
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania  

konanej dňa 20.04.2011 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 
 

1. Privítanie 
2. Kronika 2010 
3. Rôzne 

                   
 

Dňa 20.04 2011 o 15,30 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania . Prítomných privítal predseda komisie 
MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr . Zároveň oboznámil 
prítomných s programom zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja 
vzdelávania sa vopred ospravedlnili – Silvia Nádaská, Mgr., Jozef Algayer . 

 
 
 

2. Kronika 2010. Členovia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa vyjadrovali ku 
kronike  mesta Senec za rok 2010 . 
 

           Alžbeta Nyáryová dala nasledovné návrhy : 
 
           Na strane 4 – Obvodný úrad Senec  má nasledovné odbory: 

- živnostenského podnikania 
- dopravy a cestnej komunikácie 
- krízového riadenia 
- odvetvových činností a vnútornej správy 
 
Odbory nepatria pod ObÚ Senec : 
- Obvodný pozemkový úrad  - riaditeľ – Ing. Jozef Frčo 
- Obvodný úrad životného prostredia  - prednosta – PhDr. Martin Doboš 
- Správa katastra Senec – riaditeľ – JUDr.  Igor Svitek 

 
 
          Strana 14 – opraviť meno  -  na miesto Dőmőnyiová napísať  - Döményová. 
          Strana 16 -  posledný odstavec - V jesenných mesiacoch odišiel .... dopísať meno  

 László Mészáros, Mgr. 
          Strana 19 – prvý odstavec – Mágnás Misko – správne je Mágnás Miska, 

           piaty  odstavec – dopísať  - Hosťom bol básnik Böröndi Lajos 
z družobného Mosonmagyaróváru, ktorého najnovšie básne predstavila 
recitátorka Ágnes Bárdos v maďarskom jazyku. 

 
          Strana 20 – odstavec štvrtý – Szencsiho  - opraviť na Szencziho, 
 



                             odstavec piaty – dopísať, že sa zúčastnili hostia z celého Slovenska. 
          Strana 30 – odstavec štvrtý – Vylyogvetó opraviť na Vályogvető. 
 
Jarmila Ožvaldová, MUDr. doplnila : 
 
Strana 2 – MUDr. Marián Príbelský, CSc. A Mgr. Pavol Škovránek – takto je to správne    
                 napísané. 
Strana 19  - odstavec tretí – dopísať na záver vety – v podaní speváckeho zboru  
                   MO MS a recitácii v podaní Dr. Jána Debnára. 
 
                   ako štvrtý odstavec doplniť – 1. septembra Deň ústavy si Matičiari 
                   a priaznivci Matice pripomenuli položením venca k pamätníku ústavy  
                   na námestí. 
 
                   ako piaty  odstavec – Druhú septembrovú nedeľu ožili priestranstvá 
                   pred MsKS v Senci ľudové  a ľudové remeslá pri príležitosti 
                   20. výročia znovuobnovenia  MO Matice slovenskej v Senci. 
 
Strana 25 -  odstavec tretí – napísať – Pri príležitosti sviatku Cyrila a Metóda sa 27. júna 
                    poriada    MO MS v evanjelickom kostole tradičný koncert, na ktorom..... 
                   ďalší odstavec – 02.05.2010 v MsKS predstavilo Martinské divadlo rockovou  
                   operou s názvom:          
                   Štúrovci – Koncert zrušený o živote Štúrovcov pre žiakov seneckých škôl. 
 

 
Návrh uznesenia č. 3/2011: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania prerokovala Kroniku 
2010 a  doporučuje MsR a MsZ prerokovať a navrhuje doplniť návrhy Komisie MsZ kultúry 
a rozvoja vzdelávania. 
 
Odôvodnenie: 
 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0  
 
3.Rôzne: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa rozhodla, že ďalšie zasadnutie  

             bude 26.04.2011 o 15,30 hod. na Školskom úrade v Senci. 
 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0  
                 Tajomníčka Komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania oboznámila členov  
       s kritériami na ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta za reprezentáciu 
                  mesta Senec. 
 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                       Rudolf Galambos, Mgr. 
         Predseda komisie MsZ 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
Senec 21.04.2011 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


