
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1/2015	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 

18.03.2015 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Privítanie prítomných. 
2. Voľba podpredsedu Komisie kultúry a rozvoja vzdelávania pri MsZ v Senci. 
3. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, 

dieťa  v materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta 
Senec na rok 2015 

 4. Návrh na rozdelenie dotácií. 
 5. R ô z n e. 
 
 

           Dňa 18.03.2015 o17,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania.  Prítomných privítal  predseda komisie MsZ 
kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr. Zároveň oboznámil prítomných 
s programom zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa vopred 
ospravedlnila Silvia Nádaská, Mgr. 
 
 
2. Voľba podpredsedu Komisie kultúry a rozvoja vzdelávania pri MsZ v Senci. 

- Mgr. Rudolf Galambos vyzval členov, aby dali návrhy na podpredsedu komisie MsZ 
kultúry a rozvoja vzdelávania. PaedDr. Monika Snohová bola zvolená za 
podpredsedníčku komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania. 
 

 Návrh uznesenia č. 1/2015: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ zvolila za 
podpredsedníčku komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania PaedDr. Moniku Snohovú. 
 
 
Hlasovanie:  
za: 7,  proti: 0, zdržal sa:1  
 
 
3.Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa  
v materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec na 
rok 2015. 
 

Mgr. Anton Kubliniak predložil návrh na výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa  v materskej školy a školského zariadenia, 
ktoré sú zriadené na území Mesta Senec na rok 2015. 



Pri financovaní škôl a školských zariadení z novely zákona 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vyplýva, že obec poskytne na žiaka cirkevnej základnej 
umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej 
jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, 
dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia 
dotáciu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach 
školského stravovania najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku 
na stravovanie žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
Každá zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy a školského zariadenia sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného nariadenia 
obce. 

 
 
Dotácia na 1 žiaka na rok 2015   
v zmysle schváleného rozpočtu na MsZ 11.12.2014 uznesením 119/2014 
podľa počtu detí k 15.9.2014 a bez fin. prostr. na kapitálové výdavky, nákup interiérového 
vybavenia, údržby a odchodného. 

    
zariadenia v zriaďovateľskej  Súkromné školské  
pôsobnosti mesta Senec zariadenia  

    
Zariadenie dotácia na 1 žiaka Zariadenie dotácia na 1 žiaka 

 indiv. kol. indiv. kol. 
ZUŠ Fa 2 749,75 460,37 SMŠ Fándlyho  2 047,81
MŠ Košická  2 737,12 SMŠ senec - Sv. Martin  2 047,81
MŠ Kysucká  2 041,07 SZUŠ R. Madarászovej 659,78 405,13
MŠ Fándlyho  2 570,23 SZUŠ Ateliér  405,13
MŠ Ovoda  1 723,67  
MŠ 
Kollárova 

 1 972,54 prepočítaní potenciálni 

MŠ Sln. Jaz.  2 917,74 žiaci stravníci 
ŠKD Taj.  409,13 SLVS Argaláš 5 291,00 159,06
ŠKD 
Mlynská 

 522,98  

ŠKD A. 
Moln. 

 419,83  

ŠJ Taj.  96,08  
ŠJ Ml.  172,24  
Šj A. Moln.  273,91  
 

 
Návrh uznesenia č.2/2015: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje výšku 
dotácie na prevádzku  a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa  v materskej 
školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec na rok 2015 podľa 
tabuliek a navrhuje prijať MsR a  MsZ.  



 
Hlasovanie:  
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
 
 
 
4. Návrh na rozdelenie dotácie na rok 2015. 
 
Komisia dlho uvažovala o rozdelení dotácií, ale napokon rozdelila podľa prílohy č. 1. 
Komisia navrhuje presunúť dotácie nasledovne: 

- Pre školy rozdeliť 6 495€ a 8 505€ presunúť občianskym združeniam. 
- Zo  žiadosti o dotáciu Gymnázia A. Bernoláka v Senci podporiť rekultiváciu trávnatej 

plochy za 3 495€. 
 

