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Zápisnica č. 2/2018  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  27.02.2018 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   

1. otvorenie     

2. prerokovanie podaných návrhov na ocenenie kultúrnych a pedagogických 

osobností za rok 2017 

 3. Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica  

 4. rôzne 

 

1. Otvorenie – predseda komisie Mgr. Peter Pastucha privítal na zasadnutí komisie 

všetkých prítomných členov komisie, zástupkyňu primátora mesta  a oboznámil ich  

s programom zasadnutia komisie. 

 

2. Komisia sa v ďalšom bode zaoberala prípravou podujatia na ocenenie kultúrnych 
a pedagogických osobností za rok 2017. Podujatie  sa uskutoční dňa 28.03.2018 
o 12:30 hod. v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Senica. Záštitu nad týmto 
podujatím prevezme štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Mgr. Oľga Náchtmannová, PhD. Slávnostné ocenenie pedagogických, 
kultúrnych osobností sa bude niesť týmto programom :  
- Zahájenie  o 12:30 hod. kultúrnym programom žiakov ZUŠ Senica 
- Príhovor primátora mesta – Mgr. Branislava Grimma 
- Príhovor štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR   - Mgr. Oľga Náchtmannová, PhD 
- Oceňovanie  
- Kultúrny program žiakov ZUŠ  
- Oceňovanie – pokračovanie 
- Poďakovanie zástupcu ocenených  

 
Komisia na základe predložených návrhov z jednotlivých škôl a školských zariadení    

ako   aj kultúrnych organizácii odsúhlasila  zoznam  na ocenenie osobností za rok 2017.  
Celkový prehľad tvoria tieto osobnosti :   
 

 1. Bc.Helena Končitá    SOŠ Senica  
 2. Bc. Blažena Brkalová   CVČ Senica  
 3.Mgr. Viera Vinceková   Spojená škola Senica  
 4. Mgr. Miroslava Medňanská   Súkromná stredná škola podnikania Senica  
 5. Mgr. Iveta Mudrochová   Gymnázium Senica  
 6. Ľubomír Miča    SenART Senica  
 7.Martin Očko    ZOS Senica  
 8.Ing. Antónia Černeková   OA Senica  
 9. Ing. Stanislav Černek   OA Senica  
 10.Mgr. Jana Mikušová   ZŠsMŠ J. Mudrocha  
 11. Mgr. Dáša Morávková   ZŠ Sadová 620 
 12. Mgr. Hana Kalamenová   ZŠ Komenského 959 
 13. Mgr. Hana Černeková   ZŠ V. Paulínyho – Tótha  
 14. Bc. Mária Blanáriková   MŠ Senica 
 15. Ľubomíra Mičová    Záhorská knižnica  
 16. Helena Tuláková    MsKS Senica  
 17. Marta Vachová DiS.art.   ZUŠ Senica  
 18. Oľga Blahová    SCREAM  
 19. Ján Peter     historik 
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Navrhovaným oceneným osobnostiam za rok 2017 bude odovzdaný : pamätný list 
podpísaný primátorom mesta, kvet, upomienkové predmety – kniha  a darček 
vyhotovený ZSS Senica.  Súčasne sa  všetci prítomní na ocenení zapíšu do Kroniky 
mesta.     
Program pri príležitosti slávnostného stretnutia pedagogických a kultúrnych osobností 
mesta Senica pri príležitosti odovzdania ocenení za úspešnú pedagogickú, výchovnú 
a kultúrnu činnosť za rok 2017 je realizované učiteľmi a žiakmi ZUŠ Senica.  
Celé kultúrne podujatie moderujú : Mgr. Erika Fábiková a Mgr. art.Eliška Šefčíková 
Stanková . 
 Pozvánky na dané podujatie budú spracované  odd. Mestského úradu Senica. 
Na podujatie budú prizvaní riaditelia škôl a zástupcovia jednotlivých škôl a organizácii, 
zástupcovia vedenia mesta, členovia komisie a členovia ZPOZU. 
 
 
3. Nasledujúcim bodom rokovania bolo prerokovanie Správy o činnosti Mestského 
kultúrneho strediska Senica za rok 2017 a rozpisu rozpočtu MsKS na rok 2018. Prítomní 
členovia boli oboznámení s predloženou správou. Správa bola rozpracovaná po 
jednotlivých strediskách, kde boli konkrétne vyšpecifikované podujatie a akcie poriadané 
MsKS s finančným vyčíslením. Členovia komisie Predloženú Správu zobrali na vedomie 
a odporúčajú predložiť na MsZ v Senici.   
 
Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 27.02.2018 

 Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom 

zasadnutí dňa 27.02.2018 berie na vedomie Správu o činnosti Mestského kultúrneho 

strediska za rok 2018 ako aj predložený rozpi rozpočtu Mestského kultúrneho strediska 

na rok 2018 a odporúča predložiť na  MsZ.  

  

 
 
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina  
Zapísala: Ing. Výletová 

 

 

 

 

 

 

 


