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Zápisnica č. 9  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a SPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  24.10.2017 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:   

- privítanie    
- Informatívne správy o výchovno – vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2016/2017,  
- návrh názvu ulíc na IBV Topoľová 
- rôzne  

 
1. Otvorenie – prítomných členov komisie  ako aj hostí v zastúpení  Ing. Elena Valášková / 

zástupkyňa primátora mesta / a Mgr. Petra Kovačiča / ved. Spoločného školského úradu Senica / 
privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha a  oboznámil s programom zasadnutia komisie.  
 

2. Na úvod zasadnutia komisie privítal na zasadnutí komisie novú zástupkyňu primátora mesta Ing. 
Elenu Valáškovú  a súčasne jej poprial veľa úspechov v novej funkcii. Následne odovzdal slovo 
ved. Spoločného školského úradu Mg. Kovačičovi, ktorý podrobne oboznámili prítomných so 
predloženými Správami o výchovno – vzdelávacej činnosti . Predmetom boli :  
-  Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, 
materskej školy  a základnej umeleckej školy  za školský rok 2016/2017 v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta,  
-  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času 
za školský rok 2016/2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  
- Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území 
mesta  za školský rok 2016/2017, kde mesto nemá zriaďovateľskú pôsobnosť,  
Všetky predložené prerokovávané Správy sú v podrobnejšej podobe zverejnené na jednotlivých 
webových stránkach škôl a školských zariadení. Všetky Správy boli  prerokované a schválené na 
jednotlivých pedagogických radách a Radách škôl.  
  
Súčasťou predloženého materiálu bola predložená aj organizácia škôl v pôsobnosti mesta Senica 
pre školský rok 2017/2018  ako aj podrobný prehľad jednotlivých základných škôl s uvedením 
poštu žiakov a počtu tried v jednotlivých ročníkoch.  

 
3. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie predloženého návrhu názvu ulíc na IBV Topoľová. 

Prítomní členovia komisie sa po oboznámení s predloženým návrhom dohodli na nasledovných 
názvoch ulíc: 
- Morušová  / jedná sa o hlavnú a najdlhšiu ulicu /  
- Orechová 
- Gaštanová 
- Borovicová 

 
 

4.  V bode rôzne podal člen komisie p. Kopecký opätovne pripomienku k organizácii a realizácii 
Senického kultúrneho leta. Na základe jeho vyjadrenia pred dvomi rokmi bol nim predložený 
MsKS nový koncept a nový návrh s jednotlivými sekciami  na organizáciu  Senického kultúrneho 
leta a jarmoku. Vzhľadom k tomu, že  nenastala výrazná zmena v Senickom kultúrnom lete ako aj 
jarmoku  podal návrh , aby bolo podujatie Senického kultúrneho leta spojené s iným podujatím 
napr. Stramak fest . Súčasne bol predložený aj návrh , aby kultúrne podujatie , ktoré sa 
organizuje mesto Senica v spolupráci s MsKS Senica, boli organizované len jedným 
organizátorom  napr. MsKS  a finančné prostriedky boli na tieto kultúrne akcie presunuté 
z rozpočtu mesta do rozpočtu Mestského kultúrneho strediska. Túto zmenu odporúčajú členovia 
komisie zapracovať už v návrhu rozpočtu na rok 2018 a ďalšie obdobie.      
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Návrh na uznesenie :  
Uznesenie č. 10/2017 zo dňa 24.10.2017 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 
24.10.2017 prerokovala -  Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach základných škôl, materskej školy  a základnej umeleckej školy  za školský rok 
2016/2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  
-  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času 
za školský rok 2016/2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  
- Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území 
mesta  za školský rok 2016/2017, kde mesto nemá zriaďovateľskú pôsobnosť a odporúča 
predložiť materiál na schválenie do MsR a MsZ. 

 
Hlasovanie : Prítomní : 6     za : 6 proti : 0  zdržal sa: 0  počet členov : 9 
 
 
Uznesenie č. 11/2017 zo dňa 24.10.2017 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 
24.10.2017 prerokovala  návrh názvu ulíc na IBV Topoľová. Prítomní členovia komisie sa po 
oboznámení s predloženým návrhom dohodli na nasledovných názvoch ulíc: 
- Morušová  / jedná sa o hlavnú a najdlhšiu ulicu /  
- Orechová 
- Gaštanová 
- Borovicová 

Komisia predložené návrhy názvov ulíc odporúča predložiť na schválenie do MsR a MsZ. 
 
Hlasovanie : Prítomní : 6     za : 6 proti : 0  zdržal sa: 0  počet členov : 6 
 
 
 
 
 
 
Predseda komisie  poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina, situačný návrh ulíc IBV Topoľová,  
Zapísala: Ing. Výletová 


