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

zo dňa  12.06.2018 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:   

- privítanie    
- Prerokovanie Návrhu dodatku č. 2 VZN č.42/2015, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc 

a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici,  
- Informácia o zápise žiakov do 1.ročníka ZŠ  
- Kultúrne leto 2018 
- rôzne  

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

Harnúška a Mgr. Mareka Grimma  organizátora Štramák festu -Miroslava Rišku,   za SŠÚ Senica 
– Mgr. Petra Kovačiča a zástupkyňu primátora mesta Ing. Elenu Valáškovú privítal predseda 
komisie Mgr. Peter Pastucha a  oboznámil s programom zasadnutia komisie.  
 

2. Na úvod zasadnutia komisie odovzdal predseda slovo p. Kovačičovi , ktorý prítomným podal 
informáciu o zápisu žiakov do 1 ročníka ako aj o úspešnosti testu žiakov 9. ročníka z matematiky 
a slovenského jazyka. Výsledky monitoringu tvoria prílohu zápisnice .  
Informácia k zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl v školskom roku 2018/2019 
Dátum konania: 19. apríl 2018 od 14.00 do 18.00 hod. 
Na zápis sa dostavilo 240 detí, z ktorých rodičia požadujú odklad povinnej školskej dochádzky 
u 22 detí. 
Zápis: 
Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica 68 detí 
Základná škola, Komenského 959, Senica 75 detí 
Základná škola, Sadová 620, Senica 52 detí 
Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19 45 detí 
 
Na základe zápisu detí na povinnú školskú dochádzku a odklad PŠD sa na jednotlivých 
základných školách v Meste Senica otvorí v 1. ročníku nasledovný počet tried: 
Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica 3 triedy 
Základná škola, Komenského 959, Senica 3 triedy 
Základná škola, Sadová 620, Senica 3 triedy 
Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19 2 triedy 
 
Riaditeľka Materskej školy, L. Novomeského 1209/2, Senica informovala  rodičom, že počet 
voľných miest na predprimárne vzdelávanie do jednotlivých elokovaných pracovísk /EP/ na 
školský rok  2018/2019 je 180 detí. 
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica podala informáciu 
rodičom, že je ukončené z dôvodu plnej kapacity (66 detí). 
 
 

3. Ďalším bodom zasadnutie bola informácia podujatia Štramák  fest a informácia o podujatiach 
v rámci Senického kultúrneho leta 2018. Informáciu ohľadne podujatia Štramák fest podal 
organizátor  p. Riška. Štramák fest sa bude konať dňa 07.07.2018 v priestoroch na Sadovej ulici. 
Na festivale sa predstaví 14 malých pivovarov , vstup na podujatie je zdarma. Podujatie začína od 
12:30 hod – DH Čvančaranka, po nich od 14:30 od - Country typ, nasleduje od 16:30  hod. Dora , 
po nich od 18:15 – Sanchez Amsterdam. Večer od 20:00 patrí Rockmanii a podujatie ukončí 
ZonaA. Podujatie bude organizované p. Riškom a spolufinancované mestom Senica.  
 

4. Senické kultúrne leto 2018 začína otvorením letnej sezóny na Kunovskej priehrade dňa 
01.07.2018 – vstup zdarma  so začiatkom od 15:00 hod s programom pre deti a od 16:  hod. na 
hlavnom pódiu na parkovisku pri hrádzi vystúpia skupiny : CHILLI, TS Sonny, mažoretky Spirit, 
HELY, INÉ KAFE, DJ Michal- počas podujatia je zabezpečená tombola – výťažok z ktorej pôjde 
pre chorého chlapčeka Martina Kaňu zo Sobotišťa. 
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V  malom amfiteátri pri Dome kultúry (terasa)  sa budú pravidelne v nedeľu uskutočňovať 
Nedeľné kultúrne večery - vstup zdarma so začiatkom o 19:00 hod.  

 08.07.2018  Sláčikové kvarteto Dušana Kristiníka, Erik Malachov ( koncert vážnej hudby)  
 15.07.2018 Richard Havel 
 29.07.2018 Šašo Fifo a priatelia- interaktívne divadlo pre deti 
 29.07.2018 Miloš Bihári §Jazz Funk Brothers 
 05.08.2018 Benedikt Cintula , Sisa Kováčová 
 12.08.2018 The Rockin Two 
 19.08.2018 Senická heligónka 
 26.08.2018    D´bend 
  
 Sobotňajšie večery budú patriť Hudbe na priehrade – Kunovská priehrada, vstup zdarma , so 
 začiatkom o 20:00 hod do 24:00 hod. Na priehrade vystúpia : 
 14.07.2018 Zdenko Lenghardt 
 21.07.2018 Lux 
 28.07.2018 Dovezu, Osuská kapela 
 04.08.2018 Duo Chillys 
 11.08.2018 Top Diamond 
 18.08.2018 Oáza, DJ maco 
 25.08.2018 Orbita 

 
 Dňa 16.08.2018  sa uskutoční na Námestí oslobodenia Senica  - Nočná Senica , v prípade 
nepriaznivého počasia sa program presúva do Domu kultúry. Podujatie je bezplatné. 
Účinkuje: hudobný orchester z Pultuska . V rámci podujatia Nočná Senica bude osadená 
pamätná doska na Záhoráckej stene slávy na budove MsKS Senica pre : básnika Pavla 
Stanislava Piusa a pre hokejistu Žigmunda Pálfyho. 
V auguste 2018 sú organizované ešte podujatia:   Predhodové posedenie pri heligónke, Žijúci 
park a koniec augusta bude patriť Behu vďaky a SENOBRANIU. 

 
 

5. Ďalším bodom programu bolo prejednanie Návrhu dodatku č. 2 VZN č.42/2015, ktorým sa určujú 
a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici. Komisia 
s predloženým návrhom dodatku súhlasí a odporúča predložiť na schválenie na MsZ.  

 
 
 
Predseda komisie na záver poprial všetkým prítomným príjemné prežitie prázdnin a dovoleniek , veľa 
oddychu . Súčasne  poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina,  
Zapísala: Ing. Výletová 
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Výsledky slovenský jazyk :  
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Výsledky matematika  

 


