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Zápisnica č. 8  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a SPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  12.09.2017 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:   

- privítanie    
- vyhodnotenie Senického Kultúrneho leta 2017 
- návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2017 
- správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2017 za školy a školské zariadenie v pôsobnosti 

mesta Senica  
- rôzne  

 
1. Otvorenie – prítomných členov komisie  ako aj hostí MsKS Senica v zastúpení Mgr. Františka 

Harnúška a Mgr. Mareka Grimma privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha a  oboznámil 
s programom zasadnutia komisie.  
 

2. Na úvod zasadnutia komisie odovzdal slovo predseda komisie zástupcom MsKS Senica , ktorí 
podrobne oboznámili prítomných s aktivitami Senického kultúrneho leta. Tohto ročné Senické 
kultúrne leto  sa vyznačovalo veľkou škálou kultúrnych podujatí, či už v priestoroch amfiteátra, 
MsKS alebo ostatných priestranstiev. 
V letných mesiacoch júl – august sa pravidelne každý deň – mimo nedele a pondelka 
uskutočňovalo premietanie filmov v priestoroch amfiteátra. Celkovo bolo realizovaných 37 
premietaní , ktoré navštívilo 3 464 návštevníkov.   
Počas prázdnin v mesiacoch júl a august boli realizované nedeľné kultúrne večery v malom     
amfiteátri pri MsKS. Tento priestor už viac rokov slúži na prezentáciu kapiel, divadelných 
zoskupení či iných zaujímavých ľudí. Tieto podujatia je potrebné naďalej zachovávať pričom na 
nich sa budú prezentovať domáci hudobníci a zoskupenia rôznych žánrov . Počas letných 
mesiacov bolo na tomto podujatí priemerne 100 ľudí.   
Ďalším podujatím bolo predhodové posedenie pri heligónke – hrali a spievali členovia Klubu 
priateľov heligónky . 
Výrazným podujatím bol už tretí ročník    -  Nočná Senica . Pri tohto ročnom podujatí došlo k 
osadeniu pamätných dosiek maliarovi J. Mudrochovi a džokeji J.Brečkovi. Podujatie začína byť 
nosným v rámci Senického kultúrneho leta, čo potvrdzuje aj návštevnosť a záujem ľudí. Kultúrnym 
programom pre ďalšie ročníky : swing, jazz, waltz a iné.  
Nosným podujatím  kultúrneho leta bol Senický jarmok – konal sa na tradičnom mieste na Sadovej 
ulici 18. a 19. augusta. V piatok jarmok ,,žil“ a návštevnosť sa dá odhadnúť na celkom dobrú. 
Sobota podobne ako v minulých rokov sa javí ako neúspešná a odporúča sa prehodnotiť situáciu. 
Oproti predchádzajúcim rokom bolo novinkou jarmoku umiestnenie občerstvenie v priestoroch 
amfiteátra ako aj  celodenný kultúrny program. Za amfiteátrom bol po oba víkendy aj lunapark so 
zábavnými atrakciami . 
Parkojáda – tradičné podujatie pre deti v doobedných hodinách. Malý návštevníci si prišli pozrieť 
dve interaktívne divadielka. V jednom z nich vystúpil i herec Seničan Ján Hyža. P skončení 
predstavení si návštevníci pozreli rôzne tradičné výrobky slovenských remeselníkov a tiež si mohli 
vyrobiť aj ozdobu z drôtu či hliny. Mladá off scéna – v parku za DAVom sa 19. augusta počas 
Parkojády prezentovala Off scéna – mladí senickí umelci, ktorí pod taktovkou výtvarníčky Žofie 
Fodorovej spojili viaceré umelecké žánre do jedného celku. Mládež nainštalovala svoje fotograf ie 
a obrazy  na stromy a pripojili k nim recitovanie i hudobnú produkciu. Išlo o prvotný a úspešný 
projekt s cieľom podchytiť ďalších mladých nielen umelcov a pod krídlami Parkojády vytvárať 
stretnutia mladých spojené s umením.  
Okrem týchto hlavných podujatí sa MsKS podielalo v priebehu roka ako spoluorganizátorov 
rôznych podujatí : v júli 2017 na  Štramák fest – materiálno-technická, organizačná a reklamná 
výpomoc , v auguste 2017   - 55. výročie založenia TJ Družstevník Kunov - Slávnostná akadémia  

      v Spoločenskom dome Kunov a krst CD dejín vývoja futbalu v Kunove, kladenie vencov na   
      Námestí , beh Vďaky – futbalový štadión .  
 V priebehu letných mesiacov sa  v meste realizovali ešte tieto akcie :  