- Pre cirkev dotáciu 8 000€ a presunúť občianskym združeniam 8 000€. 
 

- Pre občianske združenia by bola suma 66 505€ z toho komisia rozdelila 63 000€ 
a zostatok 3 505€. 
 

- Pre Collegium Wartberg na žiadosť na akciu Music Camp for Children Senec 0€. 
 

- Pre Piccard na námornú bitku 1 200€. 
 

- Pri ostatných žiadostiach nech navrhnú podľa odsúhlasených finančných prostriedkov 
účel využitia žiadatelia 
 

 
Návrh Komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania na rok 2015 – príloha č. 1. 
  

 
Návrh uznesenia č.3/2015: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje rozdelenie 
dotácií podľa prílohy č. 1  a prijať MsR a  MsZ.  
 
Hlasovanie:  
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
 
5. Rôzne. 

Plán práce  na rok 2015. 
 
- Mgr. Rudolf Galambos oboznámil členov komisie MsZ kultúry a rozvoja 

vzdelávania plánom práce na rok 2015. 
Zasadnutia komisie budú a podľa potreby. 
 
Plán práce na rok 2015 

- Pripomienkovanie  návrhov VZN mesta Senec 
- Návrhy na rozdelenie dotácií pre organizácie, posúdenie podaných žiadostí. 
- Deň učiteľov, ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta Senec, Senecká 

olympiáda žiakov – zapojenie sa do týchto akcií 



- Návrhy rozpočtu Komisie kultúry a rozvoja vzdelávania pri MsZ   na roky 2016-
2019. 

- Návrhy  na pomenovanie nových ulíc v Senci. 
- Kronika. 

 
Návrh uznesenia č. 4/2015: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania vypracovala plán 
práce na rok 2015 a dáva na vedomie MsR a MsZ   . 
 
Hlasovanie:  
za:8  proti:0  zdržal sa:0  

 
 
 
Mgr. A. Kubliniak požiadal komisiu o podporu Stavebnej komisie pri MsZ v Senci. 
 
Stavebná komisia navrhuje pri Tehelni, kde sa bude stavať cca 500 bytov , aby investora 
zaviazalo Mesto Senec o poskytnutie pozemku v rozlohe 1200m²   pre Mesto Senec  na 
výstavbu novej materskej školy a pozemok na parkoviská pre potreby MŠ. Podľa zistení 
vekovej štruktúre iných lokalít v meste nám vychádza z tých cca. 80 detí do MŠ. Vzhľadom 
na nedostatok miest v materských školách by sme ten pozemok veľmi potrebovali. 
 
 
Návrh uznesenia č. 5/2015: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania podporuje návrh 
Stavebnej komisie pri MsZ v Senci a dáva na vedomie MsR a MsZ   . 
 
Hlasovanie:  
za:8  proti:0  zdržal sa:0               
 

 
- Zasadnutia sa zúčastnila p. K. Baloghová, ktorá oboznámila členov prácou 

občianskeho  združenia SOLAR.                                                       
 
    
                                                                            Rudolf Galambos 
         predseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
Senec  19.03.2015 
 
 
 

	



Uznesenie č.   /2015 
 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos– 
predseda 

áno    

Mgr. Gyula Bárdos 
 

áno    

Júlia Erdélyi 
 

áno    

Mgr. Ivan Fendek 
 

áno    

Mgr. Silvia Nádaská 
 

- - -  

Alžbeta Nyáryová 
 

áno    

Mgr. František Podolský 
 

áno    

Mgr. Henrich Polakovič 
 

áno    

PaedDr. Monika Snohová 
 

  áno  

 
 
 
 
Uznesenie č. 2  /2015 
 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos– 
predseda 

