Zápisnica napísaná na schôdzi komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
ktorá sa konala 14. 01. 2020 v Bohdanovciach nad Trnavou
Prítomní: Kočiská Helena, Siantová Monika,Bočko Ivan, Janto Boris, Ing. Doboš Tomáš
Ospravedlnená: Kovárová Monika
Neprítomný: Mgr. Ing. Šarvaic Michal
Program: 1. Otvorenie
2. Zhodnotenie aktivít a akcií v roku 2019
3. Plán činnosti na rok 2020
4. Organizačné zabezpečenie maškarného plesu
5. Diskusia
6. Záver
1. Predseda KK pri OZ Bohdanovce n/T. p. Bočko privítal všetkých členov komisie
kultúry a poprial všetko dobré v novom roku 2020. Oboznámil prítomných
s programom schôdze.
2. Zhodnotenie kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v roku 2019 v obci
Bohdanovce nad Trnavou.
Komisia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu sa stretala v roku 2019 na schôdzach, na
akciách a pracovala v tomto zložení:
Predseda komisie: Bočko Ivan
Členovia komisie: Kočiská Helena, Siantová Monika, Bc. Kovárová Monika, Ing. Doboš
Tomáš, Janto Boris.
P. Bočko vyhodnotil akcie a aktivity, ktoré KK pri OZ v Bohdanovciach n/T. organizovala
v spolupráci s OcÚ a inými spoločenskými organizáciami v roku 2019.
Akcie a podujatia boli dobre zabezpečené, mali dobrý priebeh, ale na niektorých sme
očakávali vyšší počet občanov a záujemcov. P. Bočko poďakoval za účasť na akciách a za
organizáciu podujatí členom komisie.
3. Plán činnosti na rok 2020
Všetci prítomní členovia komisie na čele s predsedom tvorili plán činností a aktivít na rok
2020, ktorý bude prílohovaný a doručený na Obecný úrad.
4. Organizačné zabezpečenie maškarného plesu:
Maškarný fašiangový ples pre deti v Bohdanovciach n/T. je naplánovaný na 02. 02. 2020
o 15,00h.
Členovia komisie si rozdelili úlohy na prípravu maškarného plesu:
p. Bočko – zhotoví plagáty na propagáciu plesu, hudobnú produkciu a odmeny pre masky /asi
20 cien a sladkosti pre všetky zúčastnené masky/,
p. Siantová – zabezpečí animátorov na ples a výzdobu KD,
p. Kočiská – čísla masiek, čísla tomboly, čaj, fúkanie balónov,
- všetci členovia sa budú podieľať na výzdobe priestorov KD,
-stretnutie v nedeľu: 02. 02. 2020 o 13,00h. v KD.

09. 02. 2020 – uvítanie novonarodených detí v roku 2019 v KD Bohdanovce n/T.
5. Diskusia:
Členovia komisie diskutovali a podávali návrhy k jednotlivým akciám a podujatiam, ktoré
budú v roku 2020. P. Bočko bude mať stretnutie s predsedom KK pri OZ Šelpice na
dohodnutí termínoch, aby pripravované akcie neboli v rovnakom termíne. Členovia komisie
sa dohodli, že akcie musia byť navrhnuté skôr z dôvodu obsadeného KD.
6. Záver: Predseda KK poďakoval prítomným za účasť a tvorivosť a ukončilschôdzu
Komisie kultúry, školstva, sociálnych vecí a športu.

V Bohdanovciach n/T. dňa: 15. 01. 2020
Zapísala: Helena Kočiská

