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Z Á P I S N I C A  č. 4/2020 

z hlasovania per rollam komisie školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve  
v Senci 15.-22.10.2020 

 
 
           Predseda komisie školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Senci (ďalej len „komisia“)  
vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19, s ohľadom na platné 
opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, rozhodol o hlasovaní k jednotlivým bodom (č. 
1- 5) formou per rollam, t.j. elektronickým / písomným doručením materiálov a použitím hlasovania 
elektronicky. 
 

Dňa 15.10.2020 tajomníčka komisie mailom rozposlala pozvánky na hlasovanie per rollam 
spolu s materiálmi č. 1-5 členom komisie (okrem Mgr. Henricha Polakoviča), aby v termíne do 
22.10.2020 14.00 hod. hlasovali per rollam k uvedeným materiálom. Pozvánka na hlasovanie per 
rollam a materiály č. 1-5 boli Mgr. Henrichovi Polakovičovi zaslané Slovenskou poštou a.s.  
 

V stanovenom termíne z 11 členov komisie všetci  členovia zaslali mailom stanovisko. Hlasovania 
spôsobom per rollam sa zúčastnili: Mgr. Rudolf Galambos, Ing. Martina Bollová, Júlia Erdélyi, Ing. 
Tomáš Jasenovec, akad. sochár Martin Lettrich, Monika Macháčková, Mgr. František Podolský, Mgr. 
Henrich Polakovič, Mgr. Stanislav Pravda a PaedDr. Monika Snohová, Ing. Balázs Vojtek,  ktorí hlasovali 
k materiálom č. 1-5 nasledovne: 
 
 
1. Výzva 1/2021 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít zameraných na občanov mesta Senec 

(príloha 1) 
 

K predloženému materiálu nevzniesli členovia komisie žiadne pripomienky. 
 
Návrh uznesenia č. 6/2020:  
Komisia odporúča  mestskej rade (ďalej len „MsR“) a mestskému zastupiteľstvu (ďalej len “MsZ“) 
schváliť  návrh Výzvy 1/2021 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít zameraných na občanov mesta 
Senec (príloha 1). 
Hlasovanie:  
za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 
Hlasovaním bolo odporúčanie schválené. 

 
 

2. Výzva 2/2021 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta Senec – deti a 
školstvo (príloha 2)  

 
Komisia súhlasí so zapracovaním pripomienok Júlie Erdélyi do predloženého materiálu. 
 
Návrh uznesenia č. 7/2020:  
Komisia po zapracovaní pripomienok odporúča  MsR a MsZ schváliť  návrh Výzvy 2/2021 Podpora 
vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta Senec – deti a školstvo (príloha 2). 
Hlasovanie:  
za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 
Hlasovaním bolo odporúčanie schválené. 
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3. Výzva 3/2021 Podpora cirkevných aktivít zameraných na občanov mesta Senec  (príloha 3) 
 
K predloženému materiálu nevzniesli členovia komisie žiadne pripomienky. 
 
Návrh uznesenia č. 8/2020:  
Komisia odporúča  MsR a MsZ schváliť  návrh Výzvy 3/2021 Podpora cirkevných aktivít zameraných na 
občanov mesta Senec (príloha 3). 
Hlasovanie:  
za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 
Hlasovaním bolo odporúčanie schválené. 
 
 
4. Kronika 2019 (prílohy 4 a 5)  
 
Komisia súhlasí so zapracovaním pripomienok Júlie Erdélyi a Moniky Macháčkovej do predloženého 
materiálu. 
 

Návrh uznesenia č. 9/2020:  
Komisia po zapracovaní pripomienok odporúča  MsR a MsZ schváliť  návrh Kroniky 2019 (prílohy 4 a 5). 
Hlasovanie:  
za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 
Hlasovaním bolo odporúčanie schválené. 

 
 

5. Personálna zmena kronikára 
 
K predloženému materiálu nevzniesli členovia komisie žiadne pripomienky. 
 

Návrh uznesenia č. 10/2020:  
Komisia odporúča  MsR a MsZ schváliť  návrh personálnej zmeny kronikára: odvolať z funkcie kronikára 
Mgr. Gábora Strešňáka a vymenovať do funkcie kronikára PhDr. Jánosa Hushegyi. 
Hlasovanie:  
za: 10  proti: 1  zdržal sa: 0 
Hlasovaním bolo odporúčanie schválené. 

 
                                                                            

      Mgr. Rudolf Galambos 
                predseda komisie  
 
 
 
Prílohy 16: 
Hlasovanie členov komisie / 11 
Výzva 1/2021 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít zameraných na občanov mesta Senec 
Výzva 2/2021 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta Senec – deti a školstvo 
Výzva 3/2021 Podpora cirkevných aktivít zameraných na občanov mesta Senec 
Kronika 2019 
 
Overil: Mgr. Stanislav Pravda 
 
Zapísala: Zita Danter - tajomníčka   
Senec 23.10.2020  
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Uznesenie č.   6/2020 
 

Hlasovanie 

 

Za Proti Zdržal sa Poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos – 
predseda  

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Martina Bollová 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Júlia Erdélyi 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Tomáš Jasenovec 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

akad. sochár Martin Lettrich 
 

Za -  -  - 
 

Monika Macháčková 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. František Podolský 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. Henrich Polakovič 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

PaedDr. Monika Snohová 
 

Za - 
 

-  - 
 

Mgr. Stanislav Pravda Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Balázs Vojtek Za - 
 

- 
 

- 
 

 
 
Uznesenie č.   7/2020 
 

Hlasovanie 

 

Za Proti Zdržal sa Poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos – 
predseda  

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Martina Bollová 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Júlia Erdélyi 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Tomáš Jasenovec 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

akad. sochár Martin Lettrich 
 

Za -  -  - 
 

Monika Macháčková 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. František Podolský 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. Henrich Polakovič 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

PaedDr. Monika Snohová 
 

Za - 
 

-  - 
 

Mgr. Stanislav Pravda Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Balázs Vojtek Za - 
 

- 
 

- 
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Uznesenie č.   8/2020 
 

Hlasovanie 

 

Za Proti Zdržal sa Poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos – 
predseda  

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Martina Bollová 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Júlia Erdélyi 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Tomáš Jasenovec 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

akad. sochár Martin Lettrich 
 

Za -  -  - 
 

Monika Macháčková 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. František Podolský 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. Henrich Polakovič 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

PaedDr. Monika Snohová 
 

Za - 
 

-  - 
 

Mgr. Stanislav Pravda Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Balázs Vojtek Za - 
 

- 
 

- 
 

 
 
Uznesenie č.   9/2020 
 

Hlasovanie 

 

Za Proti Zdržal sa Poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos – 
predseda  

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Martina Bollová 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Júlia Erdélyi 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Tomáš Jasenovec 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

akad. sochár Martin Lettrich 
 

Za -  -  - 
 

Monika Macháčková 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. František Podolský 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. Henrich Polakovič 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

PaedDr. Monika Snohová 
 

Za - 
 

-  - 
 

Mgr. Stanislav Pravda Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Balázs Vojtek Za - 
 

- 
 

- 
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Uznesenie č.   10/2020 
 

Hlasovanie 

 

Za Proti Zdržal sa Poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos – 
predseda 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Martina Bollová 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Júlia Erdélyi 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Tomáš Jasenovec 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

akad. sochár Martin Lettrich 
 

Za -  -  - 
 

Monika Macháčková 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. František Podolský 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

Mgr. Henrich Polakovič 
 

Za - 
 

- 
 

- 
 

PaedDr. Monika Snohová 
 

Za - 
 

-  - 
 

Mgr. Stanislav Pravda Za - 
 

- 
 

- 
 

Ing. Balázs Vojtek - Proti 
 

- 
 

- 
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Výzva na predkladanie Žiadosti o dotáciu  - Mesto Senec 

 
v súlade s článkom 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 09/2019 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Senec (ďalej len „VZN“) zverejňuje Mesto Senec 
 

Výzvu 
na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu  Mesta Senec v roku 2021 

1/2021 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít  zameraných na občanov  
Mesta Senec („ďalej len „mesto“) 

 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu 

1. Oprávnení žiadatelia dotácie 
Oprávneným žiadateľom  v zmysle čl. 2 VZN č 09/2019 môže byť právnická osoba a 
fyzická osoba - podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo 
ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom 
mesta.  

2. Zameranie projektov a použitie dotácie 
Výzva 1/2021 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít  zameraných na 
občanov Mesta Senec 
Do programu môžu byť v súlade so strategickými dokumentmi Mesta Senec (Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ďalej len „PHSR“) zahrnuté projekty, zamerané 
na ochranu, obnovu kultúrnych pamiatok, organizovanie kultúrnych podujatí, 
kultúrnych aktivít, slúžiacich obyvateľom a návštevníkom Mesta Senec, a to:  
• Projekty a aktivity podporujúce kultúrnu a historickú identitu mesta; 
•  Kultúrne podujatia, akcie a festivaly; 
• Tvorba a prezentácia autorov pôsobením v Meste Senec  v žánroch: hudba,  

divadlo, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, publicistika, multimediálne 
aktivity, prezentácia autorov aj v zahraničí; 

• Rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov; 
•     Podpora mládežníckych organizácii a spolkov. 

 
 

3. Oprávnené výdavky  
3.1 Za oprávnené výdavky v zmysle čl. 6 VZN č. 09/2019  sa považujú preukázané 

výdavky žiadateľov súvisiace s realizáciou projektov: 
a) Bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu – výdavky na obstaranie  

materiálov a zabezpečenie služieb potrebných pre realizáciu projektu; 
b) na dopravu v priamej súvislosti s realizáciou projektu:  

• v prípade použitia súkromného motorového vozidla sa zúčtuje len 
náhrada výdavkov za pohonné hmoty v zmysle zákona  č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

• v prípade použitia prostriedku hromadnej dopravy (vlak, autobus, 
lietadlo) sa zúčtuje cena cestovného lístka, prípadne letenky, 

• v prípade použitia hromadného dopravného prostriedku na objednávku  
sa zúčtujú náklady na dopravu. Prijímateľ musí preukázať, že si vybral 
najnižšiu cenu; 
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c) na obstaranie drobných opráv, údržby nehnuteľných a hnuteľných vecí, 
bezprostredne súvisiacich s realizáciou projektu a vo vlastníctve žiadateľa; 

d) na obstaranie hnuteľných vecí  neinvestičného charakteru, každá v hodnote 
maximálne 1.700,00 EUR, využívaných na kultúrnych, športových, 
vzdelávacích a iných spoločenských a sociálnych akciách, podujatiach  
a aktivitách; 

e) organizačného a prevádzkového charakteru, prenájmy priestorov, správne 
a licenčné poplatky, štartovné, vklady do súťaží a pod.,  vrátane výdavkov na 
propagáciu a marketing  (okrem alkoholu a tabakových výrobkov); 

f) honoráre a príspevky. 
3.2 Dotácia nie je určená na úhradu dane z pridanej hodnoty v prípade, ak si prijímateľ 

dotácie (ako platca DPH) uplatňuje nárok na jej odpočet.  

3.3 O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedie oprávnený žiadateľ 
dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.   

3.4 V prípade nadobudnutia majetku z finančných prostriedkov dotácie:  
a) Oprávnený žiadateľ je povinný nadobudnutý majetok riadne oceniť, evidovať 

a odpisovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve; 
b) Oprávnenému žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia na rovnaký majetok až 

po ukončení odpisovania majetku, na ktorý už bola poskytnutá dotácia. 

 

Minimálna výška dotácie, na ktorú bude uzatvorená zmluva je 500,00 €.  
 

4. Termíny realizácie projektov 

• začiatok realizácie : od  01.01.2021 
• ukončenie realizácie : do  31.12.2021 

 
5. Podmienky a termíny financovania projektov 

Elektronická registrácia žiadostí o dotáciu do 31.01.2021 vrátane  

Posudzovanie žiadostí a schválenie MsZ do 31.03.2021 

Oznámenie výsledkov procesu 
schvaľovania  žiadostí MsZ  

do 30 dní od schválenej žiadosti  MsZ 

Vyhotovenie zmlúv a podpísanie zo strany 
mesta  

do 60 dni od schválenej žiadosti MsZ  

Poukázanie dotácie na účet oprávneného 
žiadateľa  

Platby v termíne stanovenom v 
zmluve 

Predloženie zúčtovania dotácie spoločne 
s dokladmi preukazujúcimi použitie 
výdavkov 

do 30 dní od zrealizovania 
projektu najneskôr do 30.11.2021, ak 
nie je v zmluve uvedené inak 
(rozhodujúci je dátum na pečiatke 
pošty, pri osobnom doručení pečiatka 
podateľne) 

Financie zo schváleného projektu a  pridelenej dotácie možno použiť aj na refundáciu 
oprávnených výdavkov oprávneného žiadateľa v prípade, ak sa akcia, resp. účel v zmysle 
zmluvy o dotácii už realizoval pred podpisom zmluvy. 
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Žiadateľ zabezpečí spolufinancovanie projektu z vlastných, resp. iných zdrojov vo výške: 
 
Výzva č. 1/2021  - 20 % z celkových finančných nákladov projektu. 
 
Oprávnený žiadateľ (prijímateľ dotácie) je povinný zverejniť, že podporovaná 
činnosť (projekt, úloha, akcia) sa realizuje s finančnou podporou Mesta Senec a 
použiť oficiálne logo Mesta Senec.  
 

 
II. Postup pri predkladaní žiadostí, posudzovaní projektov, schvaľovaní 

žiadostí  o dotáciu a poukazovaní dotácií v zmysle  čl. 5 VZN 09/2019  
1. Registrácia žiadostí o dotáciu 

Žiadosti o dotáciu sa registrujú a podávajú v termíne uvedenom v tejto výzve. Mesto 
Senec na registráciu žiadateľov a evidenciu žiadostí prevádzkuje elektronický portál – 
egrant (https://senec.egrant.sk/).  Pri elektronickej registrácii oprávnený žiadateľ 
vyplní všetky položky uvedené v časti IV. tejto výzvy vrátane príloh. Vyplnenú 
a vytlačenú  žiadosť spolu s povinnými prílohami doručí v termíne odovzdávania 
žiadosti na adresu: Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. V prípade, že 
oprávnený žiadateľ nedoručí žiadosť spolu s povinnými prílohami v písomnej 
vytlačenej podobe, táto nebude posudzovaná. 