áno    

Mgr. Gyula Bárdos 
 

áno    

Júlia Erdélyi 
 

áno    

Mgr. Ivan Fendek 
 

áno    

Mgr. Silvia Nádaská 
 

- - -  

Alžbeta Nyáryová 
 

áno    

Mgr. František Podolský 
 

áno    

Mgr. Henrich Polakovič 
 

áno    

PaedDr. Monika Snohová 
 

áno    

 
 
 



 
 
Uznesenie č.   3/2015 
 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos– 
predseda 

áno    

Mgr. Gyula Bárdos 
 

áno    

Júlia Erdélyi 
 

áno    

Mgr. Ivan Fendek 
 

áno    

Mgr. Silvia Nádaská 
 

- - -  

Alžbeta Nyáryová 
 

áno    

Mgr. František Podolský 
 

áno    

Mgr. Henrich Polakovič 
 

áno    

PaedDr. Monika Snohová 
 

áno    

 
 
 
 
Uznesenie č.  4 /2015 
 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos– 
predseda 

áno    

Mgr. Gyula Bárdos 
 

áno    

Júlia Erdélyi 
 

áno    

Mgr. Ivan Fendek 
 

áno    

Mgr. Silvia Nádaská 
 

- - -  

Alžbeta Nyáryová 
 

áno    

Mgr. František Podolský 
 

áno    

Mgr. Henrich Polakovič 
 

áno    

PaedDr. Monika Snohová 
 

áno    

 



 
Uznesenie č.   5/2015 
 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf Galambos– 
predseda 

áno    

Mgr. Gyula Bárdos 
 

áno    

Júlia Erdélyi 
 

áno    

Mgr. Ivan Fendek 
 

áno    

Mgr. Silvia Nádaská 
 

- - -  

Alžbeta Nyáryová 
 

áno    

Mgr. František Podolský 
 

áno    

Mgr. Henrich Polakovič 
 

áno    

PaedDr. Monika Snohová 
 

áno    
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   Žiadosti o 
dotácie  2015 

   

Príloha č.1 

OZ  Rozpočet projektu 
Žiadané finančné dotácie  od mesta 

Žiadaná 
dotácia 

Spolufin
anco‐
vanie 

Spolu  Návrh 
komisie 

Gymnázium 
 A. Bernoláka 
Lichnerova 69 
Senec 

Športový areál zdravia a relaxu 
‐ Rekultivácia trávnatej plochy – 3 495€ 
‐ Osvetlenie multifunčného ihriska – 6 719,76€ 
‐ Vybavenie stacionárneho fitnes zariadenia – 

17 643,24€ 

27 858€ 4 000,69
€ a z 
iných 

zdrojov 
1500€

33 358,69€ 3 495€
Na 

rekultiváciu 
trávnatej 
plochy

Spojená škola 
Trnavská 2 
Senec 

Hravo a zdravo 
‐ Tabuľa Triptych keramická 400x100 5ks –cena za 

ks 418€ spolu 2 090€ 
‐ Tabuľa Triptych keramická 240x90 3ks –cena za 

ks 316€ spolu 948€ 
‐ Tabuľa Keramic 200x100 SLIM elox 1ks – 155€ 
‐ Stojan VERTIKAL so závažím 5ks – cena za kus 

208€,  spolu:1 040€ 
‐ Montáž stojanov Vertikal s tabuľou 5ks- cena za 

kus 40€, spolu:200€ 
‐ Montáž tabúľ bez stojanov 4ks – cena za kus 30€, 

spolu:120€ 
‐ Fix Centropen tenký 2709/4(sada 4 farieb) 9ks – 

cena za kus 3€, spolu: 27€ 
‐ Stierka magnetická plast. 9ks- cena za kus 6€, -  
‐ Vymeniteľné handričky Alliance(sada 10ks) 9ks- 

cena za kus 3€, spolu: 27€ 
‐ Tekutý čistič 250 – 9ks, cena za kus 4€, spolu: 36€ 

