
							Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.4/2015	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 19  

19.11.2015 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program :       
1. Otvorenie.  

            2. VZN o zápise do 1. ročníka základnej školy. – Mgr. A. Kubliniak, SŠÚ Senec 
3. VZN  ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a        spoločné 

školské obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu. –Mgr. A. Kubliniak 
 4. VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách.- Mgr. A. Kubliniak 
 5. R ô z n e.  

 
           Dňa 19.11.2015 o17,00 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 
ospravedlnila Alžbeta Nyáryová. 
 
 
 2.  VZN o zápise do 1. ročníka základnej školy. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie(VZN)  predkladáme z dôvodu aplikácie zmien legislatívy 
v oblasti školstva. 
Novela uskutočnená zákonom č. 188/2015 Z. z. z 30. júna 2015 v čl.1 bode 5 zmenila 
ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že slová: 
 
„15. januára do 15. februára“ nahradila slovami „1. apríla do 30 apríla“. Touto novelou 
školského zákona sa mení čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole a podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona miesto a čas zápisu určí obec 
všeobecným záväzným nariadením. 
 
Zápis detí do prvých ročníkov na všetkých základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Senec sa uskutoční spravidla v piatok od 14,00 hod. do 18,00 hod. a v 
sobotu od 8,00 hod. do 12,00 hod., ktoré sú v nasledujúcom týždni po 10. apríli , ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 
dochádzku. Ak na niektorý deň zápisu pripadnú prázdniny alebo mimoriadne voľno, 
namiesto tohto dňa sa na zápis určuje ďalší piatok a sobota po prázdninách alebo po 
poskytnutom dni voľna. 
 

Návrh uznesenia č.11/2015: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje VZN 
o zápise do 1. ročníka základnej školy a schváliť  MsR a MsZ.  

 
Hlasovanie:  
za:8  proti:0  zdržal sa:0 



 
 
3. VZN  ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a        spoločné 
školské obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu. 
 
 Vzhľadom na  novovzniknuté ulice, ktoré ešte neboli vo VZN č. 6/2008 ani v Dodatku č.1 k 
VZN  navrhujeme ulice Borievková, Borovicová, Drozdia, Jastrabia, Javorová, Ulica pri 
Čiernej vode, Ulica pri včelárikoch, Jedľová, Karasová, Lesná, Morušová, Okružná, Slávičia, 
Smreková, Škorcová začleniť do školského obvodu ZŠ Mlynská Senec. 
Na ZŠ Mlynská bola zrealizovaná nadstavba školy, bolo vytvorených 7 tried, preto 
odporúčame tieto ulice začleniť do tejto školy. 

 

Návrh uznesenia č.12/2015: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje   
VZN  ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a        spoločné školské 
obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu  a schváliť  MsR a MsZ.  

 
Hlasovanie:  
za:8  proti:0  zdržal sa:0 
 
4. VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v 
základných, základných umeleckých a materských školách. 

V súlade s VZN č. 4/2011 zo dňa1.10.2011 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Senec v znení neskorších úprav, prispievajú zákonní zástupcovia detí  na čiastočnú 
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a ZUŠ a na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov v ŠJ nasledovne: 

- v MŠ vo výške 12€/ mesačne 
- v ŠKD vo výške 6€/ mesačne 
- v ZUŠ na prípravné štúdium 6€/ mesačne, základné štúdium – kolektívne vyučovanie 

6€, individuálne vyučovanie 8€/ mesačne, dospelá osoba 15€/ mesačne a dospelí 
študenti (nad 18) 10€/ mesačne. 

- v  ŠJ  - výška poplatku ostáva nezmenená z dôvodu dostatočných finančných 
prostriedkov na nákup potravín 

Návrh úpravy: 
 

- v MŠ vo výške 15€/ mesačne 
- v ŠKD vo výške 9€/ mesačne 
- v ZUŠ na prípravné štúdium 9€/ mesačne, základné štúdium – kolektívne 

vyučovanie 9€, individuálne vyučovanie 11€/ mesačne, dospelá osoba 18€/ 
mesačne a dospelí študenti (nad 18) 13€/ mesačne. 

Návrh uznesenia č.13/2015: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje   
VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v 
základných, základných umeleckých a materských školách.a schváliť  MsR a MsZ.  