2. Posudzovanie žiadostí o dotáciu 
a. Formálny a vecný súlad žiadostí s podmienkami uvedenými vo výzve a v tomto 

VZN – posudzujú  poverení  zamestnanci mesta – Útvar školstva a športu;  
b. Hodnotiaca komisia – hodnotiacu komisiu tvoria členovia Komisie školstva a 

kultúry pri MsZ. Hodnotiaca komisia posudzuje a hodnotí žiadosti v zmysle 
kritérií schválenej a zverejnenej výzvy prostredníctvom egrantu. Výsledkom 
hodnotenia bude výstup z egrantu - Sumarizácia bodového hodnotenia členov 
hodnotiacich komisii; 

c. Mestské zastupiteľstvo rozhodne na základe návrhu Komisie školstva a kultúry 
o pridelení dotácie oprávneným žiadateľom na svojom zasadnutí.  
 

3. Kritéria posudzovania: bodové hodnotenie má iba pomocnú funkciu  : 
Výzva č. 1/2021  - maximálny počet bodov 55 bodov na jeden projekt 
a jedného člena hodnotiacej komisie (Komisia školstva a kultúry pri MsZ) 

• Prvé kritérium  
Rozvoj a podpora detí a mládeže – pravidelnosť aktivít a činnosti  - 
max. počet 10 bodov  
Hodnotenie: 
1 x mesačne –  1 bod 
1 x za 2 týždne –  3 body 
1 x za týždeň –  5 bodov 
2 – 4 x za týždeň –  7 bodov 
Denne –   10 bodov 

• Druhé kritérium  
Počet organizovaných verejných akcií, podujatí, súťaží v meste za 
predchádzajúce roky, počíta sa aj aktívna účasť na podujatiach 
Max. počet 10 bodov 
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Hodnotenie 
1-krát ročne -    1 bod  
2-krát ročne -    3 body 
3-krát ročne –    5 body 
4-krát ročne -    7 body 
5-krát a viac -    10 bodov 

• Tretie kritérium  
História a dlhodobosť pôsobenia združenia, organizácie, športového  klubu (Výpis 
z registra združení, neziskoviek, organizácii – rok vzniku) 
Max počet 10 bodov 
Hodnotenie: 
1 - 3 roky -    1 bod  
4 - 6 rokov -    5 bodov  
7 a viac rokov -   10 bodov 

• Štvrté kritérium  
Podujatia, akcie, súťaže organizované na príslušných úrovniach, hodnotenie bez 
ohľadu na početnosť podujatí a akcií 
Max počet 15 bodov 
Mestská úroveň -  1 bod 
Okresná úroveň -   2 body 
Regionálna úroveň  - 3 body 
Národná úroveň -  4 body 
Medzinárodná úroveň -  5 bodov 

• Piate kritérium 
Sídlo organizácie, združenia, klubu - (Výpis z registra združení, neziskoviek, 
organizácii – sídlo) 
Mesto Senec -            10 bodov 
Okres Senec -   5 body 
Iné -      1 bod 

 
Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu majú všetky kritériá rovnakú váhu.  
 

4. Uzatvorenie zmluvy 
So žiadateľmi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí mesto zmluvu o poskytnutí 
dotácie. 

5. Zúčtovanie dotácií 
Zúčtovanie dotácii v zmysle článku 8 VZN 09/2019  prijímateľ dotácie realizuje 
prostredníctvom  elektronického portálu egrant (https://senec.egrant.sk/).  Vyplní 
rekapituláciu  oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania, vyhotoví záverečnú 
správu s vyhodnotením prínosu pre Mesto Senec, vrátane kvalitatívnych 
i kvantitatívnych ukazovateľov projektu, s fotodokumentáciou, propagáciou 
a prezentáciou Mesta Senec. Vytlačené zúčtovanie  doručí  s  dokladmi 
preukazujúcimi použitie finančných prostriedkov a s povinnými prílohami na adresu: 
Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.  Záverečná správa, rekapitulácia 
oprávnených výdavkov musia  byť podpísané štatutárom a originál dokladov musí byť 
označený textom „Finančné prostriedky boli použité k zúčtovaniu dotácie 
poskytnutej Mestom Senec v zmysle zmluvy o dotácii č. XXX. 

 
6. Zodpovednosť za porušenie zmluvy a finančnej disciplíny 
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Povinnosti a zodpovednosť oprávneného žiadateľa (prijímateľa dotácie) za 
porušenie zmluvy a finančnej disciplíny sú predmetom čl. 9 VZN 09/2019. 

 

IV. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu 
Žiadosť o dotáciu musí byť podaná elektronicky. 
Žiadosť   obsahuje: 
1. Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, vrátane právnej formy, sídlo, 

IČO, DIČ, IČ DPH; 
2. Bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN; 
3. Štatutárny orgán žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt); 
4. Autor a odborný garant projektu (meno, priezvisko, bydlisko, kontakt); 
5. Stručná charakteristika oprávneného žiadateľa (počet členskej základne, počet  detí 

a mládeže, reprezentácia a propagácia mesta, súťaže, akcie, podujatia, organizovanie 
podujatí v meste i mimo mesta, iné charakteristiky oprávneného žiadateľa na podporu 
projektu); 

6. Názov výzvy na predkladanie žiadosti; 
7. Názov projektu, na ktorý sa žiada dotácia; 
8. Stručný popis projektu (najmä jeho zameranie na priority mesta, účel, miesto 

realizácie, dátum začatia, dátum ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov a 
dobrovoľníkov na projekte, predpokladaný, resp. skutočný prínos – kvalitatívne 
a kvantitatívne ukazovatele projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj mesta); 

9. Detailný rozpočet projektu (u projektov už ukončených skutočné príjmy 
a výdavky) preukazujúci potrebu dotácie, v príjmovej (zdrojovej) časti rozpočtu uviesť 
zapojenie vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné príjmy, 
výdavkovú časť rozpočtu rozdeliť na oprávnené náklady (vrátane výdavkov na 
propagáciu vyhlasovateľa programu) a ostatné výdavky a špecifikovať ju; 

10. Presný termín konania projektu; 
11. Požadovanú výšku dotácie; 
12. Výška spolufinancovania; 
13. Dátum vypracovania a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa; 
14. Prílohy k elektronickej žiadosti v zmysle VZN 09/2019: 

• čestné prehlásenie právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľ, vytlačené 
z egrantu a podpísané štatutárom;  

• kópia dokladu o právnej subjektivite; 
• výpis z registra MV SR alebo Štatistického registra organizácií ŠÚ SR (nie starší 

ako 3 mesiace); 
• kópia potvrdenia DIČ, resp. čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom, 

ak DIČ pridelené nebolo; 
• stanovy, alebo inú listinu, dokumentujúcu predovšetkým práva  a povinnosti 

vedúcich orgánov žiadateľa; 
• iné písomnosti podporujúce kvalitu projektu, zmluvy o spolupráci, zoznamy, 
členov, súpisky, registrácie, licencie, štartovné listiny, rozpis súťaží pretekov.   
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Výzva na predkladanie Žiadosti o dotáciu  - Mesto Senec 

 
v súlade s článkom 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 09/2019 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Senec (ďalej len „VZN“) zverejňuje Mesto Senec 
 

Výzvu 
na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu  Mesta Senec v roku 2021 

2/2021 Podpora vzdelávacích aktivít  zameraných na občanov Mesta Senec – deti a 
školstvo 

(„ďalej len „mesto“) 
 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu 

1. Oprávnení žiadatelia dotácie 
Oprávneným žiadateľom  v zmysle čl. 2 VZN č 09/2019 môže byť právnická osoba a 
fyzická osoba - podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo 
ktorí tu pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby 
obyvateľom mesta – deti a školstvo.  

 
2. Zameranie projektov a použitie dotácie 

Výzva 2/2021 Podpora vzdelávacích aktivít  zameraných na občanov Mesta 
Senec – deti a školstvo 
Do programu môžu byť v súlade so strategickými dokumentmi Mesta Senec (Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ďalej len „PHSR“) zahrnuté projekty, zamerané 
na organizovanie vzdelávacích aktivít, slúžiacich obyvateľom a návštevníkom Mesta 
Senec, a to:  
• Tvorba a prezentácia autorov pôsobením v Meste Senec  v žánroch: hudba,  

divadlo, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, publicistika, multimediálne 
aktivity, prezentácia autorov aj v zahraničí; 

• Vzdelávacie aktivity a amatérske kultúrne podujatia , ako aj kurzy podporujúce         
tvorivosť  detí, mládeže i dospelých občanov; 

•     Podpora mládežníckych organizácii a spolkov. 
 
 

3. Oprávnené výdavky  
3.1 Za oprávnené výdavky v zmysle čl. 6 VZN č. 09/2019  sa považujú preukázané 

výdavky žiadateľov súvisiace s realizáciou projektov: 
a) Bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu – výdavky na obstaranie  

materiálov a zabezpečenie služieb potrebných pre realizáciu projektu; 
b) na dopravu v priamej súvislosti s realizáciou projektu:  

• v prípade použitia súkromného motorového vozidla sa zúčtuje len 
náhrada výdavkov za pohonné hmoty v zmysle zákona  č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

• v prípade použitia prostriedku hromadnej dopravy (vlak, autobus, 
lietadlo) sa zúčtuje cena cestovného lístka, prípadne letenky, 
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• v prípade použitia hromadného dopravného prostriedku na objednávku  
sa zúčtujú náklady na dopravu. Prijímateľ musí preukázať, že si vybral 
najnižšiu cenu; 

c) na obstaranie drobných opráv, údržby nehnuteľných a hnuteľných vecí, 
bezprostredne súvisiacich s realizáciou projektu a vo vlastníctve žiadateľa; 

d) na obstaranie hnuteľných vecí  neinvestičného charakteru, každá v hodnote 
maximálne 1.700,00 EUR, využívaných na kultúrnych, športových, 
vzdelávacích a iných spoločenských a sociálnych akciách, podujatiach  
a aktivitách; 

e) organizačného a prevádzkového charakteru, prenájmy priestorov, správne 
a licenčné poplatky, štartovné, vklady do súťaží a pod.,  vrátane výdavkov na 
propagáciu a marketing  (okrem alkoholu a tabakových výrobkov); 

f) honoráre a príspevky. 
3.2 Dotácia nie je určená na úhradu dane z pridanej hodnoty v prípade, ak si prijímateľ 

dotácie (ako platca DPH) uplatňuje nárok na jej odpočet.  

3.3 O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedie oprávnený žiadateľ 
dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.   

3.4 V prípade nadobudnutia majetku z finančných prostriedkov dotácie:  
a) Oprávnený žiadateľ je povinný nadobudnutý majetok riadne oceniť, evidovať 

a odpisovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve; 
b) Oprávnenému žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia na rovnaký majetok až 

po ukončení odpisovania majetku, na ktorý už bola poskytnutá dotácia. 

 

Minimálna výška dotácie, na ktorú bude uzatvorená zmluva je 500,00 €.  
 

4. Termíny realizácie projektov 

• začiatok realizácie : od  01.01.2021 
• ukončenie realizácie : do  31.12.2021 

 
5. Podmienky a termíny financovania projektov 

Elektronická registrácia žiadostí o dotáciu do 31.01.2021 vrátane  

Posudzovanie žiadostí a schválenie MsZ do 31.03.2021 

Oznámenie výsledkov procesu 
schvaľovania  žiadostí MsZ  

do 30 dní od schválenej žiadosti  MsZ 

Vyhotovenie zmlúv a podpísanie zo strany 
mesta  

do 60 dni od schválenej žiadosti MsZ  

Poukázanie dotácie na účet oprávneného 
žiadateľa  

Platby v termíne stanovenom v 
zmluve 

Predloženie zúčtovania dotácie spoločne 
s dokladmi preukazujúcimi použitie 
výdavkov 

do 30 dní od zrealizovania 
projektu najneskôr do 30.11.2021, ak 
nie je v zmluve uvedené inak 
(rozhodujúci je dátum na pečiatke 
pošty, pri osobnom doručení pečiatka 
podateľne) 
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Financie zo schváleného projektu a  pridelenej dotácie možno použiť aj na refundáciu 
oprávnených výdavkov oprávneného žiadateľa v prípade, ak sa akcia, resp. účel v zmysle 
zmluvy o dotácii už realizoval pred podpisom zmluvy. 
 
 

Žiadateľ zabezpečí spolufinancovanie projektu z vlastných, resp. iných zdrojov vo výške: 
 
Výzva č. 2/2021  - 20 % z celkových finančných nákladov projektu. 
 
Oprávnený žiadateľ (prijímateľ dotácie) je povinný zverejniť, že podporovaná 
činnosť (projekt, úloha, akcia) sa realizuje s finančnou podporou Mesta Senec a 
použiť oficiálne logo Mesta Senec.  
 

 
II. Postup pri predkladaní žiadostí, posudzovaní projektov, schvaľovaní 

žiadostí  o dotáciu a poukazovaní dotácií v zmysle  čl. 5 VZN 09/2019  
1. Registrácia žiadostí o dotáciu 

Žiadosti o dotáciu sa registrujú a podávajú v termíne uvedenom v tejto výzve. Mesto 
Senec na registráciu žiadateľov a evidenciu žiadostí prevádzkuje elektronický portál – 
egrant (https://senec.egrant.sk/).  Pri elektronickej registrácii oprávnený žiadateľ 
vyplní všetky položky uvedené v časti IV. tejto výzvy vrátane príloh. Vyplnenú 
a vytlačenú  žiadosť spolu s povinnými prílohami doručí v termíne odovzdávania 
žiadosti na adresu: Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. V prípade, že 
oprávnený žiadateľ nedoručí žiadosť spolu s povinnými prílohami v písomnej 
vytlačenej podobe, táto nebude posudzovaná. 