 

4 697€ 0 4 697€ 3 000€
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Rímsko ‐katolická 
cirkev, Farnosť, 
Farské nám. 4, 
Senec 

1. Farský detský tábor Laboratórium 2015 
‐ Ubytovanie a strava deti – 3 000€ 
‐ Ubytovanie a strava animátorov – 1 200€ 
2. Podpora akcií a systematickej kresťanskej formácie 

detí a mládeže vo Farnosti Senec v roku 2015 
‐ Odmeny deťom (Detský karneval) – 100€ 
‐ Výzdoba a pomôcky (Detský karneval) – 50€ 
‐ Prenájom sály (Ples mladých) – 400€ 
‐ Fotograf a DJ (Ples mladých) – 150€ 
‐ Výzdoba (Ples mladých)-300€ 
‐ Doprava (Erfata)- 160€ 
‐ Ubytovanie a strava ( Maď. skauti –tábor) - 300€ 
‐ Výlet do Budapešti  ( Maď. skauti –tábor) -750€ 
‐ Materiálno-technické zabezpečenie ( Maď. skauti –

tábor) -150€ 
‐ Výzdoba ( Párty všetkých svätých) -100€ 
‐ Sladké odmeny ( Párty všetkých svätých) -80€ 
‐ Prevádzka detských stretiek (MTZ) – 300€ 
‐ Príležitostné akcie stretiek (cestovné, MTZ) -200€ 
‐ Odmeny prvoprijímajúcim (knihy a pod.) – 500€ 
‐ Vstavaná skriňa pre potreby stretiek (pastoračné 

centrum) – 460€ 
‐ Keyboard na detské sv. omše(+detské akcie) – 

700€ 
‐ Ozvučenie na vonkajšie použitie(tábory, akcie) – 

2 500€ 
3. Sedem posledných slov Krista na kríži – hudobno-

dramatické predstavenie 
‐ Scéna – 500€ 
‐ Kostýmy – 500€ 
‐ Svetlá a zvuk -600€ 

14 500€ 10 130€ 
z iných 
zdrojov 
1 000€

25 630€ 8 000€
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‐ Propagácia – 500€ 
‐ Honoráre – 1 000€ 

 
Collegium Wartberg
Mlynská 25 
Senec 

1. Musica Perennis Iuventutis 2015 
‐ Honoráre pre umelcov – 2 150€ 
‐ Cestovné náklady – 500€ 
‐ Ubytovanie – 300€ 
‐ Propagácia – 250€ 
‐ Strava – 400€ 
2. Senčania Senčanom – Hudobný maraton 
‐ Honoráre pre umelcov – 4 000€ 
‐ Cestovné náklady – 500€ 
‐ Propagácia, práca s webovou stránkou– 500€ 
‐ Strava – 500€ 
‐ Prenájom ozvučenia, osvetlenia, profesionálneho 

pódia – 1 500€ 
‐ Foto, video – 250€ 

      3. Music Camp for Children Senec /Veľký Biel/USA 
       -  honoráre pre lektorov, 2 slovenskí lektori                    
150€/deňx7 – 810€ 
      - ubytovanie 12 ľudí cca 45€/nocx9 dní Senec-New        
York – 3 000€ 
       - propagácia, foto, video, nákup notového materiálu – 
1 000€ 
       - cestovné – letenky pre členov Collegium Wartberg      
Young v počte 10 členov + 2 lektori á 600€ - 5 000€ 
 

3 600€

7 250€

9 810€

2 100€ z 
iných 

zdrojov
1 000€

800€ z 
iných 

zdrojov 
3 500€

1 600€ 
z iných 
zdrojov 
4 000€

6 200€

11 550€

15 410€

2 000€

4 000€

0

Csemadok Základná 
organizácia  
Žarnovova 5 
Poštová adresa: 
Slnečná 20 

Kultúrno‐vzdelávací program pre občanov  
1. XLV. Dni Alberta Molnára Szencziho: propagačný 

materiál 380€, honoráre pre účinkujúcich jedincov 
a súborov, divadiel 650€, občerstvenie 
účinkujúcich 150€, vedomostná súťaž medzi 

17 257€ 5 200€ 
a z iných 
zdrojov 
6 770€

29 227€ 16 000€
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Senec  školami v okrese, dary, občerst., propagácia 250€, 
výdavky na seminár 150€, kvety, vence 100€, 
spolu: 1 680€. 

