
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	4	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania  

konanej dňa 22.08.2011 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program : 

1. Privítanie prítomných. 
2. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú                                    

úhradu nákladov v základných, základných  umeleckých a materských školách. 
3. Správa  o školách a školských zariadeniach Mesta Senec za  šk. r.  2010/2011. 
4. Žiadosti o dotácie. 
5. Rozpočet na 2012, 2013, 2014. 
6. R ô z n e. 

 
 

Dňa 22.08. 2011 o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania . Prítomných členov a zástupkyňu 
primátora  Helenu Nemcovú 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 –Júlia Erdélyi a  Jozef Algayer . 

 
 

2. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú                              
úhradu nákladov v základných, základných  umeleckých a materských školách - 
predniesol Mgr. A. Kubliniak zo SŠÚ v Senci. 
 

- účelom predloženého materiálu je zvýšenie príspevkov na čiastočnú náhradu nákladov                  
v základných, základných umeleckých a materských školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Senec,  vzhľadom na zvýšenie ceny energie ako i potravín .  
VZN  mesta Senec č. 3/2008, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na 

čiastočnú náhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách,  
schválené 01.10. 2008, ale nepostačujú na náklady v  základných, základných umeleckých 
a materských školách. 

V MŠ bola určená VZN č. 3/2008 vydaným mestom Senec a platným od 01.10.2008 
výška 10 € na nezaopatrené dieťa a navrhujeme upraviť sumu na 12 € na nezaopatrené 
dieťa na mesiac. 

 
Školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové látky odporúčané MŠ SR . Od 01.09. 2011 
sa menia hodnoty finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov a preto navrhujú riaditelia a vedúce školských jedální 
zvýšiť úhradu za stravu u stravníkov (v tom istom finančnom pásme ostávajú): 

      
      od 2 – 6 rokov  z 1,06 € na 1,12€, 

           od 6 – 11 rokov z 0,83 € na 0,88 €,  
                                                           od 11 – 15 rokov  z 0,90 € na 0,95€, 



                                                           u dospelých osôb z 2 €    na 2,10 €. 
 
 ZUŠ navrhujú zvýšiť školné o 1 € mesačne pre žiakov všetkých odborov, okrem 
dospelých osôb a dospelých študentov nad 18 rokov denného štúdia na strednej a vysokej 
škole, ktorí nie sú zárobkovo činní. 

 Návrh zvýšenia: 
           A) Prípravné štúdium: 
  a) individuálne vyučovanie   z 5 € na 6 €/mesiac 
  b) kolektívne vyučovanie   z 5 € na 6 €/mesiac 
 B) základné štúdium – kolektívne vyučovanie: 
  a) výtvarný odbor    z 5 € na 6 €/mesiac 
  b) tanečný odbor    z 5 € na 6 €/mesiac 
  c) literárno – dramatický odbor  z 5 € na 6 €/mesiac 
 C) Základné štúdium – individuálne vyučovanie: 
  a) hudobný odbor               zo 7 € na 8 €/ mesiac. 
 
 Na základe tejto dôvodovej správy navrhujeme VZN č.3/2008 , ktorým sa určuje 
výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú náhradu nákladov v základných, základných 
umeleckých a materských školách,  schválené 01.10. 2008 zrušiť a schváliť nové VZN 
 č.   /2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú náhradu 
nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách. 

 
            

Návrh uznesenia č. 5/2011: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania prerokovala 
návrh VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú                        
úhradu nákladov v základných, základných  umeleckých a materských školách 
a  doporučuje MsR a MsZ prerokovať a prijať návrh Komisie MsZ kultúry a rozvoja 
vzdelávania v Senci. 

 
Odôvodnenie: Od 01.09. 2011 sa menia hodnoty finančného pásma nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a MŠ a ZUŠ zvýšenie cien 
energie. 
 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0  
 
3.Správa  o školách a školských zariadeniach Mesta Senec za  šk. r.  2010/2011. 
 

- koncoročnou správou za rok 2010/2011 prítomných oboznámil Mgr. A. Kubliniak, 
SŠÚ Senec. Vyhodnotil aktivity ako aj materiálno-technické zabezpečenie škôl a 
školských zariadení, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni. Na olympiádach a na 
súťažiach škôl dosahujú výborné výsledky. 

 
 
4.Žiadosti o dotácie. 
 
Komisia prerokovala 3 žiadosti na dotáciu a dohodla sa, že ich prerokuje na ďalšom zasadnutí 
komisie. 
         
 



Odôvodnenie: zistiť podmienky na finančnú dotáciu. 
 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0  
  
5. Návrh rozpočtu  na rok 2012, 2013 a 2014 
 

Návrh na dotácie 2012 2013 2014 
Nadácie a občianske 

združenia 
50 000€ 

 
56 000€ 65 000€ 

Cirkev 12 000€ 
 

13 000€ 15 000€ 

Školy 9 400€ 
 

10 400€ 12 000€ 

Ocenenie najlepších 
žiakov mesta k MDD 

2 500€ 3 000€ 3 500€ 

 
 
Návrh uznesenia č.6 /2011: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania prerokovala 
návrh rozpočtu na rok 2012, 2013 a 2014  na reálnu potrebu finančných prostriedkov 
pre Komisiu kultúry a rozvoja vzdelávania pri MsZ mesta Senec a doporučuje MsR 
a MsZ prerokovať a prijať návrh Komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania v Senci. 

 
Odôvodnenie: 
 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0  
 
6.Rôzne:  
 
 
. 
 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                       Rudolf Galambos, Mgr. 
         predseda komisie MsZ 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
Senec 30.08.2011 
 


