
Z Á P I S N I C A  č. 2/2019 
zo zasadnutia Komisie školstva a  kultúry pri MsZ konanej dňa 17.04.2019 
 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program : 
 

1. Privítanie prítomných. 
2. Návrh na názvy ulíc. 
3. Senec TV. 
4. R ô z n e. 
 
 

           Dňa 17.04.2019 o17,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Senci zasadala Komisia 
školstva a kultúry pri MsZ.  Prítomných privítal  predseda komisie MsZ kultúry a rozvoja 
vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr. Zároveň predseda oboznámil prítomných s programom 
zasadnutia. 
 
  
 
2. Názvy mestských častí a ulíc. 
  
Komisia navrhuje ( v prílohe je fotodokumentácia mestských častí aj ulice) 
Návrh č. 1 je Mestská časť „Búroš“ – Búros városrész 
Návrh č. 2 je Mestská časť „Strieborné jazero“ – Ezüst tó városrész 
Návrh č. 3 je Mestská časť „Pri jazierku“ – Tavacska városrész 
Návrh č. 4 je Mestská časť „Teheľňa“ – Téglagyár városrész 
Návrh  v oblasti Tehelne nazvať ulicu – Vrabčia. – Veréb utca 
 
Návrh uznesenia č. 2/2019: Komisia školstva a kultúry pri MsZ odporúča MsR a MsZ  
schváliť názvy mestských častí a 1 ulicu. 

 
Hlasovanie:  
za:8   proti: 0  zdržal sa:0        
 
3.Projekt Senec TV. 
Riaditeľ Senec TV nám predstavil svoj projekt. 
Projekt v prílohe č. 1 
Komisia školstva a kultúry berie na vedomie informácie pána riaditeľa Senec TV. Plánuje na 
najbližšom zasadnutí komisie obšírnejšie sa oboznámiť s problémami Senec TV. 
 
 
 
 



4.Rôzne. 
 
Mgr. Stanislav Pravda – žiada vypracovať stratégiu školstva v meste Senec. Ako bude mesto 
riešiť školskú problematiku – MŠ a ZŠ v krátkej budúcnosti. Žiada , aby na ďalšom zasadnutí, 
túto problematiku predniesol vedúci školského úradu. 
 
Mgr. Martina  Bollová 
         – žiada:  -  mesto o školský autobus na pozvážanie detí zo satelitov . 

- vybudovanie komunitného centra alebo centra voľného času 
- budovanie kreatívnych centier v spolupráci s BSK 
- v Malom Bieli  vybudovať detské ihriská a workoutové ihrisko  

 
Komisia žiada MsZ, aby prehodnotilo odkúpenie Protelcontu a vypracovanie konkrétnej      
vízie celého projektu. 

 
 
 

   
                                                                            

      Rudolf Galambos 
         predseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomníčka   
Senec  18.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Uznesenie č.   2/2019 
 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos– 
predseda 

áno    

Ing. Martina Bollová 
 

áno    

Júlia Erdélyi 
 

áno    

Tomáš Jasenovec 
 

áno    

Martin Lettrich 
 

áno 
  

 

Monika Macháčková 
 

áno    

Mgr. František Podolský 
 

áno    

Mgr. Henrich Polakovič 
 

áno    

PaedDr. Monika Snohová 
 

-  
 

 

Stanislav Pravda áno    
 

Ing. Balázs Vojtek .    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT ,,LOKÁLNA TV v SENCI”

SÚKROMNÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA



JEDNO MULTIMEDIÁLNE MIESTO PRE KAŽDÉHO OBYVATEĽA MESTA 
SENEC. PRIEHĽADNE, BEZ ZBYTOČNOSTÍ A CHAOSU

VZHĽAD PRISPÔSOBENÝ MESTU SENEC A ICH OBYVATEĽOM.
RIADENÝ OBSAH INFORMÁCIÍ, ZÁBAVY A KOMERCIE.

VYBRANÉ MIESTNE UDALOSTI  ZACHYTENÉ PROSTREDNÍCTVOM 
VIDEA, AUDIA, FOTOGRAFIÍ A TEXTU.

