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Zápisnica č. 5-2016 
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  14. júna 2016 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   

1. otvorenie     
2. prerokovanie návrhu VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta 
Senica, 
3. návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení 
4. ZUŠ – úplné znenie Zriaďovacej listiny a štatútu ZUŠ   
5. rôzne 

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

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

 
2. Komisia sa v úvode svojho zasadnutia zaoberala predloženou  žiadosťou 

o Organizovanie 17. Novembra v duchu „ RETRO“ , kde by bol organizátorom p. Skála 
z obce Dojč a mesto Senica by bolo spoluorganizátorom . S bližšou špecifikáciou 
/predpokladaným dátumom ako aj miestom /  tohto podujatia oboznámil prítomných Ing. 
Hurban. Vzhľadom k tomu, že na mesiac november mesto Senica má vo svojom 
rozpočte a dlhodobo organizuje podujatia „ Martinské svetlonosenie ako aj Ocenenie 
študentov , prítomní členovia sa    jednoznačne nevyjadrili k podpore tohto podujatia 
a odporúčajú, aby bol na zasadnutie prizvaný organizátorom podujatia s vysvetlením 
a bližšou charakteristikou podujatia.   Záverom bolo konštatované , aby bol p. Skala ako 
organizátor podujatia prizvaný na zasadnutie komisie, kde by oboznámil prítomných 
s predpokladaným harmonogramom podujatia s vecným a číselným vyjadrení. Na 
zasadnutie komisie bude prizvaný Ing. Hurbanom.  
 

3. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie predloženého návrhu VZN o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 
a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica .  Súčasťou predloženého návrhu bol 
spracovaný podrobný prehľad výšky príspevku za pobyt dieťaťa / žiaka v MŠ, ŠKD, CVČ 
ZUŠ a ŠJ.  
 Návrh na uznesenie1/5-2016 : 

     Komisia odporúča MsZ schváliť VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
 úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti 
 mesta Senica .   

 Hlasovanie :  
 Za: 7   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
 

4. Ing. Výletová informovala prítomných s predloženým materiálov : návrhom na zmenu 
rozpočtu škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica .  Zmena spočíva 
v celkových príjmoch vo výške 103 173 ,- €/ rozpis normatívnych FP na rok 2016, 
príspevok na učebnice a príjmy zo ŠJ/ . Následne sú tieto finančné prostriedky rozpísané 
do výdavkov jednotlivých škôl na primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. Finančné 
prostriedky na mzdy a odvody boli na jednotlivé školy rozpísané do výšky 97%  podľa 
poštu žiakov na jednotlivých školách.  
Súčasne je obsahom zmeny rozpočtu aj kapitálový príjem zo ŠR – Environmentálny fond 
na Zateplenie materskej školy III, Kolónia 544 vo výške 32 904 €  a následne jej výdaj so 
spolufinancovaním mesta  vo výške 36 515€.  
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Návrh na uznesenie2/5-2016 : 
     Komisia odporúča MsZ predloženú zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na 

schválenie. 
 Hlasovanie :  
 Za: 7   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
 

 
5. Ďalším bodom programu bola predložená nová Zriaďovacia listina a Štatút ZUŠ Senica . 

Zmena spočíva v zosúladení obsahu zriaďovacej listiny a štatútu s platnou legislatívou.  
Návrh na uznesenie3/5-2016 : 
     Komisia odporúča MsZ predloženú Zriaďovaciu listiny a Štatút ZUŠ  na schválenie. 
 Hlasovanie :  
 Za: 7   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
 
   

6. V bode rôzne predseda komisie  požiadal, aby mesto Senica pre nasledujúci rok   
vypracoval Plán hlavných  kultúrnych a spoločenských podujatí s predpokladaným 
časovým harmonogramom.  Tento plán je vhodný z dôvodu neprekrývania sa kultúrnych 
a spoločenských podujatí na ktorých sa potenciálne zúčastňuje väčšie množstvo  
zúčastnených. Aby tieto podujatia mali svoju opodstatnenosť a váhu.  
 
Ďalej sa v tomto bode Mgr.Peter Pastucha pýtal na nedávno uskutočnenú akciu na 
námestí v Senici s názvom „Detská atletika“. Podľa niektorých vyjadrení rodičov detí 
(občanov Senice) a pedagógov, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, bolo nevhodné 
umiestnenie tejto športovej akcie – mohol sa použiť športový areál niektorej zo škôl. Po 
konzultácii s vedúcim školského úradu p. Mgr Petrom Kovačičom, sa umiestnenie 
spomínaného preteku, akcie, uskutočnilo práve na námestí z  dôvodu výslovnej žiadosti 
organizátora – Slovenský atletický zväz, Slovenská atletika s.r.o., ktorý chcel aby sa táto 
akcia uskutočnila práve na námestí z dôvodu väčšej reklamy a prezentácie tohto 
projektu. 
 
Predseda komisie ďalej upozornil na konanie  tohtoročného Challenge day 2016, ktoré sa 
bude konať v piatok 24. júna. Po predchádzajúcom rozhovore s organizátormi predniesol 
návrh, aby sa budúcoročný Challenge day konal na MDD 1.júna, z dôvodu organizácie 
MDD na jednotlivých školách – spojiť MDD a Challenge day. S týmto návrhom ostatní 
členovia komisie súhlasili a odporúčajú organizátorovi Challenge day uskutočniť túto 
akciu na MDD 2017. 

 
 
 
Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
Ďalšie zasadnutie komisie je plánované koncom v mesiaci 07/2016  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina  
Zapísala: Ing. Výletová     Mgr. Peter Pastucha  
           predseda komisie  


