
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	5/2011	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 

29.09.2011 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Žiadosti o  dotácie na rok 2011. 
3. Rôzne 

                   
 
           Dňa 29.09.2011 o14,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania .   Prítomných privítala  podpredsedkyňa komisie 
MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania – MUDr. Jarmila Ožvaldová.  Zároveň oboznámila 
prítomných s programom zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja 
vzdelávania sa vopred ospravedlnili Mgr. Rudolf Galambos, Júlia Erdélyi, Jozef Algayer, 
Alžbeta Nyáryová. 
 
 
2.Žiadosti o dotácie na rok 2011. 

 
MUDr. Jarmila Ožvaldová oboznámila členov so žiadosťami o dotáciu Mesta Senec na rok 
2011. 
Dotáciu navrhla Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania nasledovne a MUDr. Jarmila 
Ožvaldová dala odsúhlasiť tieto návrhy na dotácie  pre školy, OZ a fyzickú osobu. : 

 
- pre ZŠ  s VJM A. M. Szencziho Senec na sústredenie a prípravu žiakov na 

olympiádu z nemeckého jazyka 400 €, 
 

- pre ZŠ  s VJM A. M. Szencziho Senec na sústredenie a prípravu žiakov na  
olympiádu z anglického jazyka 400 € , 

 
- MO Matice Slovenskej na koncert k štátnemu sviatku Cyrila a Metóda - 200 €, 

 
- Pani Kataríne Kolembusovej  na nákup hudobného nástroja keyboard Yamaha 

PRS S910, pre syna Jakuba Kolembusa, ktorý študuje na ZUŠ v Senci - navrhuje 
komisia, aby tento hudobný nástroj zakúpilo Mesto Senec pre ZUŠ v Senci, aby 
bolo prepožičané ročne za 1 €, pokiaľ to bude Jakub Kolembus potrebovať 
a potom ostáva na ZUŠ v Senci, 

 
- Pánovi Jozefovi Zrnekovi na vydávanie detských kníh 0 €. 

 



Návrh uznesenia č. 7/2011: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania doporučuje MsR 
a MsZ   poskytnúť dotáciu  na rok 2011. 
 
 
Hlasovanie:  
za:5  proti:0  zdržal sa:0  

 
 
 

3.Rôzne.  – Mgr. František Podolský informoval o národnom projekte KomPrax – 
Kompetencie pre prax. Informácie si nájdete na www.komprax.sk. 

- Mesto Senec organizuje Jablkové hodovanie 8.októbra 2011. Výzva - aby sa 
zapojili do tejto akcie. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                            MUDr. Jarmila Ožvaldová 
              podpredseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
V Senci, dňa 30.09.2011 
 
 