VHODNÉ LOKÁLNE MÉDIUM PRE OBČANOV, INŠTITÚCIE A FIRMY, 
PRE DÔCHODCOV, RODIČOV A DETI.

ĽAHKO DOSTUPNÉ NA AKOMKOĽVEK KOMUNIKAČNOM ZARIADENÍ.

Úloha lokálnej TV v meste je informovanosť
Úloha lokálnej TV v mesteINFO



SENEC TV - vznikla za účelom informovať obyvateľov o aktuálnom dianí   
a vzbudiť záujem hlavne u mladej generácie obyvateľstva o samosprávu 
a život v meste Senec. Od roku 2016 sme vyrobili viac ako 1100 príspev- 
kov a máme dva a pol ročný archív o dianí v meste. Naši zamestnanci majú pre-
hľad v športe, kultúre, zdravotníctve, školstve, politike, záchranných zložkách, samo-
správe a o aktuálnom dianí v Senci. Majú dlhoročné skúsenosti s novými médiámi. Sú 
odborne aj technicky pripravení tvoriť príspevky na vysokej úrovni. 

Informácie o sledovanosti TV Senec sa dozvedáme nie z Youtube-u  
ani zo sociálnych sietí, ale predovšetkým z čísel návštevnosti na našej  
web stránke. Napriek tomu, že máme už viac ako 7000 priaznivcov na  
sociálnych sieťach, kde sme svoj dosah zamerali výhradne na Senec. 

Graf sledovanosti

SENEC

GRAF
SLEDOVANOSTI



„Platíte a sledujete v 21. storočí káblovú televíziu? Nebuďte smiešni.  
Z akého dôvodu to vlastne robíte? Pre kvalitné programy, ktoré, zúžme výber 
na slovenské a české súkromné televízie, ponúkajú? Pre kvalitné seriály, 
ktoré produkujú, alebo pre dobré filmy, ktoré do svojho programu zaraďu-
jú? Toto tie dôvody určite nie sú. Robiť to môžete len zo zvyku. Teda, zo zlo- 
zvyku. Televízna kultúra je v tej slovenskej hlboko zakorenená. A prečo nie.  
Po práci či po škole si väčšina z nás rada oddýchne nečinne sledujúc televíznu  
obrazovku. Nie je na tom nič zlé, aspoň do momentu, kým si uvedomíme, aké je to 
hlúpe. Sadnúť si v 21. storočí pred televíziu s tým, že vám práve ona nadiktuje čo 
vlastne idete pozerať. A ak si aj vyberiete svoj obľúbený program, povie vám kedy 
ho idete pozerať. Pomedzi to všetko vás v 10 minútovom reklamnom breaku dokáže 
presvedčiť, aby ste nakupovali v troch rôznych obchodných reťazcoch a nezabudli, 
že v piatok večer, tak ako každý jeden rok na prelome januára a februára, už celú 
dekádu možno sledovať Harryho Pottera. Presne pred rokom ste pritom robili úplne 
to isté. 

Ak radi trávite voľný čas pred televízorom, možno by ste mali porozmýšľať nad inou 
investíciou do iných služieb, akou je káblová televízia. Do služieb, kde si vy poviete 
kedy, čo a ako dlho budete pozerať. Za služby, kde reklama nemá žiadny, alebo len 
minimum priestoru. To je totiž televízia 21. storočia.
 
Projekty založené na akomsi obrovskom archíve seriálov, filmov, dokumentov či relácií, kde 
neustále pribúdajú nové a nové tituly, sú zrejme televíziou budúcnosti. Je len na divákovi, 
aký žáner a spracovanie si zvolí, kedy sa rozhodne daný titul sledovať a či ho dopozerá 
do konca, alebo sa k nemu vráti o pár hodín. Je to televízia, ktorú si každý vytvorí celkom 
sám, podľa vlastných požiadaviek a aktuálnych intelektuálnych či emocionálnych  
potrieb. Samozrejme ani tu človek nenájde všetko. Ten zvyšok je totiž na internete.“

Dostupné na:

https://www.interez.sk/sme-hlupi-ze-platime-za-kablovku-a-sledujeme-televiziu-nechavame-
ich-diktovat-co-kedy-a-ako-dlho-budeme-pozerat

Senec TV preferuje internet ako budúcnosť



Senec TV, s.r.o. doteraz označovala všetky svoje komerčné príspevky.  
Pri označovaných príspevkov za obsah ručí objednávateľ a majiteľ príspevku podľa 
zmluvy. Tu chceme upozorniť, že to bol aj hlavný dôvod prečo sme neoznačovali 
príspevky, na ktoré mesto prispelo vo výške 23 %.