2. Posudzovanie žiadostí o dotáciu 
a. Formálny a vecný súlad žiadostí s podmienkami uvedenými vo výzve a v tomto 

VZN – posudzujú  poverení  zamestnanci mesta – Útvar školstva a športu;  
b. Hodnotiaca komisia – hodnotiacu komisiu tvoria členovia Komisie školstva a 

kultúry pri MsZ. Hodnotiaca komisia posudzuje a hodnotí žiadosti v zmysle 
kritérií schválenej a zverejnenej výzvy prostredníctvom egrantu. Výsledkom 
hodnotenia bude výstup z egrantu - Sumarizácia bodového hodnotenia členov 
hodnotiacich komisii; 

c. Mestské zastupiteľstvo rozhodne na základe návrhu Komisie školstva a kultúry 
o pridelení dotácie oprávneným žiadateľom na svojom zasadnutí.  
 

3. Kritéria posudzovania: bodové hodnotenie má iba pomocnú funkciu  : 
Výzva č. 2/2021  - maximálny počet bodov 55 bodov na jeden projekt 
a jedného člena hodnotiacej komisie (Komisia školstva a kultúry pri MsZ) 

• Prvé kritérium  
Rozvoj a podpora detí a mládeže – pravidelnosť aktivít a činnosti  - 
max. počet 10 bodov  
Hodnotenie: 
1 x mesačne –  1 bod 
1 x za 2 týždne –  3 body 
1 x za týždeň –  5 bodov 
2 – 4 x za týždeň –  7 bodov 
Denne –   10 bodov 
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• Druhé kritérium  
Počet organizovaných verejných akcií, podujatí, súťaží v meste za 
predchádzajúce roky, počíta sa aj aktívna účasť na podujatiach 
Max. počet 10 bodov 
 
 

Hodnotenie 
1-krát ročne -    1 bod  
2-krát ročne -    3 body 
3-krát ročne –    5 body 
4-krát ročne -    7 body 
5-krát a viac -    10 bodov 

• Tretie kritérium  
História a dlhodobosť pôsobenia združenia, organizácie, športového  klubu (Výpis 
z registra združení, neziskoviek, organizácii – rok vzniku) 
Max počet 10 bodov 
Hodnotenie: 
1 - 3 roky -    1 bod  
4 - 6 rokov -    5 bodov  
7 a viac rokov -   10 bodov 

• Štvrté kritérium  
Podujatia, akcie, súťaže organizované na príslušných úrovniach, hodnotenie bez 
ohľadu na početnosť podujatí a akcií 
Max počet 15 bodov 
Mestská úroveň -  1 bod 
Okresná úroveň -   2 body 
Regionálna úroveň  - 3 body 
Národná úroveň -  4 body 
Medzinárodná úroveň -  5 bodov 

• Piate kritérium 
Sídlo organizácie, združenia, klubu - (Výpis z registra združení, neziskoviek, 
organizácii – sídlo) 
Mesto Senec -            10 bodov 
Okres Senec -   5 body 
Iné -      1 bod 

 
Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu majú všetky kritériá rovnakú váhu.  
 

4. Uzatvorenie zmluvy 
So žiadateľmi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí mesto zmluvu o poskytnutí 
dotácie. 
 

5. Zúčtovanie dotácií 
Zúčtovanie dotácii v zmysle článku 8 VZN 09/2019  prijímateľ dotácie realizuje 
prostredníctvom  elektronického portálu egrant (https://senec.egrant.sk/).  Vyplní 
rekapituláciu  oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania, vyhotoví záverečnú 
správu s vyhodnotením prínosu pre Mesto Senec, vrátane kvalitatívnych 
i kvantitatívnych ukazovateľov projektu, s fotodokumentáciou, propagáciou 
a prezentáciou Mesta Senec. Vytlačené zúčtovanie  doručí  s  dokladmi 
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preukazujúcimi použitie finančných prostriedkov a s povinnými prílohami na adresu: 
Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.  Záverečná správa, rekapitulácia 
oprávnených výdavkov musia  byť podpísané štatutárom a originál dokladov musí byť 
označený textom „Finančné prostriedky boli použité k zúčtovaniu dotácie 
poskytnutej Mestom Senec v zmysle zmluvy o dotácii č. XXX. 

 
6. Zodpovednosť za porušenie zmluvy a finančnej disciplíny 

Povinnosti a zodpovednosť oprávneného žiadateľa (prijímateľa dotácie) za 
porušenie zmluvy a finančnej disciplíny sú predmetom čl. 9 VZN 09/2019. 

 

IV. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu 
Žiadosť o dotáciu musí byť podaná elektronicky. 
Žiadosť   obsahuje: 
1. Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, vrátane právnej formy, sídlo, 

IČO, DIČ, IČ DPH; 
2. Bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN; 
3. Štatutárny orgán žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt); 
4. Autor a odborný garant projektu (meno, priezvisko, bydlisko, kontakt); 
5. Stručná charakteristika oprávneného žiadateľa (počet členskej základne, počet  detí 

a mládeže, reprezentácia a propagácia mesta, súťaže, akcie, podujatia, organizovanie 
podujatí v meste i mimo mesta, iné charakteristiky oprávneného žiadateľa na podporu 
projektu); 

6. Názov výzvy na predkladanie žiadosti; 
7. Názov projektu, na ktorý sa žiada dotácia; 
8. Stručný popis projektu (najmä jeho zameranie na priority mesta, účel, miesto 

realizácie, dátum začatia, dátum ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov a 
dobrovoľníkov na projekte, predpokladaný, resp. skutočný prínos – kvalitatívne 
a kvantitatívne ukazovatele projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj mesta); 

9. Detailný rozpočet projektu (u projektov už ukončených skutočné príjmy 
a výdavky) preukazujúci potrebu dotácie, v príjmovej (zdrojovej) časti rozpočtu uviesť 
zapojenie vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné príjmy, 
výdavkovú časť rozpočtu rozdeliť na oprávnené náklady (vrátane výdavkov na 
propagáciu vyhlasovateľa programu) a ostatné výdavky a špecifikovať ju; 

10. Presný termín konania projektu; 
11. Požadovanú výšku dotácie; 
12. Výška spolufinancovania; 
13. Dátum vypracovania a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa; 
14. Prílohy k elektronickej žiadosti v zmysle VZN 09/2019: 

• čestné prehlásenie právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľ, vytlačené 
z egrantu a podpísané štatutárom;  

• kópia dokladu o právnej subjektivite; 
• výpis z registra MV SR alebo Štatistického registra organizácií ŠÚ SR (nie starší 

ako 3 mesiace); 
• kópia potvrdenia DIČ, resp. čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom, 

ak DIČ pridelené nebolo; 
• stanovy, alebo inú listinu, dokumentujúcu predovšetkým práva  a povinnosti 

vedúcich orgánov žiadateľa; 
• iné písomnosti podporujúce kvalitu projektu, zmluvy o spolupráci, zoznamy, 
členov, súpisky, registrácie, licencie, štartovné listiny, rozpis súťaží pretekov.   
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Výzva na predkladanie Žiadosti o dotáciu  - Mesto Senec 

 
v súlade s článkom 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 09/2019 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Senec (ďalej len „VZN“) zverejňuje Mesto Senec 
 

Výzvu 
na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu  Mesta Senec v roku 2021 

3/2021 Podpora cirkevných aktivít  zameraných na občanov Mesta Senec („ďalej 
len „mesto“) 
 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu 

1. Oprávnení žiadatelia dotácie 
Oprávneným žiadateľom  v zmysle čl. 2 VZN č 09/2019 môže byť právnická osoba a 
fyzická osoba - podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo 
ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom 
mesta.  

2. Zameranie projektov a použitie dotácie 
Výzva 3/2021 Podpora cirkevných aktivít  zameraných na občanov Mesta 
Senec 
Do programu môžu byť v súlade so strategickými dokumentmi Mesta Senec (Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ďalej len „PHSR“) zahrnuté projekty, zamerané 
na organizovanie cirkevných aktivít, slúžiacich obyvateľom a návštevníkom Mesta 
Senec, a to:  
• Podpora cirkevných organizácii; 
• Rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov; 
•     Podpora mládežníckych organizácii a spolkov. 

 
 

3. Oprávnené výdavky  
3.1 Za oprávnené výdavky v zmysle čl. 6 VZN č. 09/2019  sa považujú preukázané 

výdavky žiadateľov súvisiace s realizáciou projektov: 
a) Bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu – výdavky na obstaranie  

materiálov a zabezpečenie služieb potrebných pre realizáciu projektu; 
b) na dopravu v priamej súvislosti s realizáciou projektu:  

• v prípade použitia súkromného motorového vozidla sa zúčtuje len 
náhrada výdavkov za pohonné hmoty v zmysle zákona  č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

• v prípade použitia prostriedku hromadnej dopravy (vlak, autobus, 
lietadlo) sa zúčtuje cena cestovného lístka, prípadne letenky, 

• v prípade použitia hromadného dopravného prostriedku na objednávku  
sa zúčtujú náklady na dopravu. Prijímateľ musí preukázať, že si vybral 
najnižšiu cenu; 

c) na obstaranie drobných opráv, údržby nehnuteľných a hnuteľných vecí, 
bezprostredne súvisiacich s realizáciou projektu a vo vlastníctve žiadateľa; 

d) na obstaranie hnuteľných vecí  neinvestičného charakteru, každá v hodnote 
maximálne 1.700,00 EUR, využívaných na kultúrnych, športových, 
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vzdelávacích a iných spoločenských a sociálnych akciách, podujatiach  
a aktivitách; 

e) organizačného a prevádzkového charakteru, prenájmy priestorov, správne 
a licenčné poplatky, štartovné, vklady do súťaží a pod.,  vrátane výdavkov na 
propagáciu a marketing  (okrem alkoholu a tabakových výrobkov); 

f) honoráre a príspevky. 
3.2 Dotácia nie je určená na úhradu dane z pridanej hodnoty v prípade, ak si prijímateľ 

dotácie (ako platca DPH) uplatňuje nárok na jej odpočet.  

3.3 O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedie oprávnený žiadateľ 
dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.   

3.4 V prípade nadobudnutia majetku z finančných prostriedkov dotácie:  
a) Oprávnený žiadateľ je povinný nadobudnutý majetok riadne oceniť, evidovať 

a odpisovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve; 
b) Oprávnenému žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia na rovnaký majetok až 

po ukončení odpisovania majetku, na ktorý už bola poskytnutá dotácia. 

 

Minimálna výška dotácie, na ktorú bude uzatvorená zmluva je 500,00 €.  
 

4. Termíny realizácie projektov 

• začiatok realizácie : od  01.01.2021 
• ukončenie realizácie : do  31.12.2021 

 
5. Podmienky a termíny financovania projektov 

Elektronická registrácia žiadostí o dotáciu do 31.01.2021 vrátane  

Posudzovanie žiadostí a schválenie MsZ do 31.03.2021 

Oznámenie výsledkov procesu 
schvaľovania  žiadostí MsZ  

do 30 dní od schválenej žiadosti  MsZ 

Vyhotovenie zmlúv a podpísanie zo strany 
mesta  

do 60 dni od schválenej žiadosti MsZ  

Poukázanie dotácie na účet oprávneného 
žiadateľa  

Platby v termíne stanovenom v 
zmluve 

Predloženie zúčtovania dotácie spoločne 
s dokladmi preukazujúcimi použitie 
výdavkov 

do 30 dní od zrealizovania 
projektu najneskôr do 30.11.2021, ak 
nie je v zmluve uvedené inak 
(rozhodujúci je dátum na pečiatke 
pošty, pri osobnom doručení pečiatka 
podateľne) 

 
Financie zo schváleného projektu a  pridelenej dotácie možno použiť aj na refundáciu 
oprávnených výdavkov oprávneného žiadateľa v prípade, ak sa akcia, resp. účel v zmysle 
zmluvy o dotácii už realizoval pred podpisom zmluvy. 
 

Žiadateľ zabezpečí spolufinancovanie projektu z vlastných, resp. iných zdrojov vo výške: 

 
Výzva č. 3/2021  - 20 % z celkových finančných nákladov projektu. 
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Oprávnený žiadateľ (prijímateľ dotácie) je povinný zverejniť, že podporovaná 
činnosť (projekt, úloha, akcia) sa realizuje s finančnou podporou Mesta Senec a 
použiť oficiálne logo Mesta Senec.  
 

 
II. Postup pri predkladaní žiadostí, posudzovaní projektov, schvaľovaní 

žiadostí  o dotáciu a poukazovaní dotácií v zmysle  čl. 5 VZN 09/2019  
1. Registrácia žiadostí o dotáciu 

Žiadosti o dotáciu sa registrujú a podávajú v termíne uvedenom v tejto výzve. Mesto 
Senec na registráciu žiadateľov a evidenciu žiadostí prevádzkuje elektronický portál – 
egrant (https://senec.egrant.sk/).  Pri elektronickej registrácii oprávnený žiadateľ 
vyplní všetky položky uvedené v časti IV. tejto výzvy vrátane príloh. Vyplnenú 
a vytlačenú  žiadosť spolu s povinnými prílohami doručí v termíne odovzdávania 
žiadosti na adresu: Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. V prípade, že 
oprávnený žiadateľ nedoručí žiadosť spolu s povinnými prílohami v písomnej 
vytlačenej podobe, táto nebude posudzovaná. 

2. Posudzovanie žiadostí o dotáciu 
a. Formálny a vecný súlad žiadostí s podmienkami uvedenými vo výzve a v tomto 

VZN – posudzujú  poverení  zamestnanci mesta – Útvar školstva a športu;  
b. Hodnotiaca komisia – hodnotiacu komisiu tvoria členovia Komisie školstva a 

kultúry pri MsZ. Hodnotiaca komisia posudzuje a hodnotí žiadosti v zmysle 
kritérií schválenej a zverejnenej výzvy prostredníctvom egrantu. Výsledkom 
hodnotenia bude výstup z egrantu - Sumarizácia bodového hodnotenia členov 
hodnotiacich komisii; 

c. Mestské zastupiteľstvo rozhodne na základe návrhu Komisie školstva a kultúry 
o pridelení dotácie oprávneným žiadateľom na svojom zasadnutí.  
 