2. Študijný zájazd do Maďarska –autobus 300€,  
3. Rozšírenie techniky 

‐ Yamaha BR 12 M, dvojpásmový monitor 2x – 
478€ 

‐ Rack pre zosilňovač PR-2, 2HE ECO – 120€ 
‐ Stage Line BAG -40 MS – 43€ 
‐ Káble – 180€ 
‐ Accu Case SA Transport Case S – 53€ 
‐ Accu Case Case Cart – 26€ 
‐ Bateria k notebooku – 48€ , spolu:948€ 

4. Kto čo vie? Súťaž 
‐ Darčeky, ocenenia – 500€ 
‐ Prenájom sály na dva dni – 100€ 
‐ Občerstvenie 100€, spolu: 700€ 
5. Poézia ináč 
‐ Honorár – 1 700€ 
6. Divadelné predstavenie 
‐ Honorár pre divadlá 1 700€ 
‐ Prenájom sály na celý deň – 99€ 
7.  oslava 15. marca 
‐ autobus‐ 130€ 

       8.  Dom tanca a tvorivosti ‐10x 
         –honorár pre učiteľa 300€, prenájom / rok 350€,  
        ‐ materiál pre  deti k učeniu sa remesiel 500€, 
        ‐  honorár pre hudobníkov – 400€, spolu: 1 550€ 
      9. Činnosť Detského a mládežníckeho klubu Kincskereső pri     
MO Csemadok 
         –  Deň maďarskej kultúry vystúpenie bábkového divadla  
Táliba – 500€, 
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‐ Marec – mesiac knihy, stretnutie so spisovateľom, 
literárne popoludnie a litarárny večer – honorár – 
150€, pozvánky 500€, občerstvenie 50€ 

‐ Týždeň slovenských knižníc – knižná nedeľa – 
beseda s básnikom, honoráre pre lektorov 
a účastníkokv -150€,tvorivé dieľne – potreby  -80€, 
bábkové divadlo - 300€, občerstvenie -60€, 
pozvánky – 40€ 

‐ Deň poézie – prezentácia CD a knihy – 150€ 
‐ CD nákup – 200€ 
‐ Pozvánky – 60€ 
‐ Výtvarná výstava s večierkom poézie, pozvánky-

60€ 
‐ Odmeny, výdavky  spojené s organizáciou- 200€ 
‐ Divadeľné predstavenie – 500€ 
‐ Študijný zájazd – vstupenky a poistenie – 390€ 
‐ Divadelný tábor – honorár lektorom -1 000€, 

občerstvenie-300€, organizačné výdavky – 100€, 
Podunajská jar – účasť – 300€, klubová činnosť, 
organizačné výdavky -500€, Deň maďarského 
jazyka – pozvánky – 50€, honorár -100€, 
Divadelné predstavenie Vaskakas Győr – 500€, 
Knihy, DVD, CD na podujatia a dary -300€, 
organizačné výdavky, kancelárske potreb, 
prenájom sály- 380€ 

‐ Propagácia podujatí, kancelárske potreby, nové 
knihy – 280€, spolu: 6 750€ 

       10.  Szél‐járás, regionálny kultúrno‐spoločenský časopis 
            ‐ tlačiarenské práce 1000€ 
       11.  Detský folklórny súbor 
             ‐ udržiavanie garderóby, opravy a nové sukne – 300€ 
             ‐ hudobný sprievod na dvoch vystúpeniach – 400€ 
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Slovenský zväz 
chovateľov, ZO, 
Vrbenského 13 
Senec 

