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Zápisnica č. 4-2016 
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  26. apríla 2016 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program:   

1. otvorenie     
2. prerokovanie žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica do 3 320,0 €  
3. informácia o zápise detí do 1. ročníka na školský rok 2016/2017  
4. rôzne 

 
1. Otvorenie – hostí ako aj prítomných členov komisie v zastúpení zástupcu mesta Senica – 

Ing. Jána Hurbana  a RNDr. K. Polákovú privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha 
a  oboznámil prítomných s programom zasadnutia komisie.  

 
2. Komisia sa v úvode svojho zasadnutia zaoberala predloženými žiadosťami o poskytnutie 

dotácií z rozpočtu mesta Senica z PRO Senica do výšky 3 320,- €. Do komisie pre 
vzdelávanie a kultúru  bolo celkovo predložených 17 žiadostí v požadovanom objeme 
19 122,50 €. Súčasne bol mestom Senica schválený limit/ finančné krytie pre rok 2016 na 
predložené projekty na prerozdelenie finančných prostriedkov pre všetky podané projekty 
v rámci komisie pre vzdelávanie a kultúru vo výške 9 000,- €.    
Pán Prokeš ako člen komisie odporúča na nasledujúce obdobie, aby boli žiadosti 
o poskytnutie dotácie jednotlivých žiadateľov predkladané aj v elektronickej forme.  
Komisia sa podrobne zaoberala predloženými žiadosťami  a po preštudovaní 
predložených žiadostí odporučila výšku finančných prostriedkov na jednotlivé projekty. 
Celkový prehľad požadovaných  finančných prostriedkov ako aj ich odporúčaná výška  
v členení:   

 

 
ZOZNAM ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA SENICA DO 3 320 €  

 

     por. 
č.  organizácia  názov projektu  

žiadaná suma 
v € 

odporúčaná 
suma  

1. ZO SZZ Senica - Kunov I 
50 rokov osadového záhradkárstva v 
SE 2 500,00 500,00 

2. 
Slov. zväz chovateľov - 
ZO Senica  39 Záhorácka výstava  300,00 250,00 

3. 
Zväz slov. filatelistov , KF 
Senica  

Činnosť a udržateľný rozvoj filatelie 
Senica  200,00 100,00 

4. 
Slov. zväz chovateľov - 
ZO Čáčov  

Miestna výstava zvierat SZCH ZO 
Čáčov 700,00 250,00 

5. O.z. PRO Čáčov Stavanie mája v Čáčove 700,00 400,00 

6. 
Klub priateľov histórie 
Senica  Senica 620 a 760 800,00 800,00 

7. 
slov. zväz prot. 
Bojovníkov  

Vydanie publikácie 2. svetová vojna 
na ... 800,00 400,00 

8. Záhorské osvet. Stredisko Senické zrkadielko A. Gamanovej 550,00 400,00 

9. 
Klub vojen. Histórie - 
Záhorie  

Príprava na realizáciu voj. Hist. 
Múzea 1 800,00 600,00 

10. 
Výchova umením pri ZUŠ 
Senica  

Senické  zlaté jabĺčko - 8.ročník " 
RODINA"  700,00 500,00 

11. 
Klub Spoločnosť L. 
Novomeského  

Literárna Senica L. Novomeského 
2016 1 300,00 1300,00 

12. Záhorácka knižnica  Dni detskej knihy 2016 300,00 300,00 

13. Fórum života , o.z.  Pamätník nenar. Na cintoríne v SE 2 000,00 0,00 
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14. O. z. Cantilena  45 rokov Cantileny - jub. Koncert 1 000,00 700,00 

15. 
Záhorácky aeroklub 
Senica  Letisko pre deti a psíkov  600,00 500,00 

16. 
Združenie slov. 
vzájomnosti 

Zasadnutie Prezídia Medzinárodnej 
slov. rady  1 700,00 700,00 

17. MC Stonožkine slniečka  Míľa pre mamu 2016 3 172,50 1300,00 

          

  Spolu:    19 122,50 9000,00 

 
Návrh na uznesenie1/4-2016 : 

     Komisia odporúča MsR schváliť dotácie z Fondu PRO Senica na rok 2016 pre  
 jednotlivých žiadateľov a na jednotlivé projekty  v zmysle spracované prehľadu 
 v celkovej výške 9 000,- €.  

 Hlasovanie :  
 Za: 8   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
 

 
3. Ďalším bodom programu bola podaná informácia o zápise detí do 1.ročníka na školský 

rok 2016/2017. O celkovom priebehu zápisu na jednotlivých školách podala informáciu 
RNDr. Poláková – ved. odd. kultúry, sociálnych vecí , zdravotníctva a bytov . Celkový 
počet zapísaných detí na všetkých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica bol 
243 detí. Z toho je u 27 detí je navrhovaný odklad . Predpokladaný počet žiakov na 
školský rok 2016/2017 je 216 s počtom 11 tried. Na ZŠ ul. V.P. Tótha sa predpokladá 
otvoriť 3 triedy a  1 triedu ako prípravný ročník. Na ZŠ Komenského 3 triedy, ZŠ sadová 
3 triedy a ZŠ s MŠ J. Mudrocha 2 triedy. V súvislosti so zápisom detí do 1. ročníka 
prebiehali jednotlivé  rokovania riaditeľov škôl so zriaďovateľom z dôvodu  efektívneho 
využitia kapacity škôl ako aj rozmiestnenia žiakov. K  zápisu do  ZŠ  Komenského sa 
dostavilo vyšší počet záujemcov , ako je možná kapacita školy. Na základe tejto 
skutočnosti bolo riaditeľovi ZŠ Komenského doporučené pri rozhodnutí o prijatí žiaka do 
1. ročníka rešpektovať školské obvody, prijať detí z iných obvodov, ktoré už majú 
súrodencov vo vyšších ročníkoch. Informácia o definitívnom rozmiestnení detí do 
1.ročníka bude členom komisie podaná na nasledujúce zasadnutie.   
   

4. V bode rôzne predseda komisie informoval členov komisie so žiadosťou pani Magáthovej 
– profesionálneho rodiča o odpustení príspevku za ŠKD. VZN  č.44 mesta Senica  nerieši 
odpustenie príspevku za ŚKD pre profesionálneho rodiča a nie je možné tento poplatok 
odpustiť.   
  

 
 
 
Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
Ďalšie zasadnutie komisie je plánované koncom v mesiaci 05/2016  . 
 
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina  
Zapísala: Ing. Výletová     Mgr. Peter Pastucha  
           predseda komisie  


