
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Mestskej školskej rady v Senci 

zo dňa 22. marca 2018 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 1. Privítanie členov a ich prezentácia 

                  2. Štatút Mestskej školskej rady v Senci 

                  3. Rôzne 

                  4. Záver 

 

Záznam z rokovania: 

 

K bodu 1: Privítanie členov a ich prezentácia 
 
Predseda Mestskej školskej rady v Senci (ďalej len MŠR) Mgr. Ladislav Kása privítal členov MŠR na 
zasadnutí. Všetci prítomní potvrdili svoju účasť podpisom na prezenčnú listinu, ktorá je súčasťou tejto 
zápisnice. 

 

K bodu 2: Štatút Mestskej školskej rady v Senci 
 
Predseda MŠR oboznámil prítomných členov s návrhom vypracovaného Štatútu Mestskej školskej 
rady v Senci.  
 
Uznesenie č. 1 
Prítomní členovia MŠR s predloženým návrhom Štatútu Mestskej školskej rady v Senci súhlasili. 
Hlasovanie: 
za: 11          proti: 0          zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3: Rôzne 
 
 - Predseda MŠR Mgr. Ladislav Kása informoval prítomných členov o podaní žiadosti Detského centra 
Usilovné včeličky o zaradenie do siete škôl. Išlo by o piatu súkromnú materskú školu v meste Senec s 
názvom Súkromná materská škola Usilovné včeličky a  so sídlom na Fučíkovej ulici v Senci. 
 
Uznesenie č. 2 
Prítomní členovia MŠR s predloženou žiadosťou súhlasili. 
Hlasovanie: 
za: 11          proti: 0          zdržal sa: 0 
 
- Mgr. Alžbeta Vinczeová oboznámila prítomných členov o súčasnom stave výstavby a o plánoch v 
novej základnej škole. 
Základná škola Kysucká 14 Senec bude do siete škôl zaradená od 1. septembra 2018. Súčasným 
vedením je poverená Ing. Magdaléna Gubániová. Zápis sa bude konať v dňoch 20. a 21. apríla 2018. V 
školskom roku 2018/2019 budú otvorené 4 prvácke triedy a v prípade záujmu aj triedy vyšších 
ročníkov 1. stupňa pri minimálnom počte 13 žiakov v triede.  
 



- Mgr. Iveta Barková oboznámila prítomných členov o prebiehajúcej výstavbe vchodovej oceľovej 
konštrukcie v areáli Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej ulici v Senci. 
Výstavbou tejto konštrukcie stráca Súkromná základná škola na Kysuckej ulici  v Senci prístup k 
svojmu únikovému východu. 
 
Uznesenie č. 3 
Prítomní členovia MŠR odporúčajú zlepšiť vzájomnú komunikáciu vo všetkých otázkach súvisiacich s 
budovaným objektom Základnej školy na Kysuckej ulici č. 14 v Senci medzi všetkými dotknutými 
stranami. Za dotknuté strany sa považujú Mesto Senec, Súkromná základná škola na Kysuckej ulici  v 
Senci, Stredná odborná škola automobilová a podnikania na Kysuckej ulici v Senci. 
Hlasovanie: 
za: 11          proti: 0          zdržal sa: 0 
 
- Za podpredsedu MŠK si prítomní členovia MŠK zvolili JUDr. Michala Oravca. 
 
 
K bodu  4: Záver 
 
Predseda MŠR Mgr. Ladislav Kása poďakoval prítomným členom MŠR za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

22. 03. 2018 

Zapísala: Mgr. Tatiana Vietorisová 

 

Overovala: Mgr. Iveta Barková 