3. Kritéria posudzovania: bodové hodnotenie má iba pomocnú funkciu  : 
Výzva č. 3/2021  - maximálny počet bodov 55 bodov na jeden projekt 
a jedného člena hodnotiacej komisie (Komisia školstva a kultúry pri MsZ) 

• Prvé kritérium  
Rozvoj a podpora detí a mládeže – pravidelnosť aktivít a činnosti  - 
max. počet 10 bodov  
Hodnotenie: 
1 x mesačne –  1 bod 
1 x za 2 týždne –  3 body 
1 x za týždeň –  5 bodov 
2 – 4 x za týždeň –  7 bodov 
Denne –   10 bodov 

• Druhé kritérium  
Počet organizovaných verejných akcií, podujatí, súťaží v meste za 
predchádzajúce roky, počíta sa aj aktívna účasť na podujatiach 
Max. počet 10 bodov 
 
 

Hodnotenie 
1-krát ročne -    1 bod  
2-krát ročne -    3 body 
3-krát ročne –    5 body 
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4-krát ročne -    7 body 
5-krát a viac -    10 bodov 

• Tretie kritérium  
História a dlhodobosť pôsobenia združenia, organizácie, športového  klubu (Výpis 
z registra združení, neziskoviek, organizácii – rok vzniku) 
Max počet 10 bodov 
Hodnotenie: 
1 - 3 roky -    1 bod  
4 - 6 rokov -    5 bodov  
7 a viac rokov -   10 bodov 

• Štvrté kritérium  
Podujatia, akcie, súťaže organizované na príslušných úrovniach, hodnotenie bez 
ohľadu na početnosť podujatí a akcií 
Max počet 15 bodov 
Mestská úroveň -  1 bod 
Okresná úroveň -   2 body 
Regionálna úroveň  - 3 body 
Národná úroveň -  4 body 
Medzinárodná úroveň -  5 bodov 

• Piate kritérium 
Sídlo organizácie, združenia, klubu - (Výpis z registra združení, neziskoviek, 
organizácii – sídlo) 
Mesto Senec -            10 bodov 
Okres Senec -   5 body 
Iné -      1 bod 

 
Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu majú všetky kritériá rovnakú váhu.  
 

4. Uzatvorenie zmluvy 
So žiadateľmi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí mesto zmluvu o poskytnutí 
dotácie. 
 

5. Zúčtovanie dotácií 
Zúčtovanie dotácii v zmysle článku 8 VZN 09/2019  prijímateľ dotácie realizuje 
prostredníctvom  elektronického portálu egrant (https://senec.egrant.sk/).  Vyplní 
rekapituláciu  oprávnených výdavkov vrátane spolufinancovania, vyhotoví záverečnú 
správu s vyhodnotením prínosu pre Mesto Senec, vrátane kvalitatívnych 
i kvantitatívnych ukazovateľov projektu, s fotodokumentáciou, propagáciou 
a prezentáciou Mesta Senec. Vytlačené zúčtovanie  doručí  s  dokladmi 
preukazujúcimi použitie finančných prostriedkov a s povinnými prílohami na adresu: 
Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.  Záverečná správa, rekapitulácia 
oprávnených výdavkov musia  byť podpísané štatutárom a originál dokladov musí byť 
označený textom „Finančné prostriedky boli použité k zúčtovaniu dotácie 
poskytnutej Mestom Senec v zmysle zmluvy o dotácii č. XXX. 

 
6. Zodpovednosť za porušenie zmluvy a finančnej disciplíny 

Povinnosti a zodpovednosť oprávneného žiadateľa (prijímateľa dotácie) za 
porušenie zmluvy a finančnej disciplíny sú predmetom čl. 9 VZN 09/2019. 
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IV. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu 
Žiadosť o dotáciu musí byť podaná elektronicky. 
Žiadosť   obsahuje: 
1. Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, vrátane právnej formy, sídlo, 

IČO, DIČ, IČ DPH; 
2. Bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN; 
3. Štatutárny orgán žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt); 
4. Autor a odborný garant projektu (meno, priezvisko, bydlisko, kontakt); 
5. Stručná charakteristika oprávneného žiadateľa (počet členskej základne, počet  detí 

a mládeže, reprezentácia a propagácia mesta, súťaže, akcie, podujatia, organizovanie 
podujatí v meste i mimo mesta, iné charakteristiky oprávneného žiadateľa na podporu 
projektu); 

6. Názov výzvy na predkladanie žiadosti; 
7. Názov projektu, na ktorý sa žiada dotácia; 
8. Stručný popis projektu (najmä jeho zameranie na priority mesta, účel, miesto 

realizácie, dátum začatia, dátum ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov a 
dobrovoľníkov na projekte, predpokladaný, resp. skutočný prínos – kvalitatívne 
a kvantitatívne ukazovatele projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj mesta); 

9. Detailný rozpočet projektu (u projektov už ukončených skutočné príjmy 
a výdavky) preukazujúci potrebu dotácie, v príjmovej (zdrojovej) časti rozpočtu uviesť 
zapojenie vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné príjmy, 
výdavkovú časť rozpočtu rozdeliť na oprávnené náklady (vrátane výdavkov na 
propagáciu vyhlasovateľa programu) a ostatné výdavky a špecifikovať ju; 

10. Presný termín konania projektu; 
11. Požadovanú výšku dotácie; 
12. Výška spolufinancovania; 
13. Dátum vypracovania a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa; 
14. Prílohy k elektronickej žiadosti v zmysle VZN 09/2019: 

• čestné prehlásenie právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľ, vytlačené 
z egrantu a podpísané štatutárom;  

• kópia dokladu o právnej subjektivite; 
• výpis z registra MV SR alebo Štatistického registra organizácií ŠÚ SR (nie starší 

ako 3 mesiace); 
• kópia potvrdenia DIČ, resp. čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom, 

ak DIČ pridelené nebolo; 
• stanovy, alebo inú listinu, dokumentujúcu predovšetkým práva  a povinnosti 

vedúcich orgánov žiadateľa; 
• iné písomnosti podporujúce kvalitu projektu, zmluvy o spolupráci, zoznamy, 
členov, súpisky, registrácie, licencie, štartovné listiny, rozpis súťaží pretekov.   



   

   

Prehľad kultúrnych podujatí a športových udalostí v roku 2019 

 

Január 
 
6. 1. 2019  Trojkráľové plávanie otužilcov 

(miesto konania: Slnečné jazerá – sever, pláž pod Hotelom Senec, 
organizátori: MsÚ Senec, Správa cestovného ruchu Senec s. r. o., MsKS 
Senec, SPORT CLUB Senec, Ľadové medvede Bratislava) 

6. 1. 2019  Trojkráľový koncert  
   (organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej, Senec) 
13. 1. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

(miesto konania: Slnečné jazerá - juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

19. 1. 2019  25. jubilejný reprezentačný ples ZUŠ Senec 
   (miesto konania: ELV Produkt a. s. Senec, organizátor: ZUŠ, Senec, 

19.00 hod.) 
18. 1. 2019  Ples rodičov ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho 
21. 1. 2019  Beseda so slovenskou spisovateľkou Mária Vrkoslavová Ševčíková 

(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: ZŠ A. M. Szencziho, Senec) 
26. 1. 2019  Reprezentačný ples Gymnázia Antona Bernoláka 
   (miesto konania: SOŠ, Senec) 
 
 
Február 
 
1. 2. 2019  Senecký maďarský ples 
3. 2. 2019  Divadelná nedeľa pre deti 
   (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
8. 2. 2019  Ples MŠK Senec 
   (miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: MŠK Senec) 
10. 2. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

12. 2. 2019  Výročná členská schôdza MS SČK Senec 
   (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
13. 2. 2019  Koncert Memory Interoperett (Csemadok, Szenc) 
13. - 14. 2. 2019 Deň otvorených dverí pre žiakov 5. ročníkov 
   (miesto konania a organizátor: GAB Senec)   
21. 2. 2019  Hromadný odber krvi MOJ  

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
 
   
 
Marec 
 
1. 3. 2019  Výročná členská schôdza ZO SZTP Senec 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
3. 3. 2019  Divadelná nedeľa pre deti 



   

   

   (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
4. - 10. 3. 2019 Týždeň slovenských knižníc 
   (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
6. 3. 2019  Návšteva čokoládovne v Kittsee a mesta Bruck 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
10. 3. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

10. 3. 2019  Knižná nedeľa (bezplatný zápis do knižnice) 
   (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
13. 3. 2019  Športovec roka mesta Senec 2018 
   (miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: MsÚ Senec)  
15. 3. 2019  Slávnosť pri soche Sándora Petőfiho 
   (organizátor: Csemadok, Senec) 
16. 3. 2019  Pohár Slnečných jazier – 8. ročník medzinárodnej súťaže v zimnom  
   plávaní 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh – pláž pri  Lobstri, organizátori: SPORT 
CLUB Senec, Fides Brno) 

16. 3. 2019  Deň ľudovej rozprávky 
   (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
20. - 23. 3. 2019 Malá Tália – prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 
   (miesto konania: kinosála, organizátori: MsKS, Senec, MOS Modra) 
22. 3. 2019  A. Krzemieňová - prednáška 
   (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
23.3.2019  Möggyes 10 – slávnostný galaprogram pri príležitosti 10. výr. založenia  
   detského folklórneho súboru  
   (miesto konania: MsKS, org.: Gábor a Dagmar Strešňák) 
28. 3. 2019  Ocenenie najlepších učiteľov primátorom mesta 
   (organizátor: MsÚ, Senec) 
29. 3. 2019  Noc s Andersenom – tradičná rozprávková noc pre deti 
   (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
30. 3. 2019  Senecká ruka – medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou 

(miesto konania: kinosála, organizátori: MsKS, Armwrestlingový klub Senec) 
 
   
 
Apríl 
 
1. 4. 2019  Kladenie venca k Pamätníku osloboditeľov na budove MsÚ Senec pri  
   príležitosti 74. výročia oslobodenia Senca  
   (organizátor: ZO SZPB, Senec)  
10. 4. 2019  Kráľ čitateľov – súťaž pre detských čitateľov 
   (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
10. 4. 2019  Senecká latka – súťaž v skoku do výšky žiakov seneckých ZŠ 
   (miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátori: MsÚ, ZŠ, Senec) 
10. 4. 2019  Návšteva termálneho kúpaliska Poľný Kesov 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
11. 4. 2019  Hromadný odber krvi MOJ  

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
11.- 20. 04. 2019        Veľkonočné trhy 



   

   

(miesto konania: Nám. 1. mája, Senec, organizátori: MsÚ, Región Senec, 
Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.) 

13. 4. 2019  Senecký Maják – súťaž modelov plachetníc s medzinárodnou účasťou 
   (1. seriálový závod modelov plachetníc otvorenej triedy RG65, miesto  
   konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: Sunny Lakes Shipyards s  
   podporou spoločnosti Quehenberger logistics SVK a. s.  v spolupráci s CVČ 
   DOMČEK Bratislava) 
13. 4. 2019  Veľkonočné zvyky a tradície, tvorivé dielne 
   (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
14. 4. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

28. 4. 2019  Finále MIKRO ligy v basketbale  
29. 4. 2019  Beseda so spisovateľom Krisztián Nyáry (Csemadok, Senec)) 
   (miesto konania: Transpetrol Hotel Družba, Senec)  
30. 4. 2019                 VERNISÁŽ AMFO 2019 

(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS, Senec) 
30. 4. 2019  Majáles (organizátor: Csemadok, Senec) 
30. 4. 2019  Do práce na bicykli – koniec registrácie, fotky a informácie    
  
 
Máj 
 
1. 5. 2019  Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov 
   (miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský  
   rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec, 8.00 hod.) 
2. 5. 2019  A. Krzemieňová - prednáška 
   (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
4. 5. 2019  Rybárske preteky pre dospelých 
   (miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský rybársky 
    zväz – Mestská organizácia, Senec, 7.00 hod.)  
10. 5. 2019  Májový futbalový turnaj mesta Senec  – 15. ročník   

(miesto konania: NTC Senec, organizátor: ŠK GaFuGa Senec v spolupráci  
s mestom Senec) 

11. 5. 2019  Senecká korčuľa – 11. ročník súťaže na kolieskových korčuliach 
   (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: klub KDH, Senec) 
11. 5. 2019  Rybárske preteky pre dospelých 
   (miesto konania: jazero, Veľký Biel, organizátor: Slovenský rybársky zväz – 
   Mestská organizácia, Senec, 7.00 hod.) 
12. 5. 2019  Koncert zboru Radosť  ku Dňu matiek 
   (miesto konania: MsKS, organizátori: zbor Radosť, MsKS, Senec, 15.00  
   hod.) 
12. 5. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

(miesto konania:  Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

15. 5. 2019  Cena mesta Senec 2018 
   (miesto konania: Labyrint MsKS, organizátor: MsÚ, Senec) 
15. 5. 2019  Noc literatúry 
   (miesto konania: mesto Senec, organizátor: MsKS, Senec) 
15. 5. 2019  Návšteva Baťovho kanála 



   

   

   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
18. 5. 2019  Súťaž vo varení guláša 
   (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ, Piccard 
   Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o., Región Senec) 
18. 5. 2019  Noc múzeí a galérií – séria podujatí  
25. - 26. 5. 2019 Senecký triatlon  
   (športové podujatie určené pre hobby aj profesionálnych športovcov, miesto 
   konania: areál Slnečných jazier, organizátor: Trinity Triathlon Team o. z.) 
25. 5. 2019  Súťaž s historickou technikou – DHZ Senec 
   (miesto konania: Slnečné jazerá – sever, organizátor: DHZ Senec) 
25. 5. 2019  2 absolventské koncerty tanečného odboru  ZUŠ 

(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec, 10.00 a 
14.00 hod.) 