Argumenty:

1. Majoritným vlastníkom bola Senec TV, s.r.o 
2. Senec TV, s r.o. na seba všetku zodpovednosť v prípade napr. žalôb zo strany  
respondentov či dotknutých osôb, súkromných alebo právnych.

Navrhujeme,  aby príspevky platené mestom neboli označované štandardne, ale 
napr. na konci alebo na začiatku odznie „Tento príspevok financovalo/spolufinanco-
valo (v prípade zľavy)  mesto Senec“  alebo sa daný text graficky znázorní.

Senec TV, s.r.o. je súkromná internetová televízia, ktorá svoje príspevky  
prezentuje na svojom web kanáli www.senec.tv, na ktorý má od Rady pre  
vysielanie a retransmisiu aj licenciu. Svoj web podporuje aj pomocou  
sociálnych sietí. Aby bolo možné naše príspevky sťahovať, je potrebné ich 
mať najprv na úložisku, ktorým je práve ,,youtube.com“. Za takúto kapa- 
citu by sme platili na súkromných serveroch viac ako tisíc eur mesačne. Hlavným 
dôvodom využívania tohto systému je práve finančné hľadisko.



Nie sme si vedomí tendenčnosti, ani nerozumieme, na základe čoho vznikla táto  
pripomienka, no predpokladáme, že na základe komerčných, čiže platených príspev- 
kov v rámci predvolebnej kampane, ktoré samozrejme boli označené.

TV Senec s r.o. nikdy nežiadala a ani nedostala dotácie od mesta Senec. TV Senec 
s.r.o. fungovala na princípe objednávok. V praxi to vyzeralo nasledovne: Vedenie  
mesta si vybralo udalosť, ktorú chce prezentovať vo forme reportáže. TV Senec na 
základe objednávky či už ústnej alebo písomnej vyhotovila dielo a následne ho  
vyfakturovala. 



Informovanosť a propagáciu - mesto Senec má viac ako 230 mestských akcií ročne. 
Podporuje oblasti ako: kultúra, šport, školstvo, zdravotníctvo, politika, Slnečné jazerá, 
samospráva a my chceme byť pri tom a informovať Vás. 

Aktuálne dianie a oznamy - havárie, výpadok elektriny, plynu a vody, okresný úrad, 
uzávera cesty, mestský úrad, mestské dane, zavretá škola či škôlka atď.

Miesto propagácie: www.senec.tv, sociálna sieť Facebook, Instagram.

Ponúkame tri najzákladnejšie formy propagácie:

Charakteristika:  Krátke video (zostrih) max. do 30 sekúnd so základnými infor- 
máciami o vybranej udalosti, prípadne statická grafika či 10-sekundový oznam.  
Tu už môžeme čerpať z archívu TV SENEC. 

Funkcia:
- pripomenúť obyvateľom dátum a čas podujatia
- pripomenúť  kde a v akom rozsahu sa daná akcia uskutoční
- udržiavať lojalitu návštevníka 

Príklad:
Pozvánka na Slnečný festival - upútavka bola vyrobená z minuloročného záznamu. 



Charakteristika: Základom reportáže je opisný postup. Reportáž 
chce vyvolať názornú predstavu prostredia. Snaží sa pútavo a autenticky  
zachytiť udalosť alebo problematiku. Reportážna forma vychádza pri svojej konštruk-
cii z princípu hľadania a objasňovania faktov človekom (redaktorom). Môže mať 
niekedy formu interview. 

Príklad: Prezentácia knihy v MsKS o 17:00. 