XIX. Senecká výstava králikov, hydiny a holubov 
‐ Poháre, trofeje – 500€, 
‐ posudzovatelia – 400€,  
‐ strážna služba – 200€,  
‐ klietky, voliery, oplotenie – 400€ 

1 500€ 2 000€ 3 500€          1 500€

Miestny odbor 
Matice Slovenskej  
Hurbanova 1 
Senec 

1. Trojkráľový koncert – honorár účinkujúcim300€, 
réžia (pozvánky, propagácia) 50€, poplatok za 
poskytnutie priestoru 50€ 

2. Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko –ceny 
a upomienkové predmety víťazom 200€, honorár 
pre porotu 150€, réžia a občerstvenie 50€ 

3. Akadémia pri príležitosti 200. Výročia narodenia 
Ľudovíta Štúra –honoráre účinkujúcim 500€, kvety 
pre účinkujúcih 50€  

4. Koncert štátnemu sviatku sv. Cyrila a Metoda – 
honorár účinkujúcim umelcom 500€, kvety pre 
účinkujúcich 50€, nájom priestoru 50€ 

5. Doplnenie oblečenia speváckeho zboru MO MS – 
náklady na obstaranie oblečenia 1 000€. 

6. Šachový turnaj o pohár MS – ceny pre víťazov 
a občerstvenie 150€. 

7. Štúrov Devín – Autobus, parkovné a stojné Senec – 
Devín a späť 150€ 

8. Náučno-poznávací zájazd do Ponitria, Tekova a 
Hontu  –objednanie autobusu na celej trase, 
parkovné, stojné  1 500€ , príspevok na vstupy do 
múzeí  a sprievodcovské služby500€ 

9. Návšteva divadla (2x)– autobus Senec – Bratislava 
a späť a Senec – Nitra a späť, parkovné, stojné  
350€, príspevok na vstupenky  Nitra 400€ 
a Bratislava 200€. 

7 000€ 770€ 7 770€ 5 800€
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10. Zájazd do Zalaváru ( Maďarsko) - objednanie 
autobusu na celej trase, parkovné, stojné  650€ , 
a sprievodca 100€ 

Na krídľach motýla 
– OZ 
Jesenského 2 
Senec 

Potešme inakšie výnimočných 
‐ Aktívny reproduktor zn. Elektro Voice ZxA1 – 

350€ 
‐ Aktívny reproduktor zn. Elektro Voice ZxA1 – 

350€ 
‐ Aktívny subwoofer  zn. Elektro Voice ZxA1- SUB 

– 420€ 
 

1 120€ 480€ 1 600€ 0

Piccard Senec 
Rybárska 2474/1 
Senec 

Akčný Deň detí  v Senci 
1. Celodenná strava pre cca 220 osôb 400€ 
2. Sladkosti pre deti 400€ 
3. Technické zabezpečenie (PHM do motorových 

člnov a techniky ,cestovné náklady účinkujúcich, 
strelivo do zbraní, air-softové strelivo a materiál, 
DVD nosiče, obaly na DVD, drobný spotrebný 
materiál) – 1 300€ 

4. PHM a cestovné – rádiom riadené modely truckov 
400€ 

5. Poistenie akcie 200€ 
6. Námorná bitka – 2.svetová vojna (rádiom ovládané 

modely ponoriek a lodí) -3 200€ 
7. Organizácia(telefóny, cestovné, reklamné 

a propagačné materiály) 300€ 

6 200€ 3  500€ 9 700€ 4 000€

Na 
námornú 

bitku 
1 200€

Združenie detí 
a mládeže Radosť 
Vajanského 23 
Senec 

Radosť v pohybe 
1. Letný tábor Kostoľany pod Tribečom I. a II. 