26. 5. 2019  Absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického  
   odboru ZUŠ 
   (miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec, 17.00 
   hod.) 
30. 5. 2019  Ocenenie najlepších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ primátorom mesta 
   (miesto konania a organizátor: MsÚ, Senec)  
30. - 31. 5. 2019 Akčný deň detí –  oslava MDD 

(ukážky záchranných zložiek, atrakcie a súťaže pre deti, miesto konania: 
Slnečné jazerá – juh, organizátor: Piccard Senec v spolupráci s MsÚ, MsKS, 
SCR, Senec) 

 
Jún 
 
3. - 7. 6. 2019  Senecká olympiáda žiakov ZŠ  

(organizátori: ZŠ, Senec, MsÚ, Senec) 
6. 6. 2019  Vernisáž výstavy žiakov výtvarného odboru ZUŠ v Labyrinte, 19.00  
   hod. 
6. 6. 2019  Divadelné predstavenie – Család ellen nincs orvosság 
7. - 8. 6. 2019  IBC Basketko 2019 – medzinárodný basketbalový turnaj 
   (miesto konania: ZŠ A. M. Szencziho, Senec, Transpetrol Hotel Družba) 
8.  6. 2019  Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov v love slnečníc 
   (miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský 
   rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec, 8.00 hod.) 
8. 6. 2019  Športové hry ZO č. 215, SZTP 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
9. 6. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (amfiteáter) 

(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná 
   organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 
12. 6. 2019  Do práce na bicykli – vyhodnotenie kampane 
13. 6. 2019  Hromadný odber krvi MOJ  

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
19. 6. 2019  Juniáles na dvore ZŠ s VJM A. M. Szencziho 
   (miesto konania: školský dvor, organizátor: ZMRS pri ZŠ s VJM A. M.  
   Szencziho) 
15. 6. 2019  Senecké leto – otvorenie letnej turistickej sezóny 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ, MsKS,     
Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o., Región Senec)  



   

   

15. 6. 2019  Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj 
   (miesto konania: NTC SFZ Senec a ihriská v obciach okresu Senec,  
   organizátori: MŠK Senec, MsÚ, Senec) 
22. - 23. 6. 2019 Majstrovstvá SR v dištančnom plávaní s plutvami 
   (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: SPORT CLUB Senec) 
21 .6. 2019  Divadelné predstavenie Jelenetek egy házasságból 
20. 6. 2019  Ekologická akcia – čistenie vôd Slnečných jazier 
   (organizátori: Piccard Senec, MsÚ, SCR, MO SRZ, Západoslovenská  
   záchranná služba – DHZ Senec) 
26. 6. 2019  Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka ZŠ Tajovského Senec 

(organizátor: ZŠ Tajovského, Senec) 
28. 6. 2019  Veľký letný karneval 

(miesto konania: Senec, organizátori: MsÚ, MsKS, Správa cestovného   ruchu 
Senec, s. r. o.) 

29. 6. - 6. 7. 2019 Letný tábor s Radosťou – I. turnus 
   (miesto konania: Jedľové Kostoľany)  
 
Júl 
 
1. - 10. 7. 2019 Pobyt pri mori - Makarská 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
5. 7. 2019  Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda - koncert 
   (organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej, Senec) 
6. - 13. 7. 2019 Letný tábor s Radosťou – II. turnus 
   (miesto konania: Jedľové Kostoľany)  
14. 7. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (amfiteáter) 

(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná 
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

26. 7. - 3. 8. 2019 Senecký vínny festival – 5. ročník 
   (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátori: MŠK Senec, MsÚ,  
   Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o. , BSK) 
August 
 
10. – 11. 8. 2019 Ľudové umelecká remeslá 

(miesto konania: Lichnerova ulica, Senec, organizátori: Občianske združenie 
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Mesto Senec, MsKS, Senec) 

11. 8. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (amfiteáter) 
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná 
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

15. 8. 2019  Hromadný odber krvi MOJ  
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 

29. 8. 2019  Rozprávkový piknik, čítanie, tvorivé dielne, burza kníh, kvízy, zábava 
   a divadelné predstavenie 
   (miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: knižnica, MsKS, Senec) 
 
 
September 
 
1. 9. 2019  Stretnutie pri Pamätníku ústavy  
   (miesto konania: Mierové nám., Senec, organizátor:  Miestny odbor Matice 



   

   

   slovenskej, Senec)  
6. - 7. 9. 2019  Slnečný festival 
   (miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: MsKS, Senec) 
7. 9. 2019  Bodka za prázdninami 
   (miesto konania: Svätý Martin, organizátor: zbor Radosť, Senec, 14.00 hod.) 
8. 9. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

(miesto konania:  Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

8. - 13. 9. 2019 Hruštín – pobyt v horách 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
13. - 14. 9. 2019 Dni otvorených dverí – Betánia Senec n. o. 
   (miesto konania a organizátor: Betánia Senec n. o.) 
14. 9. 2019  Rozlúčka s letom 
   (miesto konania: Holiday Village, Senec, organizátor: Csemadok, Senec) 
16. - 23. 9. 2019 Európsky týždeň mobility – fotky a informácie        
18. 9. 2019  Návšteva termálneho kúpaliska Veľký Meder 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
20. 9. 2019      Koncert: Dankó Rádió  
25. 9. 2019  Beh zdravia - súťaž žiakov seneckých škôl  
   (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátori: ZŠ Mlynská, MsÚ,  
   Senec)  
12. – 27. 09.2019 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019  
28. 9. 2019 Senecký beh okolo Slnečných jazier -        

(miesto konania: Slnečné jazerá, organizátori: MsÚ, Senec, Komisia športu     
      pri MsZ) 
   
   
Október 
 
4. - 6. 10. 2019 Výstava drobných zvierat – holuby, hydina, králiky  (SJ - juh) 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

5. 10. 2019  Jablkové hodovanie 
(miesto konania: Námestie 1. mája, organizátor: MsKS, Senec) 

6. 10. 2019  Divadelná nedeľa pre deti 
7. – 9. 10. 2019 Dni Alberta Molnára Szencziho  
   (organizátor: Csemadok, Senec) 
   (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
8. 10. 2019  Stretnutie 70 a viacročných členov MS SČK Senec 

(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Miestny spolok SČK, 
Senec) 

10. 10. 2019   Hromadný odber krvi MOJ  
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  

13. 10. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 
(miesto konania:  Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

16. 10. 2019 Galaprogram „Sme na nich hrdý“ – oslava 70. výročia založenia Csemadoku 
(Csemadok, Senec, miesto konania: kinosála) 

19. 10. 2019  Festival dychovej hudby 
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: MsÚ, MsKS, Senec) 



   

   

   
 
November 
 
3. 11. 2019  Divadelná nedeľa pre deti 
   (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
6. 11. 2019  Divadelné predstavenie Üvegcipő 
10. 11. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 
   (miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec,  
   organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 
13. 11. 2019  Návšteva termálneho kúpaliska Veľký Meder 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
15. – 16. 11. 2019 Malokarpatská vínna cesta 
   (organizátor: MsÚ Senec) 
16. 11. 2019  Noc divadiel 
   (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
16. 11. 2019  SZTP Senec - posedenie pri hudbe v ZO Pezinok 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
17. 11. 2019  Premietanie filmu o Jánosovi Esterházy 
20. 11. 2019  Akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia GAB  
   (miesto konania: MsKS, organizátor GAB Senec) 
23. 11. 2019  Ples Materskej školy A. Molnára Szencziho 
27. 11. 2019  Návšteva čokoládovne v Kittsee a mesta Bruck 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
27. 11. 2019  Koncerty kapely Kolompos (miesto konania: kinosála) 
28. 11. 2019  Prednáška v mestskom múzeu  
30. 11. 2019  Mestské zabíjačkové hody 

(miesto konania: nám. 1. mája, Senec, organizátor: MsÚ, Senec) 
 
December 
 
1. 12. 2019  Divadelná nedeľa pre deti 
   (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
3. 12. 2019  Koncert kapiel Eszencia a Gombocska (miesto konania: kinosála) 
6. 12. 2019  Príde k nám Mikuláš – rozsvietenie vianočného stromčeka 

(miesto konania: Námestie 1. mája, organizátori: MsÚ, MsKS, Správa 
cestovného ruchu Senec s. r. o.) 

6. 12. 2019  Vernisáž a odovzdávanie cien – X. ročník vianočnej mestskej   
   výtvarnej súťaže 
   (miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS, Senec) 
6. 12. 2019  Posedenie ku Dňu úcty k zdravotne postihnutým 
   (organizátor: ZO SZTP Senec) 
8. 12. 2019  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

11. - 12. 12. 2019 Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov 
   (miesto konania a organizátor: GAB Senec)   
12. 12. 2019   Hromadný odber krvi MOJ  

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 
15. 12. 2019  1. vianočný koncert žiakov ZUŠ 



   

   

(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec, 17.30 
hod.) 

15. 12. 2019   Vianočný koncert (Csemaodk, Szenc, miesto konania: kinosála) 
17. 12. 2019 Beseda so spisovateľom György Spíró (miesto konania: Mestské múzeum, 

organizátor: Csemadok, Szenc) 
18. 12. 2019  2. vianočný koncert žiakov ZUŠ 

(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec, 17.30 hod.) 
18. 12. 2019  Vianočná akadémia ŠKD – ZŠ Mlynská 
19. 12. 2019  Vianočné balíčky osamelým občanom Senca 

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 
22. 12. 2019  Vianočný koncert zboru Radosť 
   (miesto konania: MsKS, organizátori: spevácky zbor Radosť,   
   MsKS, Senec, 15.00 hod.) 
13. 12. 2019   Šachový turnaj o Pohár Matice slovenskej seneckých škôl 
   (miesto konania: Gymnázium A. Bernoláka, Senec, organizátor: Miestny  
   odbor Matice slovenskej, Senec)  
 



Verejný život, samospráva 

 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa konalo 6. februára 2019 bol 

schválený rozpočet mesta Senec na roky 2019 – 2021. Poslanci sa dohodli na úpravách, 

ktoré prispeli ku všeobecnej dohode a rozpočtové provizórium bolo definitívne 

ukončené.  

Poslanci MsZ sa vo februári stretli dvakrát. Na mimoriadnom zasadnutí 20. februára 

zvolili členov Mestskej rady a komisií MsZ. O jednotlivých komisiách hlasovali 

poslanci samostatne. Nových členov za mesto dostala aj Dozorná rada mestskej 

obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. a Veolia Energia Senec, 

a.s.  

 
Mestská rada 

Juraj Gubáni 

Jana Némethová 

Janka Turanská 

Peter Príbelský 

Gyula Bárdos 

 

Finančná komisia 

Lucia Mészárošová (predsedníčka) 

Eva Cibulová 

Monika Poóšová 

Mária Radzová 

Gabriela Ondrušová 

Veronika Pribylková 

Miklós Mészáros 

Szilárd Németh 

Maroš Ožvald 

Kristína Černayová 

Róbert Poór 

Komisia životného 

prostredia a verejného 

poriadku 



Jana Turanská (predsedníčka) 

Ján Maglocký 

Marianna Glončáková 

Roman Pál 

Peter Feranc 

Peter Árva 

Ladislav Vojtek 

Zoltán Horácsek 

Tibor Šimonič 

Vladimír Radúch 

Gabriel Klokner 

 

Komisia výstavby 

a územného plánovania 

Richard Pauer (predseda) 

Gejza Varga 

Atilla Izsák 

Tibor Németh 

Oľga Ďuranová 

Ján Pullmann 

Jozef Ulčin 

Matúš Lenhart 

Roman Suchánek 

Jozef Koiš 

Peter Šimonič 

 

Komisia zdravotná 

a sociálna 

Gabriella Németh (predsedníčka) 

Julianna Durayová 

Edita Šípošová 

Lívia Tornyaiová 

Magdaléna Príbelská 

Renáta Šišková 

Zuzana Gabrišová Košecová 

Jarmila Feketová 

Mária KerekešHojsíková 

Lucia Mészárošová 

Emese Dobošová 

 

Komisia školstva 

a kultúry 

Rudolf Galambos (predseda) 

Balázs Vojtek 

Júlia Erdélyi 

Henrich Polakovič 



Tomáš Jasenovec 

Monika Snohová 

Stanislav Pravda 

Monika Macháčková 

Martina Bollová 

František Podolský 

Martin Lettrich 

 

Komisie cestovného 

ruchu, dopravy a parkovania 

Pavol Kvál (predseda) 

Matej Varga 

Rezső Duray 

Dušan Kozic 

Peter Glončák 

Monika Snohová 

Ladislav Stolárik 

Peter Ondruška 

Patrik Pätoprstý 

Peter Sedala 

Marek Šranko 

 

 

Komisia športu 

Tomáš Mókoš (predseda) 

Martin Matúš 

Gabriel Csémy 

Karol Bednárik 

Juraj Chríbik 

Jana Némethová 

Július Száraz 

Tomáš Medveď 

Marko Urbanec 

Jaroslav Homola 

Ivana Hofericová 

 

Redakčná rada Senčan 

Monika Macháčková (predsedníčka) 

Helena Krajčovičová 

Csaba Farkas 

Gabriella Németh 

Mária Rovenská 

Monika Škovránková 

Zuzana Szárazová 

Monika Kľusková 

Simona Horváthová 



Ján Rohár 

Helena Nemcová 

p. Simonu Horváthovú nahradil od 

septembra 2019 p. Jaroslav Skácel 

p. Moniku Kľuskovú nahradil od 

decembra 2019 p. Rastislav Kyseľ. 

 

Noví členovia dozornej 

rady spoločnosti Správa 

cestovného ruchu 

Senec, s.r.o.  

Janette Matúšová, Nataša 

Urbanová, Ľudovít 

Szabo, Rezső Duray 

a Zuzana Gabrišová Košecová 

 

Členom predstavenstva 

spoločnosti Veolia 

Energia Senec sa 

namiesto bývalého 

primátora Karola Kvála 

stal nový primátor 

Dušan Badinský.  

