pre mládež a dospelých
Zameranie: detské hudobno-zábavné predstavenia, kultúrno-vzdelávacie podujatia pre mládež
a dospelých, predmetom ktorých budú tieto témy: Ako sa zaznamenáva minulosť? Ako sa môžeš stať
súčasťou dejín aj Ty, Ako sa zaznamenáva bezprostredná história?, Stretnutie s archeológom,
s antropológom
Výstavy
Zameranie: zberateľstvo, výtvarníctvo, umelecké remeslo.
Cieľová skupina: obyvatelia a návštevníci Podunajských Biskupíc
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál až po zapracovaní
všetkých pripomienok predložiť a prerokovať na MiZ.
Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
K bodu 7.
Informačná správa: Návrh plánu činnosti miestnej knižnice
Informačná správa: Údaje o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry berú Informačné správy na vedomie
Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0
K bodu 8. Rôzne
Diskusia o športových podujatiach, návrhy na zaradenie športových námetov pošlú členovia komisie do
28.11.2019 mailom.
Mgr. Barbora Lukáčová, predsedníčka komisie ŠaK
Zapísala: PaedDr. B. Biksadská, vedúca oddelenia ŠaK
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