Reportér (príprava): 
Minimálne deň vopred – získanie kontaktu, dohodnutie stretnutia
15:00 - 17:00 príprava na rozhovor, monitoring médií s touto problematikou, sledo-
vanie recenzií

Reportér (výroba):
17:00 - 19:00 Prezentácia knihy
19:00 - 19:30  ROZHOVOR

Reportér (postprodukcia):
19:30 – 21:00  Prepis respondentov
21:00 – 21:30  Selekcia dôležitého, skladanie scenára
21:30 – 22:30  Písanie komentárov, dohľadávanie k téme
22:30 – 23:00  Nahrávanie komentárov

Kameraman (príprava):
16:30 Príprava techniky, skontrolovanie batérií a pamäťových kariet

Kameraman (výroba):
17:00 - 19:30  točenie ilustračných záberov, zachytenie atmosféry podujatia, konzul- 
  tácia s redaktorkou o budúcom scenári a celková idea reportáže,  
  rozhovory, prípadné rýchle doplnenie ilustračných záberov na základe
  rozhovoru

Postprodukcia:
19:40  Čistenie zvukových stop, hrubý strih ilustračných záberov, celková príprava na  
 finálny strih
21:30 - 23:00 Hrubý strih reportáže + kompozícia
23:00 - 23:30 Čistý strih + čistenie ilustračných záberov + grafika
23:30 - 24:00 EXPORT + PUBLIKOVANIE



Charakteristika: Rozhovor má dialógový charakter. Striedajú sa v ňom kladené 
otázky s odpoveďami respondenta. V porovnaní s rozhlasovým alebo novinovým 
rozhovorom je televízny rozhovor výhodnejší, keďže televízia umožňuje priniesť 
autentickú podobu. Zachytí prejav človeka v konkrétnom prostredí v priestore a čase.  
(Ľ. Labík- Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch) 

Príklad:  Rozhovor s poslancom alebo verejným funkcionárom

Moderátorka (príprava):
9:00-12:00  výber respondenta a témy, vyhľadávanie informácií k problematike,  
 tvorba otázok

Moderátorka (výroba):
11:30 - 12:00  tvorba komentárov – zahlásenie, odhlásenie
12:00 - 13:00  ROZHOVOR

Moderátorka (postprodukcia):
15:30 - 17:00  výber použiteľného materiálu, tvorba scenáru

Kameraman (príprava):
8:30 - 9:30  príprava techniky, skontrolovanie batérií a pamäťových kariet

Kameraman (výroba):
9:30 - 10:30  výber miesta produkcie
10:30 - 11:30  príprava scény (kompozícia, zvuk, svetlo, koordinácia respondenta)
11:30 - 12:00  skúška scény
12:00 - 13:00  VÝROBA - Neustály dohľad a kontrola audiovizuálneho záznamu
13:00 - 14:00 ukončenie výroby - zbalenie scény a techniky, skontrolovanie súborov
14:00 - 15:00  presun do redakcie + presun súborov na pevný disk

Postprodukcia
15:00 - 15:30 príprava zdrojového súboru pre moderátorku/redaktorku
15:30 - 17:00 čistenie zvukových stop
17:00 - 19:00 čistý strih + grafika
19:00 - 19:30 EXPORT + PUBLIKOVANIE



Propagácia na rokPONUKA

- reportáž: 30x kultúra, 20x šport, 20x samospráva
- upútavka: 8x kultúra, 5x šport, 7x samospráva
- rozhovor: 19x rozhovor s poslancami

- reportáž: 40x kultúra, 35x šport, 30x samospráva
- upútavka: 25x kultúra, 15x šport, 10x samospráva
- rozhovor: 58x rozhovor s poslancami

- reportáž: 80x kultúra, 50x šport, 50x samospráva
- upútavka: 35x kultúra, 20x šport, 15x samospráva
- rozhovor: 88x rozhovor s poslancami

- reportáž: 100x kultúra, 30x šport, 40x samospráva
- upútavka: 60x kultúra, 30x šport, 30x samospráva
- rozhovor: 209x rozhovor s poslancami

BALÍK1

BALÍK2

BALÍK3

BALÍK4
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