 

Členmi 

dozornej rady sú: 

Ivan Fendek (predseda) 

Rastislav Kysel 

 

 
 

 

V apríli navštívila Slovensko i Senec čínska delegácia, zložená z predstaviteľov 

samosprávy a podnikateľov z oblasti Boshan, ktorá je známa s rozvinutým sklárskym 

priemyslom a výrobou porcelánu. Cieľom delegácie bolo rozvíjať obchodnú spoluprácu 

v oblasti kultúry, športu, turizmu, vzdelávania. 

Po tom, čo mesto kúpilo objekt s pozemkom na Železničnej ulici, presťahoval sa tam 

Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec. Priestory sú monitorované 

kamerovým systémom a sú pod dohľadom Mestskej polície. 



Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (SCR) dostala nové vedenie. Konateľkou 

a riaditeľkou spoločnosti so 100% vlastníctvom mesta sa stala Senčanka Nadežda 

Kostková. Do výberového konania sa prihlásilo 8 uchádzačov. Komisia z nich vybrala 

troch najlepších, z ktorých si vybrali poslanci mestského zastupiteľstva 11. decembra 

novú riaditeľku. Zvolili ju tajnou voľbou a získala 13 z 19 hlasov. Toto predvianočné 

zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začalo vystúpením žiakov ZUŠ Senec. Primátor 

mesta Senec Dušan Badinský informoval o dianí v meste za ostatné obdobie, kde 

upriamil pozornosť aj na priority volebného obdobia. Poslanci schválili odpis 

pohľadávok v hodnote 19 827,34 eura. Prešla aj posledná úprava rozpočtu na rok 2019 

a komunitný plán na roky 2020 – 2025. Schvaľovali sa aj nové všeobecne záväzné 

nariadenia. Prijali sa nové VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec, o údržbe 

a ochrane verejnej zelene, o hospodárení s majetkom mesta, o ustanovení miestneho 

poplatku za rozvoj na území mesta Senec, a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzených úsekoch mesta Senec. Zmenou prešli aj zásady odmeňovania 

poslancov mestského zastupiteľstva, zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 

(hovorovo stavebný úrad) a schválil sa aj zámer zrušiť rozpočtovú organizáciu mesta 

Senec – Stredisko služieb škole. Najdôležitejší bod celého zasadnutia bol návrh rozpočtu 

mesta Senec na roky 2020 – 2022, ktorý získal 12 z 19 hlasov a tým bol schválený. 

Mesto teda nemuselo začať rok rozpočtovým provizóriom, ako minulý rok. V 

nadväznosti na rozpočet mesta bol schválený aj rozpočet Mestského kultúrneho 

strediska. Poslanci schválili aj spoluúčasť mesta Senec na realizácii projektu „Záchytné 



parkovisko - Parkovací dom – Železničná - I. etapa“ vo výške 49 581 eur.  Zmena nastala 

v komisii športu, kde Marka Urbanca nahradila Jarmila Čierna. 

 

Výstavba a zmeny charakteru mesta 
 
 
K zjednosmerneniu Tehelnej ulice došlo ešte v októbri 2018 na základe požiadaviek 

obyvateľov tejto časti mesta. Občania namietali, že mnohí vodiči v snahe vyhnúť sa 

zápcham na hlavných ťahoch, využívali Tehelnú ulicu ako obchádzkovú trasu počas 

dopravnej špičky. Zvýšená premávka motorových vozidiel vytvárala nebezpečné 

situácie, preto mesto Senec vyhovelo žiadosti občanov. Po zjednosmernení Tehelnej 

ulice sa však ukázalo, že obyvatelia priľahlých lokalít, nadväzujúcich na Tehelnú ulicu, 

museli obchádzať veľkú časť mesta, aby sa dostali späť do svojich domovov. Na základe 

týchto skúseností mesto vypracovalo novú úpravu organizácie dopravy, ktorá mal 

vyriešiť problém občanov z lokalít nadväzujúcich na Tehelnú ulicu. Od konca januára 

2019 je Tehelná ulica čiastočne opäť obojsmerná. 

Rekonštrukcia cesty II/503 v úseku D1 (Horný Dvor) – Viničné – Pezinok sa začala na 

jeseň v roku 2018. Napokon sa podarilo opraviť aj úsek od diaľnice po kruhový objazd 

na vjazde do Senca. Vodiči síce museli strpieť nepohodlie počas realizácie prác, ale 

získali nielen opravenú cestu, ale napríklad aj nový pruh od diaľnice po najbližšiu 

čerpaciu stanicu, ktorý odľahčuje dopravu do Senca a logistického centra, alebo aj 

zmenu jazdných pruhov nad diaľnicou. Stavebné práce sa ukončili na jar  2019. 

Po ukončení rekonštrukcie plynovodu sa začali práce na výstavbe cyklochodníka na 

Hečkovej ulici. Rekonštrukcia Hečkovej ulice bola dokončená v druhej polovici 



decembra. Stavba riešila aj otázku odvodnenia ulice v kritických úsekoch prepojením 

uličných vpustí do priľahlých zelených pásov. 

Mesto Senec sa v roku 2019 pustilo do realizácie projektu polopodzemných 

kontajnerov. Koncom októbra bol na Jesenského ulici osadený prvý z desiatich takýchto 

kontajnerov v rámci druhej etapy výstavby ich celomestskej siete. Kontajnery pribudli 

taktiež aj na Jesenského, Jánošíkovej, Bernolákovej, Bratislavskej, Sokolskej, Ružovej 

a Tulipánovej ulici. Umiestnenie stojísk limitovali existujúce inžinierske siete a 

donáškové vzdialenosti, ktoré bolo treba zohľadniť a preto väčšinou nebolo možné 

umiestniť nové stojiska na pôvodnom mieste. Pôvodné stojiská na Jesenského boli po 

dobudovaní polopodzemných kontajnerov zrušené, pričom tam vzniklo viac nových 

parkovacích miest než zabralo nové stojisko. Tretia etapa výstavby polopodzemných 

kontajnerov začne v januári vytyčovaním pozemkov a inžinierskych sietí.  

Mesto Senec získalo ako asociovaný partner v rámci medzinárodného projektu eGUTS, 

realizovaného cez Interreg Danube Transnational Programme elektrickú nabíjaciu 

stanicu pre elektromobily a 8 elektrobicyklov, ktoré budú využívať jednotlivé útvary 

Mestského úradu na pracovné presuny v rámci mesta. Finančný príspevok mesta do 

projektu tvorili náklady na vybudovanie dvoch nových parkovacích miest pre 

elektromobily na Námestí 1. mája so zábranami, dopravným značením a zriadenie 

príslušnej elektrickej prípojky. 

 

 

 

 



Školstvo 

Základná škola s VJM A. Molnára Szencziho hostila krajské kolo súťaže Szép Magyar 

Beszéd (Pekná maďarská reč). Účastníci súťaže sa zišli 15. februára 2019 v divadelnej 

sále školy. Súťažiaci boli zaradení do troch vekových kategórií, zahrňujúcich žiakov od 

štvrtého ročníka základnej školy až po študentov maturitného ročníka gymnázia. Na 

základe hodnotenia poroty prví traja súťažiaci sa zúčastnia celoštátneho finále súťaže v 

Košiciach. ZŠ A . M . Szencziho bude zastupovať vo finále v Košiciach Laura Sándor a 

Johanna Korpás.  Výnimočnú cenu poroty v rámci celoštátneho finálne v Košiciach 

získala Johanna Korpás. 

27. marca mesto Senec v rámci podujatia Deň učiteľov ocenilo 22 pedagógov. Primátor 

Spolu s viceprimátorom Jurajom Gubánim a predsedom Komisie kultúry a rozvoja 

vzdelávania mesta Senec Rudolfom Galambosom odovzdali ocenenia týmto 

pedagógom: 

MŠ Fándlyho 2 – Slávka Feketeová 

MŠ Kollárova – Tatiana Bacigálová 

MŠ Kysucká – Danica Ursínyová 

MŠ Slnečné jazerá – Daniela Bogárová 

SMŠ Foresta Kids – Jana Hrežík Hermanová 

SMŠ Benjamín – Mgr. Diana Čapuchová 

SMŠ Fučíkova – Mgr. Marcela Michrinová 

ZŠ Tajovského – Mgr. Mária Glasnáková, Mgr. Mária Šarmírová, Andrea Šalkovičová 

ZŠ Mlynská – Mgr. Dana Wodzinská, Mgr. Filip Brveník 

ZŠ Kysucká 14 – Bc. Karin Slezáková 



ZŠ s VJM – Mgr. Katarína Tóthová, PhD. 

SZŠ Kysucká – Mgr. Viera Ďurdíková 

ZUŠ – Mgr. Ferdinad Döme, DIS.art. 

SZUŠ Renáty Madarászovej – Mgr. art., Lucia Madarászová 

Gymnázium A. Bernoláka – Mgr. Alžbeta Durayová 

Spojená škola s VJM – Mgr. Zuzana Kontárová 

Stredná odborná škola automobilová a podnikania – Mgr. Arpád Szigeti 

Spojená škola – ŠZŠ – P hDr. Vlasta Kubíková 

SLVS – Mgr. Helena Varinská 

29. marca 2019 sa uskutočnila vedomostná súťaž ,,Medzníky druhej svetovej vojny“ 

určená pre žiakov 9. ročníkov ZŠ v Senci a jeho okolí. Súťaž usporiadala Senecká 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galérii 

Labyrint MsKS. Svoje vedomosti z histórie si zmerali trojčlenné tímy škôl ZŠ 

Tajovského, ZŠ Mlynská, ZŠ Nová Dedinka, ZŠ Veľký Biel a Gymnázia Antona 

Bernoláka Senec. Žiaci súťažili v 3 kolách. Súťaž otvoril a viedol predseda ZO SZPB 

RS Zdenko Marton. Po vyhodnotení súťaže ZO SZPB Senec zabezpečila všetkým 

žiakom občerstvenie, knihy a diplomy. Prvé tri miesta obsadili ZŠ Tajovského, ZŠ 

Mlynská a Gymnázium Antona Bernoláka. Víťazné družstvá postúpili do oblastného 

kola postupovej súťaže, ktoré sa konalo 17. apríla v priestoroch Ministerstva 

hospodárstva SR v Bratislave. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo seneckého 

gymnázia Antona Bernoláka v zložení Katarína Pozsárová, Dominika Polgárová a 

Lenka Šemrincová.  



Johanna Korpás žiačka Základnej školy s VJM A. Molnára Szencziho sa 1. apríla 

umiestnila na piatom mieste v rámci celoštátnej pravopisnej súťaže Zsigmonda Simonyi 

v Nových Zámkoch. 

30. mája, tesne pred Medzinárodným dňom detí, ocenilo mesto Senec výnimočných 

žiakov a študentov, ktorí sa vzdelávajú na seneckých školách. Primátor Dušan Badinský 

vo svojom prejave vyzval žiakov, aby zatlieskali svojim pedagógom, ktorí spolu 

s rodičmi rozvíjajú ich talenty tak, aby mohli získavať umiestnenia v súťažiach doma i 

v zahraničí. Ocenených bol veľký počet, čomu sa tešilo nielen prítomné vedenie mesta, 

ale je to dobrou správou pre celý Senec.  

V piatok 13.12. sa v priestoroch Gymnázia Antona Bernoláka konal tradičný vianočný 

matičný šachový turnaj. Tento rok sa ho zúčastnilo 10 žiakov z celkovo piatich 

seneckých škôl. Víťazom sa stal Tomáš Mészaros, na druhom mieste skončil Tomáš 

Straka a na treťom víťaznom stupni sa umiestnil Timotej Fleško.  

V termínoch 26. a 27. apríla  sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl 

pre školský rok 2019/2020 na ZŠ J. G. Tajovského, ZŠ Mlynská 50, ZŠ Kysucká 14 

a na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho.  Celkom sa do škôl zapísalo 381 detí, pričom 

36 z nich získalo v nasledujúcom školskom roku odklad. Počet prijatých detí za všetky 

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec bol 324. Počet detí 

neprijatých: 46. V školskom roku 2019/2020 bolo celkom otvorených 16 tried 

prváčikov. 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec sa uskutočnil 

v dňoch 14. a 15. mája. V školskom roku 2019/2020 bolo prijatých spolu 167 detí 

v nasledujúcom rozložení: MŠ Fándlyho: 27 detí, MŠ Kollárová: 40 detí, MŠ Košická: 



36 detí, MŠ Slnečné jazerá: 29 detí, MŠ s VJM A. Molnára Szencziho: 27 detí, MŠ 

Kysucká: 8 detí. 

Stredisko talentov ZŠ A. Molnára Szencziho získalo v akreditačnom období 2018/2019 

titul Excelentné akreditované stredisko talentov. V nasledujúcich troch rokoch je škola 

oprávnená tento titul uvádzať na oficiálnych dokumentoch. Medzinárodná sieť stredísk 

talentov bola založená v Maďarsku. Jej experti navštívili školu a presvedčili sa o tom, 

že stredisko sa stará o talentovaných žiakov na vysokej odbornej úrovni. Pedagógovia 

školy vedú komplexné programy na podporu talentov v oblasti ľudového tanca, 

zborového spevu ako aj v oblastiach výskumu regionálnej histórie a prírodných vied. 

Škola spolupracujeme s maďarskými vedcami, čo sa odzrkadľuje na úspechoch žiakov. 

Diplom a pamätnú tabuľu potvrdzujúcu akreditáciu prevzala riaditeľka školy Mónika 

Matus 23. marca 2019 v aule budapeštianskeho Gymnázia sv. Imricha. 

V priebehu augusta 2019 uskutočnilo mesto Senec dva projekty spolufinancované 

Európskou úniou. Oba projekty boli zamerané na vytvorenie nových učební na ZŠ J.G. 