 
Hlasovanie:  
za:8  proti:0  zdržal sa:0 



  
 
3.Rôzne.   
 

1. Pani Lívia Bernátová sa obrátila na pána primátora ohľadom postavenia Pomníka pre 
nenarodené deti . Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania prerokovala žiadosť 
súhlasí s myšlienkou. Idea, myšlienka je veľmi dobrá. ale žiadame o presné doplnenie 
financovania (zbierka, dotácie atď. ), doplniť rozmery, termíny vybudovania 
a upresniť ďalšie technické a organizačné podmienky diela na príslušných oddeleniach 
MsÚ.                  

2. Mgr. A. Kubliniak, SŠÚ v Senci – podal správu o MŠ, ZŠ a ZUŠ. 
- Realizuje sa nadstavba na ZŠ Mlynská v Senci, kde bude 7 nových tried pre žiakov 

ZŠ, ale príliv detí do Mesta Senec je oveľa väčší, preto sme rozmýšľali aj o nových 
priestoroch. Začali sme rokovanie so SOŠ na Kysuckej ul. v Senci.  Chceli by sme od 
SOŠ do prenájmu pre prvákov 5 tried. 

- Ministerstvo  školstva poskytlo finančné prostriedky na nadstavbu MŠ na Kollárovej 
ul. a Kysuckej ul. v Senci. Na MŠ Kysuckej sa zistilo, že je zlá statika, preto sme 
presunuli nadstavbu 2 tried na MŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci. Vnútorné 
vybavenie týchto tried musíme nakúpiť ešte tento rok,  preto potrebujeme zabezpečiť 
skladové priestory pre nábytok. Tieto priestory sme našli na ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho v Senci. 

 
 

Predseda sa poďakoval za aktívnu účasť .                                                   
 

 
 
                                                                         
 
                                                                            Rudolf Galambos 
         predseda komisie MsZ 
 
 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
Senec  20.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č.   11/2015 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf 
Galambos– predseda 

Áno - - - 

Mgr. Gyula Bárdos 
 

Áno - - - 

Júlia Erdélyi 
 

áno - - - 

Mgr. Ivan Fendek 
 

Áno - - - 

Mgr. Silvia Nádaská 
 

Áno - - - 

Alžbeta Nyáryová 
 

- - - - 

Mgr. František 
Podolský 

Áno - - - 

Mgr. Henrich 
Polakovič 

Áno - - - 

PaedDr. Monika 
Snohová 

Áno - - - 

 
 
Uznesenie č. 12 /2015 
 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf 
Galambos– predseda 

Áno - - - 

Mgr. Gyula Bárdos 
 

Áno - - - 

Júlia Erdélyi 
 

Áno - - - 

Mgr. Ivan Fendek 
 

Áno - - - 

Mgr. Silvia Nádaská 
 

Áno - - - 

Alžbeta Nyáryová 
 

- - - - 

Mgr. František 
Podolský 

Áno - - - 

Mgr. Henrich 
Polakovič 

Áno - - - 

PaedDr. Monika 
Snohová 

Áno - - - 

 



 
Uznesenie č.   13/2015 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf 
Galambos– predseda 

Áno - - - 

Mgr. Gyula Bárdos 
 

Áno - - - 

Júlia Erdélyi 
 

Áno - - - 

Mgr. Ivan Fendek 
 

Áno - - - 

Mgr. Silvia Nádaská 
 

Áno - - - 

Alžbeta Nyáryová 
 

- - - - 

Mgr. František 
Podolský 

Áno - - - 

Mgr. Henrich 
Polakovič 

Áno - - - 

PaedDr. Monika 
Snohová 

Áno - - - 

 
 
Uznesenie č. 14 /2015 
 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf 
Galambos– predseda 

Áno - - - 

Mgr. Gyula Bárdos 
 

Áno - - - 

Júlia Erdélyi 
 

Áno - - - 

Mgr. Ivan Fendek 
 

Áno - - - 

Mgr. Silvia Nádaská 
 

Áno - - - 

Alžbeta Nyáryová 
 

- - - - 

Mgr. František 
Podolský 

Áno - - - 

Mgr. Henrich 
Polakovič 

Áno - - - 

PaedDr. Monika 
Snohová 

Áno - - - 

 



 
 
 
 
 