- 15.7.2017 – Hráme sa a športujeme – na Kunovskom futbalovom štadióne. Organizátor:  
                    Mestský výbor a Domka. Program pre deti – zábavné súťaže, hry a atrakcie, 
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 -19.8.2017 - Sahara 
 - 28. – 30.7.2017 – Poetický festival – Senica, Hlboké, Smrdáky  
 -18.8.2017 – Holidayland  
 -27.8.2017 – Deň otvorených kamiónov – podujatie spoločnosti Nad-Ress Senica na letisku.  
 -20.8.2017 – Dostihový deň v Čáčove 
 -20.8.2017 – Záhorácka výstava holubov, hydiny a králikov  
 -Výstava Príbehy 20. storočia od 3.8. – 20.9. na Námestí oslobodenia   
Na základe celkového posúdenia a zhodnotenia Senického kultúrneho leta je možné konštatovať, že 
Senické kultúrne leto je plné podujatí rôznych žánrov na ktorom si každý návštevník nájde to svoje.  
Je na posúdenie mesta vzhľadom na ustupujúci trend jarmoku zmeniť , prípadne vytvoriť novú 
koncepciu jarmoku , aby na toto podujatie prilákalo väčší počet návštevníkov.  
 
 
3. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení 

na rok 2017 a prerokovanie Správ o plnení prímov a výdavkov k 30.06.2017 za školy a školské 
zariadenia v pôsobnosti mesta Senica .  Ing. Výletová  podrobnejšie informovala o predloženom 
materiály na zmenu rozpočtu . Zmena rozpočtu bola vypracovaná v nadväznosti na účinnosť 
Nariadenia vlády č.202/2017 Z.z. – zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verenom záujme.  Súčasne boli predmetom rokovania aj predložené správy o plnení 
príjmov a výdavkov k 30.06.2017. U všetkých predložených správ je možné konštatovať , že 
plnenie príjmov a výdavkov je v súlade so schválením rozpočtu na rok 2017 pri dodržaní 
hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.  
 

4.  V bode rôzne informovala Ing Výletová o návrhu mesta Senica – rozšírenia kapacity jaslí.  
 Zriaďovateľka a majiteľka Detského klubu, pôsobiaceho od 01.01.2004 na ul. SNP 784 
v Senici, oznámila Mestu Senica, že z osobných dôvodov zvažuje ukončiť svoju podnikateľskú 
činnosť v oblasti poskytovania služieb starostlivosti o deti do 3 rokov ku dňu 31.12.2017. 
       Mesto Senica má od 1. marca 2011 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestské jasle s kapacitou 
24 miest a s priemernou návštevnosťou 16 detí.  Novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017, sú služby poskytované v jasliach zaradené 
medzi sociálne služby a jasle premenované na Zariadenie starostlivosti  o deti do troch rokov 
veku dieťaťa a podľa platnej legislatívy môžu mať jasle v Senici maximálnu kapacitu 15 detí. 
       Zánikom Detského klubu s priemernou návštevnosťou tiež 16 detí a znížením kapacity 
mestských jaslí by bolo od 01.01.2018 v našom meste možné poskytovať starostlivosť  o deti do 
troch rokov veku dieťaťa len pre 15 rodičov namiesto súčasných 32 rodičov. Vzhľadom na 
skutočnosť, že je o tento druh služby zo strany rodičov záujem, mesto Senica navrhuje spojiť 
priestory Mestských jaslí s priestormi Detského klubu a požiadať o zápis do Registra 
poskytovateľov sociálnych služieb s kapacitou 30 detí s účinnosťou od 1.1.2018, čo je maximálna 
možná kapacita podľa súčasne platnej legislatívy.  
      Predpokladané ročné náklady na rozšírenie kapacity jaslí predstavujú výdavky na mzdy 
a odvody za troch odborných pracovníkov – opatrovateľky detí vo výške 32.300 €, energie, vodné 
, stočné vo výške 12.500 €, údržbu 5.000 € (nutná postupná výmena okien). Predpokladaný 
príjem od klientov predstavuje na druhej strane sumu 46.200 € (výpočet 15 detí x 11 mesiacov – 
august odstávka x 280 €, za predpokladu, že  celý príspevok od štátu by bol za opatrovanie 
a rodičia by si platili stravu z rodinného rozpočtu, pri platbe 1,30 €/deň by to bolo 26 €). 

     Z uvedených údajov vyplýva, že by rozšírenie kapacity jaslí rozpočet mesta zaťažilo minimálne. 

 
 
 

 
Návrh na uznesenie :  
Uznesenie č. 8/2017 zo dňa 12.09.2017 

- Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 
12.09.2017 prerokovala  návrh na rozšírenie kapacity jaslí a odporúča predložiť materiál na 
schválenie do MsR a MsZ. 

 
Hlasovanie : Prítomní : 9     za : 9 proti : 0  zdržal sa: 0  počet členov : 9 
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Uznesenie č. 9/2017 zo dňa 12.09.2017 
- Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 

12.09.2017 prerokovala  návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2017 a  
správy o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2017 za školy a školské zariadenie v pôsobnosti 
mesta Senica a odporúča predložiť na schválenie do MsR a MsZ. 

 
Hlasovanie : Prítomní : 9     za : 9 proti : 0  zdržal sa: 0  počet členov : 9 
 
 
 
 
 
 
Predseda komisie  poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina,  
Zapísala: Ing. Výletová 