Tajovského a na ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho. Zriadenie odborných učební na ZŠ 

J.G. Tajovského zahŕňalo vytvorenie novej IKT učebne (dodanie nábytku do učebne, 

ako aj notebookov pre žiakov, multifunkčnej tlačiarne, interaktívneho projektora, 

projekčnej tabule) a vybavenie biologicko-chemickej učebne novými učebnými 

pomôckami a laboratórnymi pracoviskami pre žiakov. Celková výška nenávratného 

finančného príspevku z EÚ bola 69 258,10 EUR. Cieľom projektu bola podpora rozvoja 

informačno-komunikačných zručností žiakov základnej školy, ako aj zvýšenie záujmu 

žiakov o prírodné vedy. Druhý projekt spočíval v zriadení odborných učební na ZŠ s 

VJM A. Molnára Szencziho, ktorého hlavnými aktivitami bolo zriadenie jazykovej 



učebne s notebookmi, USB audioadaptérmi so slúchadlami a mikrofónmi pre žiakov, 

interaktívnym projektorom s adaptérom pre bezdrôtový prenos obrazu, ako aj novým 

nábytkom (stoly a stoličky pre žiakov a učiteľa). Realizácia projektu zahŕňala aj 

zriadenie polytechnickej učebne vrátane mobilných pracovísk pre žiakov na vŕtanie, 

pílenie, brúsenie a obrábanie dreva, dielenské pracovisko pre učiteľa, dielenské 

špeciálne stoličky ako aj nové učebné pomôcky. Celková výška nenávratného 

finančného príspevku z EÚ bola 55 653,43 EUR. Hlavným cieľom oboch projektov bolo 

zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry na oboch školách, ktorá prispeje k zlepšeniu 

kľúčových kompetencií žiakov školy. 

Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec 10. októbra hostila burzu 

stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pod názvom Župná škola pre teba. 

Predstavilo sa 36 stredných odborných škôl a Gymnázium A. M. Bernoláka Senec.  

Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského sa podarilo získať dotáciu vo výške 38 000 

eur na projekt „Výstavba multifunkčného ihriska“ z Úradu vlády SR v rámci programu 

Podpora rozvoja športu na rok 2018. Ihrisko slávnostne otvorili v priebehu septembra. 

14. novembra bolo dodávateľom stavebných prác, firmou OB-BELSTAV, s.r.o. 

ukončené zateplenie budovy telocvične ZŠ A. M. Szencziho. Zateplenie telocvične je 

súčasťou postupného zateplenia celého komplexu budov základnej školy. Práce budú 

dovŕšené zateplením čelnej časti budovy školy. 

 

Kultúra 

6. januára 2019 sa konal Trojkráľový koncert, ktorý každý rok organizuje Miestny odbor 

Matice slovenskej v Senci. Helena Čajková uviedla spevácke zbory, ktoré spievali 



vianočné piesne publiku v evanjelickom kostole. 

V Galérii Labyrint sa v podvečer 29. júna 2019 odohral krst knihy Márie Mackovej 

s názvom „Ak zastaneš, zamrzneš“. Ide o knižný rozhovor s prvým slovenským 

profesorom odboru žurnalistika, Senčanom Andrejom Tušerom. Senecký krst bol už 

druhý v poradí. Prvý sa konal 24. júna v Zichyho paláci v Bratislave. V rámci podujatia 

v Senci vystúpilo Collegium Wartberg a prítomné bolo bývalé aj súčasné vedenie mesta 

Senec. Na seneckom krste sa aktívne zúčastnili: primátor mesta Senec Dušan Badinský, 

šéfredaktorka mestských novín Senčan Martina Ostatníková, spisovateľka a  riaditeľka 

vydavateľstva DAXE Danuša Faktorová, autorka knihy, spisovateľka literatúry faktu a 

mediálna teoretička Mária Macková, profesor Andrej Tušer a moderátorka podujatia 

Monika Macháčková.  

Posledný júlový víkend bol na železničnej stanici v Senci pristavený historický poštový 

vozeň. Expozíciu vo vnútri vozňa tvorili zväčšeniny hlásení železničnej stanice Senec, 

z pohnutých časov 20. storočia. Poštový vozeň pochádza z roku 1937. V prvej fáze bolo 

z tohto typu vyrobených päť kusov. Na Slovensku sa zachoval jediný kus a je súčasťou 

zbierky bratislavského Múzea dopravy. Klub železničných modelárov Bratislava v ňom 

postavil v roku 1988 modelové koľajisko. Deponovaný je v areáli železničnej stanice 

Bratislava východ. Počas roka má 5-6 výjazdov. 

Mestská knižnica sa 18. septembra oficiálne rozrástla o nové oddelenie. K dvom 

oddeleniam pre deti a dospelých pribudlo tretie - Oddelenie odbornej literatúry. Vznikol 

vysoko funkčný a zároveň aj reprezentatívny priestor plný moderných prvkov, ktoré sú 

pre študujúcu mládež samozrejmosťou. Návštevníci tu môžu nájsť oddychovú zónu, 

počítačovú zónu a vyše 15 tisíc odborných kníh. Architektonický koncept vypracoval 



Mgr. art. Matúš Bišťan v spolupráci s vedúcou knižnice Anettou Zelmanovou. 

Realizácia projektu trvala deväť mesiacov a bola financovaná z Fondu na podporu 

umenia a obnovu knižníc. Finančne prispelo aj mesto Senec. Na slávnostnom otvorení 

sa zúčastnili predstavitelia mesta a poslanci.  

Otvorením výstavy s názvom „100 rokov klubového futbalu v Senci“ v Mestskom 

múzeu boli zavŕšené oslavy stého výročia futbalu v Senci. Výstavu otvoril 3. októbra 

primátor Dušan Badinský a vedúci múzea Gábor Strešňák. Výstava sa skladala z vyše 

300 fotografií, trofejí, dresov a upomienkových predmetov, ktoré neodmysliteľne patria 

k seneckému futbalu. Na ôsmich baneroch mali návštevníci možnosť spoznať osem 

významných futbalistov z rôznych období. Boli tu spomenuté hráčske legendy Štefan 

Csánó, Anton Piacsek, Antona Fűrstenzeller, Ján Mórocz, Martin Varga, Jozef Bondor, 

Vladimír Fekete, Ľubomír Guldan a ďalší. Boli vystavené aj podrobné denníky zápasov, 

ktoré si viedol vtedajší aktívny hráč TJ Montostroj Ivan Kolembus. Vo video spomienke 

predstavil svojho starého otca Martina Vargu jeho vnuk. Výstavu podporilo mesto Senec 

a so svojimi zbierkami Mestské múzeum v Senci, Slovenské olympijské a športové 

múzeum a viacerí Senčania.  

Dni Alberta Molnára Szencziho sú neoddeliteľne späté s Csemadokom. Aj spoločné 

oslavy 50. výročia Dní Alberta Molnára Szencziho a 70. výročia založenia Csemadoku 

– Maďarského spoločenského a vzdelávacieho zväzu na Slovensku svedčia o vzájomnej 

spojitosti. Maďarská komunita si 4. októbra už päťdesiaty raz uctila pamiatku Alberta 

Molnára Szencziho v rámci otvorenia Dní Alberta Molnára Szencziho v parku pred 

mestským úradom. Zišli sa tam predstavitelia kultúrneho, spoločenského a politického 

života mesta a okolitých obcí, radca veľvyslanectva Maďarska, viceprimátor mesta 



Senec a prednostka MsÚ. Počas uplynulých desaťročí sa organizátori často stretli s 

nepochopením zo strany predstaviteľov moci. Režim pred Nežnou revolúciou 

pristupoval s nevôľou ku skutočnosti, že maďarská komunita sa opiera 

o protestantského kňaza, prekladača žalmov, jazykovedca a všestranného intelektuála 

17. storočia. Nepáčilo sa im, že takáto postava a jej dielo tvorí pevnú súčasť kultúrnej 

a národnej identity miestnej maďarskej komunity, ktorá sa však dokázala preniesť cez 

prekážky a úctu k svojmu rodákovi zachovala a rozvíja v 21. storočí. V súčasnosti Dni 

Alberta Molnára Szencziho už nadobudli regionálny rozmer a v rámci nich sa organizujú 

hodnotné podujatia aj v Boldogu, Hrubom Šúri, Reci, ale aj za hranicou nášho okresu v 

Jelke. Slávnostný príhovor predniesol predseda Csemadoku Gyula Bárdos. Zdôraznil, 

že Dni A. M. Szencziho majú silný vplyv na zachovanie súdržnosti maďarskej komunity, 

čo vplýva na budovanie jej sebadôvery a viery v budúcnosť. Piatkový program 

pokračoval koncertom skupiny Pósfa v Galérii Labyrint MsKS a vernisážou výstavy „70 

rokov Csemadoku a 50 rokov Dní Alberta Molnára Szencziho“. 7. októbra na 

spomienkovej slávnosti v Spojenej škole s VJM hudobná skupina žiačok školy Campa 

Nulla vystúpila s poeticko-hudobným pásmom k  pamiatke aradských mučeníkov, 

vodcov revolúcie a boja za slobodu v roku 1848-49. Vzácnym hosťom programu bola 

speváčka, pedagogička, zaslúžilá umelkyňa a zakladateľka hudobnej školy Krónikás 

Zenede Kamilla Nagy Dévai. Spolu so svojimi žiačkami uviedla program „Chváľ, duša 

moja, Pána…” Kamilla Nagy Dévai bola aj interpretkou prvého ročníka Dní A. M. 

Szencziho. Na záver zástupcovia seneckých škôl s VJM a Csemadoku položili vence k 

reliéfu A. M. Szencziho. Senecká maďarská komunita 16. októbra oslávila v kine 70. 

výročie založenia Csemadoku v rámci galaprogramu „Sme na nich hrdí“. Podujatia sa 



zúčastnil pracovník veľvyslanectva Maďarska, primátor mesta Senec, prednostka MsÚ, 

poslanci MsZ, poslanci BSK a ďalšie osobnosti z nášho mesta a okresu. Slávnostný 

príhovor predniesol podpredseda seneckého oblastného výboru Csemadoku István 

Hornyák a tajomník Republikovej rady Csemadoku Jenő Görföl.  

Cirkevný život 

 

Počas prvého aprílového týždňa sa v  seneckej farnosti, v Kostole sv. Mikuláša, konala 

významná udalosť – ľudové misie. Začali sa svätou omšou, pri ktorej kňazi seneckej 

farnosti symbolicky odovzdali správu farnosti na čas misií pátrom redemptoristom - 

Michalovi Zamkovskému a Miroslavovi Szudovi. Pátri misionári ponúkli misijný čas v 

seneckej farnosti práve ako možnosť zastaviť sa a zamyslieť sa, kam vlastne kráčame v 

našich životoch, a vrátiť sa do náručia Nebeského Otca. V nedeľu po sv. omši bolo v 

miestnom pastoračnom centre stretnutie mládeže seneckej farnosti so študentami rehole 

redemptoristov, ktorí mladým pripravili hodnotný program s ich vlastnými svedectvami 

o živote s Ježišom. Po nedeľnej katechéze pre ženy pokračoval misijný program v 

pondelok večerným stretnutím pre mužov a cez týždeň sa pátri s ich spolupracovníkmi 

venovali aj stretnutiam so žiakmi na seneckých školách. Misie sa skončili slávnostnou 

sv. omšou na nádvorí pred farským kostolom. 

Na seneckú faru prišiel v lete nový kaplán. Ján Fábik a pochádza zo Senice.  

Seneckú farnosť navštívil v nedeľu 25. 8. misionár Peter Majerník pôsobiaci v Tanzánii. 

Prihovoril sa k veriacim pri sv. omšiach o 9.30 a 18.30. Po večernej sv. omši bolo 

stretnutie s misionárom v pastoračnom centre s videoprojekciou a s diskusiou.  



22. septembra sa senecká fara zúčastnila národného pochodu za život, ktorý bol 

organizovaný v Bratislave. Pochod odštartoval o 14:30 na Námestí slobody. Trasa 

pochodu bola dlhá 2,2 km. 

6. januára Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi v Senci v spolupráci s MO MS 

zorganizoval tradičný trojkráľový koncert v ev. kostole. Koncert je vždy navštevovaný 

veriacimi vo veľkom počte z oboch spoločenstiev. 

V apríli sa Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi v Senci stal súčasťou misijného projektu 

Prochrist, každovečerný online misijný program pre ľudí s témou “Volanie bez 

poplatku”. Premietalo sa na Gymnáziu pre verejnosť celý týždeň, zúčastnilo sa ho každý 

večer v priemere 10 ľudí. 

8. mája bolo stretnutie detí a rodičov navštevujúcich náboženskú výchovu v jedálni SOŠ 

na Kysuckej v počte asi 60 detí a ich rodičov. Pozvanie prijal br. farár R. Dovala s 

rodinnou kapelou. 

V júli bol zorganizovaný detský denný tábor s názvom Daniel v jame levovej, konal sa 

v priestoroch evanjelického kostola a farského dvora, zúčastnilo sa ho 35 detí. 

 

Šport a telesná kultúra 

 

Potápačský klub PICCARD SENEC vybojoval 26. januára 2019 opäť 1. miesto v silnej 

konkurencii mužstiev a obhájil po piaty krát svoj titul na plaveckej súťaži Aronnax 

Apnea Cup 2019. Išlo už o 12. ročník plaveckej súťaže v plutvovom plávaní 25 m dĺžky 

pod vodou štafetovým spôsobom. Za 1 hodinu odplávali naši potápači 6 550 m. Súťaž 

sa uskutočnila na bazéne Lafranconi pri FTVŠ UK v Bratislave. Tentokrát náš mužský 



team v zložení Dalibor Martišovič, Roman Szalai, David Bednárik, Štefan Bordács, 

Róbert Tóth, Andrej Bartaloš, Juraj Hlávek, Pavol Hrnčiara Dalibor Riška, obohatila 

naša najmladšia potápačka 13-ročná Ivana Martišovičová. 

