
Zápisnica č. 03 
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a kultúru pri OZ Miloslavov 

konanej dňa 1.10.2015  

 

 

Prítomní členovia komisie : 

Mgr. Ľ. Majer, PaeDr. Alena Jančeková, Bc. J.Nasariková , Jana Bakošová, Katarína Kopčoková 

Neprítomní členovia komisie : 

Roman Plačintár, Bc. R.Hudák 

Hostia : 

M. Baďanský-starosta, Kvetoslava Jašurová  

  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o prijatí Etického kódexu 

3. Informácia o pripravovanej výstavbe ZŠ a MŠ  

4. Informácia a zhodnotenie uskutočnených kultúrnych a spoločenských podujatí v obci do  

              septembra 2015 

5. plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci do konca roka 2015 

6. Záver 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

              

              Stretnutie otvoril predseda Ľ. Majer privítaním prítomných a prednesením programu.    

 

2. Informácia o prijatí Etického kódexu 

       Ľ.Majer informoval o prijatí Etického kódexu zamestnancov obce Miloslavov. Kódex popri 

inom upravuje a precizuje vystupovanie a vzhľad zamestnancov obce k osobám, s ktorými 

prichádzajú do styku pri plnení si pracovných povinností. K prijatému Etickému kódexu prebehla 

diskusia. Prítomní prejavili súhlas s jeho znením.   

 



 

3. Informácia o pripravovanej výstavbe ZŠ a MŠ 

 

               Predseda komisie Ľ.Majer informoval prítomných o pripravovanej výstavbe budovy základnej 

a materskej školy. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby je v záverečnej fáze. Prebehla 

diskusia ohľadne obmedzení v areáli školy a škôlky počas výstavby a časovom harmonograme 

výstavby. 

 

 

 

4. Informácia a zhodnotenie uskutočnených kultúrnych a spoločenských podujatí v obci do 

septembra 2015 

 

Predseda komisie informoval o uskutočnených aktivitách v obci do septembra 2015. Akcie 

zhodnotil ako úspešné. Samostatne zhodnotil Deň obce. Akcia na základe ohlasov bola hodnotená 

kladne. Prebehla diskusia ohľadne zmeny termínu a miesta konania tohto podujatia. Termín konania 

budúcoročného Dňa obce bol stanovený na 3.9.2016. Padol návrh na zmenu miesta akcie a to 

v Športovo-rekreačnom centre.    

 

 

5. Plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci do konca roka 2015 

 

Z diskusie medzi prítomnými členmi komisie a ďalšími zúčastnenými, vyplynul tento plán 

kultúrnych a spoločenských udalostí do konca roka 2015 

 

15.10. – 18.10.                 Návšteva Spolku žien zo Starej Pazovy 

23.10.   17.00 hod.          Posedenie so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším (KD Alžb. Dvor)  

25.10.   15.30 hod.          Vyrezávanie tekvíc (pred OÚ) 

27.10.   17.00 hod.          Lampiónový sprievod (spred MŠ Miloslava k obecnému úradu) 

28.11.   19.00 hod.          Katarínska zábava (KD Alžbetin Dvor) 

6.12.     17.00 hod.          Mikuláš (KD Alžbetin Dvor) 

13.12.   10.00 hod.          Vianočné trhy (KD Alžbetin Dvor) 

 

Termín konania Vianočného koncertu (Cigánski diabli) sa určí po dohode s manažérom skupiny. 

 

Ľ.Majer ešte informoval o termíne tradičného Miloslavského plesu, ktorý sa uskutoční 30.1.2016.  

 

 

 

6. Záver 

 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a konštruktívny prístup a ukončil 

zasadnutie. 

 

Zapísal : Mgr. Ľ. Majer, predseda komisie 


