
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	4/2012	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 

26.09.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 
 

1. Kontrola plnenia uznesení komisie MsZ. 
2. Rozpočet na roky 2013, 2014, 2015. 
3. Kronika. 
4. R ô z n e. 

 
                   
 
           Dňa 26.09.2012 o17,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania.  Prítomných privítal aj predseda komisie MsZ 
kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr. Zároveň oboznámil prítomných 
s programom zasadnutia.  
 

1. Kontrola uznesení. 
 

2. Rozpočet na roky 2013,2014, 2015.. 
 
 

Návrh na dotácie 2013 2014 2015 
Nadácie a občianske 

združenia 
56 000€ 65 000€ 77 000€ 

Cirkev 
 

13 000€ 15 000€ 18 000€ 

Školy 
 

10 400€    12 000€ 15 000€ 

Ocenenie najlepších 
žiakov mesta k MDD 

3 000€ 3 500€ 5 000€ 

Deň učiteľov 1 500€ 1 800€ 2 000€ 
 

 
 
Návrh uznesenia č. 9/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania 
navrhuje MsR a MsZ   schváliť rozpočet podľa návrhu komisie .  

 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa:0  
 



 
 

3. Kronika.  
Návrhy na zapracovanie do kroniky: 
 

Chronologický prehľad udalostí v roku 2011 
 
Január  - Šaliansky Maťko 
 
16. 2.  Estrádny koncert Csemadoku 
 
19.6. – Operetné predstavenie Csemadoku 
 
9.9.   – Rockové divadelné predstavenie Csemadoku 
 
11.9  - 150. výročie – vyhlásenie Memoranda slovenského národa      
 
Od  7.10. do 12.11 boli Dni Alberta Molnára 
 
V novembri – Koncert P. Michalicu – Podsta J. Cikkerovi 
 
11.12. Vianočný koncert Csemadoku 
 
Ocenenie významných občanov – chýba meno Andrej Tušer. 
 
Školstvo – v 4. riadku namiesto ZŠ pôjde Spojenej škole s VJM A. Molnára Szencziho. 
 
V odseku PaeDr. Edita Szabóová – v 2. riadku namiesto SOŠ – Spojenej škole. 
 
Na tej istej strane v odseku 5 – vynechať - a – pre učiteľky materských škôl. 
 
Predposlednom odseku na tej strane posledný riadok – nie trie ale tri. 
 
Kultúra Judit Bárdoš – správne Judit Bárdos. 
 
Návštevy v meste – ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho – správne. 
 
 
Namiesto odstavca CSEMADOK napísať: 
 
ZO CSEMADOK aktívne pracuje v oblasti kultúry. Predovšetkým sa snaží spestriť 
kultúrny život v meste a vyhovieť potrebám a vôli občanov maďarskej národnosti. ZO 
má širokú klubovú činnosť. 
Podujatia klubu Alberta Molnára Szencziho sa uskutočňuje raz mesačne a má veľký 
úspech. O tom svedčí aj veľká účasť a záujem občanov. Deti si môžu podľa záujmu 
vybrať z viacerých krúžkov ako napr.: Literárny klub „Kincskereső“, Ľudový detský 
súbor tanca, detský divadelný súbor „Galiba“. Okrem toho ZO Csemadok niekoľkokrát 
ročne usporadúva pre deti a mládež tzv. „Dom tanca“ ako aj tvorivé dielne raz 
mesačne. 



Tento rok nezabudli ani na slávneho rodáka Józsefa Csermáka.  Navštívili obec 
Tapolca v Maďarsku, kde sa stretli s dcérou olympijského víťaza a spoločne položili 
veniec na jeho hrob. V októbri organizovali Dni Alberta Molnára Szencziho . Dňa 7. 
októbra sa konalo otvorenie osláv kladením vencov k pomníku A. M. Sz.–ho, kde sa 
zúčastnili predstavitelia nášho mesta  Ing. Karol Kvál, Helena Nemcová, Bratislavský 
samosprávny kraj, Republiková rada Csemadoku, ZO Csemadok Senec, a základné 
organizácie Csemadoku celého okresu Senec. Program pokračoval v kultúrnom 
stredisku vystúpením mladých seneckých umelcov a otvorením výstavy Sándora 
Godányiho. V rámci týchto kultúrnych dní boli ešte organizované ďalšie podujatia: 
koncert Gábora Tamása, opereta s názvom „Zabudnuté leto“ v podaní komárňanského 
divadla a koncert v kostole sv. Mikuláša.  

Návrh uznesenia č. 10/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania 
navrhuje MsR a MsZ   schváliť kroniku po zapracovaní pripomienok  komisie .  

 
Hlasovanie:  
za: 7  proti: 0  zdržal sa:0  
 

 
 

4. Rôzne: -   
 
       
   Mgr. Rudolf Galambos 
             predseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
Senec 27.09.2012 
 