 

Za účasti vedenia mesta, poslancov MsZ a hostí boli 13. marca 2019 odovzdané ceny 

najlepším seneckým športovcom. Do odovzdávania cien sa aj tento rok zapojili 

osobnosti slovenského športu: podpredsedníčka Slovenského olympijského výboru, 

účastníčka dvoch olympijských hier Mária Mračnová, najúspešnejšia slovenská 

športová gymnastka histórie Marianna Krajčírová-Némethová, prezident Klubu 

ligových kanonierov Tomáš Medveďa športový fyziológ, kondičný tréner Viktor Bielik.  

O laureátoch ceny Športovec roka mesta Senec rozhodovala Komisia športu pri MsZ v 

novom zložení na svojom prvom zasadnutí v týchto kategóriách: jednotlivec, kolektív 

roka, skokan roka, cena primátora za šport, zaslúžilý športovec, trénera funkcionár. 

Primátor mesta Senec Dušan Badinský odovzdal štyrom športovcom ďakovný list 

primátora za vzornú reprezentáciu mesta Senec. Víťazom internetového hlasovania sa 

stalo ŠPORT CENTRUM Senec – družstvo hádzanárov U15 so 475 hlasmi z celkového 

počtu 1 181 odovzdaných hlasov. Absolútnym víťazom sa stala reprezentantka 

Slovenska v pretláčaní rukou, desaťnásobná majsterka sveta, Lucia Debnárová. 

V rôznych kategóriách boli ocenení: 

Športovec roka 2018 mesta Senec – kategória jednotlivec – deti 

Vanesa Lacsková – plutvové plávanie 

Richard Schwartz – plávanie 

Lucia Sečanská – bojové umenie 



 

Kategória jednotlivec – juniori 

Dominik Poizl – lukostreľba 

Lukáš Dóka – beh, cezpoľný beh 

Jaroslav Antalič, ml. - motošport 

 

Kategória jednotlivec – dospelí I. strana 

Lenka Vandáková - snow volleyball 

Pavol Bitto – karate 

Lucia Debnárová – pretláčanie rukou 

Matej Homola – motošport 

Martin Sitár – grappling, jiu-jitsu 

 

Kolektív roka 

BK Gabko Senec - Kolektív hráčov – kategórie mladší mini – (ročník narodenia 2007) 

– baskteball 

SPORT CLUB SENEC - Družstvo žiakov – hádzaná 

MŠK Senec - kolektív mužov MŠK – futbal 

 

Skokan roka 

Liliana Kantorová – plávanie 

Tobias Medveď – bojové umenie 

 



Zaslúžilý športovec, tréner, funkcionár 

Patrik Pomichal – Tréner roka 2018 - MŠK Senec – futbal 

Vladimír Fekete - Zaslúžili funkcionár – futbal 

Jozef Fülöp - Dlhoročný aktívny funkcionár, predseda klubu – futbal 

 

Cena primátora za šport 

Karol Ryšavý - Bojové športy MMA 

Ďakovný list primátora za vzornú reprezentáciu mesta Senec 

Nicholas Volník – tenis 

Barbara Ajpeková – armwrestling 

Alexander Rekoš – plutvové plávanie 

Attila Koczkás – motošport 

 

HC Senec sa stal majstrom bratislavskej amatérskej hokejovej ligy RAHL Partička 

hokeja. Liga je založená s cieľom vytvoriť dlhodobú súťaž pre amatérske hokejové 

družstvá. Zápasy sa hrávajú počas celého roka na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu. 

Sezóna bola náročná a hráči HC Senec do play-off postupovali zo štvrtej priečky. Museli 

poraziť víťaza základnej časti súťaže, tím NTL. To sa aj podarilo s výsledkom 2:0 na 

zápasy. 

 

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa konali 18. - 19. 5. 2019 v Bratislave, 

sa zúčastnil aj plutvoví plavci zo SPORT CLUB Senec. Plavci Alexander Rekoš, Michal 

Kovács, Michaela Szabóová, Jakub Pankiewicz, Tereza Zuzana Neczliová, Vanesa 



Lacsková, Karolína Kolenčiak, Noel Várady si počas Majstrovstiev SR získali celkovo 

spolu 36 medailových umiestnení. Z toho 4 x zlaté, 18 x strieborné a 14 x bronzové 

umiestnenie. 

MŠK Senec hrala v sezóne 2019/2020 v III. Lige. Post trénera A tímu obsadil bývalý 

reprezentant Slovenskej republiky Jozef Majoroš. Získal ocenenie futbalista roka 1998 

a bol nominovaný do výberu hviezd Gambrinus ligy. Reprezentoval Česko -Slovensko 

na Majstrovstvách sveta do 20 rokov v  Saudskej Arábii v roku 1989. V drese seniorskej 

reprezentácie odohral 23 zápasov. Pamätný bol jeho víťazný gól v zápase kvalifikácie 

na MS 1998 proti Česku. Hrával v Grécku, Maďarsku a v Rakúsku. 

V Hoteli Senec sa konalo 3. septembra 2019 prvé podujatie v rámci osláv 100 rokov 

futbalu v Senci. V kongresovej sále sa zišlo približne 250 hostí, medzi nimi ministerka 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, predseda BSK Juraj Droba, 

prednosta Okresného úradu Senec Martin Doboš, predseda celoštátneho výboru 

Csemadoku Gyula Bárdos, funkcionári Slovenského futbalového zväzu na čele s 

predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom, poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší 

významní predstavitelia seneckého futbalu a osobnosti spoločenského, kultúrneho a 

politického života mesta. Históriu uplynulých 100 rokov prezentoval hosťom primátor 

mesta Senec Dušan Badinský. V mene mesta Senec prevzal z rúk Juraja Jánošíka 

ocenenie za podporu rozvoja futbalu v našom meste. Prítomní si minútou ticha uctili 

pamiatku zosnulých seneckých osobností futbalu. Oslavy storočnice seneckého futbalu 

korunovalo v sobotu 7.9.2019 v areáli NTC víťazstvo MŠK Senec nad Pezinkom v 

majstrovskom zápase TIPOS III. ligy BA. Majstrovskému zápasu predchádzali 

priateľské stretnutia mladších tímov MŠK: U12 MŠK - SFC Kalinkovo, U13 MŠK - ŠK 



Bernolákovo, U15 MŠK - ŠK Bernolákovo. Najmladší, MŠK U7 a U8 sa ukázali 

Senčanom pred majstrovským zápasom. Popoludní sa konala autogramiáda s 

futbalovými osobnosťami Slovenska. Deti aj dospelí stáli v rade pred stolom, kde ich 

vítal Tomáš Medveď, Jozef Kožlej, Martin Obšitník, Július Šimon, Vladimír Kinder, 

Ladislav Pecko, Jozef Valachovič a Ondrej Krištofík.  

 

Obyvateľstvo 

K 1. januáru 2019 mal Senec oficiálne 19 432 obyvateľov. Počas roka 2018 s a narodilo 

258 detí, 139 chlapcov a 119 dievčat. K trvalému pobytu sa prihlásilo 614 nových 

obyvateľov, z toho 228 mužov a 326 žien. Počet úmrtí dosiahol číslo 140, z toho 83 

mužova 57 žien. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 448 obyvateľov, z toho 212 mužov a 

236 žien. Počet obyvateľov sa teda zvýšil o 284 osôb, pričom priemerný vek   je 38,81 

roka. V roku 2019 možno očakávať ďalší  nárast počtu obyvateľov, pretože v lokalite 

Nová Tehelňa na severnej strane mesta prebieha výstavba rodinných domov a pripravuje 

sa tam aj výstavba bytových domov. Na juhu mesta v lokalite Mlynský klin 2 sú vo 

výstavbe rodinné domy.  

V  bratislavskom Divadle Aréna sa 25. januára konalo ocenenie osobností 

Bratislavského samosprávneho kraja. Bratislavský samosprávny kraj ocenil medzi 

mnohými aj Senčanku, MUDr. Jarmilu Ožvaldovú. Ako sa píše v návrhu uznesenia na 

udelenie uznesení: „...laureátka Pamätného listu predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja pôsobila od roku 1984 ako očná lekárka. V tomto roku oslavuje 

životné jubileum 80 rokov. Je členkou výboru miestneho spolku Červeného kríža. V 

roku 1990 stála pri obnovení činnosti Miestneho odboru Matice Slovenskej v Senci a už 



20 rokov v ňom pôsobí ako predsedníčka. Pod jej vedením spolok každoročne 

organizuje množstvo podujatí ako duchovné ukončenie Vianoc Trojkráľovým 

koncertom, sviatok sv. Cyrila a Metoda, výročie narodenia Ľ. Štúra, organizuje 

vychádzky na Devín v rámci Štúrových dní a mnohé iné.“ 

Výberová komisia zložená z poslancov BSK vybrala pri príležitosti Dňa učiteľov 22 

pedagógov zo župných škôl. Spomedzi seneckých pedagógov bol ocenený Mgr. Tomáš 

Kluka, ktorý pôsobí na Spojenej škole s VJM. Je predsedom predmetovej komisie 

prírodovedných predmetov. Mgr Tomáš Kluka je aj správcom zbierok fyziky a 

informatiky, správcom IKT a webovej stránky a koordinátorom školského časopisu. 

Pripravuje žiakov na maturitnú skúšku z informatiky a na súťaže iBobor a INFOPROG. 

Dňa 2.4. 2019 sa v Žilinskom hoteli Holiday Inn uskutočnilo udeľovanie najvyššieho 

hasičského vyznamenania ,,Zaslúžilý člen Dobrovoľnej ochrany Slovenskej republiky“. 

Ocenenie dostal aj medzi inými veliteľ DHZ Senec – Jozefovi Bordáčovi.  Toto 

ocenenie mu odovzdal prezident DPO SR Pavla Ceľucha. Jozefovi Bordáčovi na mieste 

zagratuloval aj prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý a generálny sekretár DPO 

SR Vendelín Horváth. 

Z návrhov poslancov, organizácií či obyvateľov vybralo a schválilo mestské 

zastupiteľstvo laureátov ceny primátora a ceny mesta.  

 

Cenu primátora získali tento rok: František Gábriš, známy najmä svojimi aktivitami v 

športe hádzaná a Lucia Strešňáková, ktorá je dlhoročnou členkou Slovenského 

Červeného kríža. 



Cenu mesta si prevzali: PaedDr. Mária Baránová za dlhoročnú pedagogickú prácu s 

mladými ľuďmi, Jozef Bordáč za vynikajúce výsledky v Dobrovoľnom hasičskom zbore 

Senec, Ján Jasovský za pravidelné darovanie krvi, získanie bronzovej, striebornej 

a zlatej Jánskeho plakety a medaily profesora MUDr. Jána Kňazovického. Za 200 

odberov krvi. Mgr. Štefan Mrva pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za dlhoročnú 

aktívnu prácu pre senecký šport, najmä futbal, Mgr. Pavlovi Škovránkovi za dlhoročnú 

prínosnú prácu v prospech slovenského školstva a športu, Ing. László Vojtekovi, CSc. 

ako prejav vďaky a úcty za zásluhy pri rozvoji nášho mesta a života občanov.  

 

30. marca 2019 nás navždy opustil učiteľ maďarského a slovenského jazyka Roland 

Katona, ktorý by 15. apríla oslávil 85. narodeniny. Bol uznávaným členom seneckej 

maďarskej komunity aj ako aktivista mestskej organizácie Csemadok a často 

publikovaný autor básní v Mestských novinách Senčan.  

 

Pri príležitosti októbrového Dňa osvetových pracovníkov sa v priestoroch Domu kultúry 

Zrkadlový háj uskutočnilo slávnostné stretnutie pracovníkov kultúrno-osvetových 

zariadení Bratislavského kraja. V rámci podujatia dostal ocenenie aj senecký historik, 

archivár a vedúci Mestského múzea v Senci Mgr. Gábor Strešňák, ktorý svojim 

postojom a aktivitami prispieva k tomu, aby zachovanie kultúrneho dedičstva bolo 

neoddeliteľnou súčasťou života súčasnej mladej generácie. V roku 2009 založil spolu 

so svojou manželkou Dagmar folklórny súbor Möggyes v Základnej škole Alberta 

Molnára Szencziho. Ich cieľom bolo, aby si žiaci osvojili tradičné ľudové piesne, ľudové 

hry a kultúru ľudových zvykov. Za krátky čas sa súbor stal známym v širokom okolí. 



Dnes ho tvorí 56 členov a je rozdelený na dve skupiny: Kismöggyes a Nagymöggyes. 

23. marca 2019 súbor oslávil desiate výročie svojho založenia jubilejným programom 

vo veľkej sále MsKS.  

 

História, pamiatky, rôzne 

21. februára 2019 sa konal kontrolný deň v seneckej synagóge, kde od mája roku 2018 

prebieha komplexná rekonštrukcia a výstavba informačného pavilónu za budovou 

synagógy. Riaditeľ Odboru investičných činností a verejného obstarávania BSK Pavol 

Líška prišiel v sprievode riaditeľky Odboru kultúry a cestovného ruchu BSK Agáty 

Mikulovej, predsedníčky Komisie kultúry BSK Zuzany Rattajovej a predsedníčky 

komisie investičnej, majetkovej a verejného obstarávania Márie Hudákovej. Prehliadka 

stavby sa začala vo vnútri. Zástupca zhotoviteľa stavby prezentoval doteraz vykonané 

práce, ktoré pokračovali podľa harmonogramu. Drevená strešná konštrukcia bola 

obnovená a strešná krytina kompletne vymenená. Bola hotová aj rekonštrukcia čelnej 

fasády. 

 

V priestoroch vedľa existujúceho sklenárstva medzi budovou daňového úradu na 

Mierovom námestí a autobusovou stanicou na Šafárikovej ulici sa nachádza historická 

budova z 18. storočia, v časti ktorej má v budúcnosti vzniknúť hasičské múzeum. Počas 

ostatných rokov sa tu konali viaceré podujatia ako napríklad Noc literatúry alebo koncert 

sláčikového kvarteta. Počas leta vrcholili práce na vnútornej rekonštrukcii tejto časti 

budovy a boli dokončené v auguste. Ďalším krokom sú vonkajšie práce, ktoré sa už 

začali. Práce sú prevádzané reštaurátorským spôsobom. 


