
Obec Bacúch, 
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

_________________________________________________________________ 
Č.j. 1/2019 KŠaŠK 

 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
Zo zasadnutia Kultúrno-športovej a školskej komisie v Bacúchu konaného dňa 22.01.2019 o 17.00 

hod.  v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

 

 

P r í t o m n í : 

Starosta obce Ing. Michal Chovanec  

Predseda komisie Ing. Zdenko Šándor ako i členovia komisie RNDr. Edita Niklová, Jana Beveláque. 

Zamestnanci obce: Ing. Jana Jančová a Romana Molentová 

 

Program   :   
 

1.Otvorenie 

2.Aktuálny stav v našej škole a perspektíva 

3.Návrh riešenia pre budúci rok 

4.Plán kultúrnych a športových podujatí 

5.Záver 

 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril  Ing. Zdenko Šándor a privítal prítomných. 

 

2.Aktuálny stav v našej škole a perspektíva do ďalších rokov  
 

Ing. Jančová, ekonómka obce, informovala o počte žiakov v MŠ (11) a ZŠ (18) a o klesajúcich počtoch 

pre budúce roky. (2019 MŠ 9 a ZŠ 13, 2020 MŠ 5 a ZŠ 12) Z toho vyplývajú aj nároky na 

dofinancovanie prevádzky MŠ aj ZŠ.  

Pri prevádzke dvoch tried alebo jednej triedy bude rozdiel dofinancovania obcou asi 6000,- EUR 

v neprospech dvoch tried. (učiteľka naviac) 

3. Návrh riešenia pre budúci rok 

 

Zachovať vyučovanie v dvoch zmiešaných triedach i napriek zvýšenej potrebe dotácie zo strany obce. 

Ponúknuť žiakom benefit pri štúdiu na našej škole. Zabezpečiť prevádzku školskej družiny do 16,30 

hod. s využitím vyučujúceho z MŠ. Prváci v šk.roku 2019/2020 vyučovanie samostatne bez zlúčenia 

s 3-tím ročníkom.  
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4. Plán kultúrnych a športových podujatí 

Mesiac Názov akcie 

Výška 

finančných 

prostriedkov v € 

Január 74.výročie oslobodenia obce – Pietny akt pri Pamätníku padlých 50 

Február Fašiangy, bursovanie dedinou – FS Bacúšan  

Marec 

Mesiac knihy – vyhlásenie najlepších čitateľov za rok 2018, 

vyhlásenie najvernejšieho čitateľa knižnice. Odovzdanie kníh. 
50 

  

Apríl 
workshop – veľkonočné dekorácie 

 
 

Máj Deň matiek – program pre matky obce  + kvietok  (MŠ, ZŠ, FS) 500 

Jún Medzinárodný deň detí  - program pre deti z obce + Hasiči 100 

August 
75. výročie SNP 

745 výročie obce, na ihrisku, pódium 
5000 

September   

Október 
Mesiac úcty k starším – posedenie pre jubilantov v Mlyne,  (MŠ, ZŠ) 500 

 200 

November   

December 

Vianočný punč, viazanie adventných vencov, sviatočné stolovanie 

Mikuláš v KD, balíčky deťom (program MŠ, ZŠ) 
300 

Stolnotenisový turnaj 200 

  

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Zdeno Šándor 