Turnus – animátori – strava a ubytovanie – 4900€ 
2. Zvuková technika – zborové mikrofóny 3ks – 600€ 
3. Koncert ku Dňu matiek – zvuk +svetlá – 700€, 

videozáznam – 500€ 

16 200€ 24 300€ 40 500€ 15 900€
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4. Štúdiová nahrávka vianočné CD – 2 800€ 
5. Cesta poznania – doprava 5 500€ 
‐ Vianočný koncert – zvuk +svetlá – 700€, 
‐ videozáznam – 500€ 

Slovenský zväz 
rybárov ZO, 
Vajanského 45 

Ochrana zdravotného stavu rýb 
‐ Liečivo – 1 000€ 

Ochrana zdravotného stavu rýb 
‐ Čln s elektromotorom a príslušenstvom pre 

rybársku stráž a hospodára podľa priloženej 
ponuky – 4 000€ 

1 000€

4 000€

660€

1 947,90
€

1 660€

5 947,90€

1 000€

4 000€

Dychová hudba 
Senčanka 
Svätoplukova 39 
Senec 

Jubilejné CD k 15. Výročiu Seneckého festivalu Dychovej hudby 
‐ Štúdio nahrávka 2 000€,  
‐ vydanie na CD nosiči 2 000€, 
‐  nepriame výdavky – ubytovanie členov DH počas 

nahrávania, zabezpečenie dopravy do štúdia – pre 
členov DH 1 000€,  

‐ výroba ochranných obalov na hudobné nástroje  - 
2 000€ 

7 000€ 2 000€ 9 000 2 500€

Slovak Doublebass 
Club 
Hviezdoslavova 44 
Senec 

Musica Perennis Iuventutis 2015 
‐ Honoráre pre 45 hudobníkov – 5 000€ 
‐ Cestovné náklady – 1 000€ 
‐ Ozvučenie – 1 100€ 
‐ Foto + video – 1 000€ 
‐ Ubytovanie – 900€ 
‐ Propagácia – 1 000€ 

Prenájom sály – 300€

10 100€ 1 400€ z  
iných 

zdrojov
2 000€

13 500€ 3 000€

Solar hvezdáreň 
Senec 
Dlhá 24/F 
Senec 

Astroprednášky, astrokrúžok a propagácia 
‐ :cca 8 prednášok ročne/100€ - 800€,  
‐ materiál pre astronomický krúžok 200€, 
‐ propagácia, -200€ 

1 200€ 600€ 1 800€ 1 200€

Občianske 
združenie Zanzibar 

Detský kútik SUNSIBAR – nákup vnútorného vybavenia – 
celkový rozpočet: 

5 000€ 6 000€ 11 000€ 0
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Okrúžna 4955/28, 
Senec 

‐ Montáž parkiet -2 800€ 
‐ Nábytok – cca. 2 900€ 
‐ Hračky – 1 850€ 
‐ Koberec, závesy zrkadlá – 420€ 
‐ Papierenský tovar – 150€ 
‐ WC, sanita – 250€ 
‐ Knihy pre deti  v slov. j./ angl.– 120€,  
‐ CD/ DVD angl. 150€ 
‐ Montessori pomôcky – 290€ 
‐ TV, CD a DVD prehrávač -500€ 
‐ Reklama – 350€ 
‐ Nákup občerstvenia – 290€ 
‐ Mesačné náklady na energie – 50€ 

Spolu: 10 120€ 
Slovenský zväz 
záhradkárov 
ZO 6‐13 
Fándlyho 1 
Kysucká 8 
Senec 

Rok k tvorbe zo záhrady a prírody: 
‐ celoslovenská a okresná súťaž v aranžovaní kvetín  

- 50€,  
‐ obnova a nová výsadba stromov okolo 

záhradkárskych osád v Senci 50€, 
‐ okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov 

a aranžovanie kvetov 200€,  
‐ celoslovenská výstava žiackych prác  a pomoc 

školám -20€.,  
‐ aranžovanie k sviatkom a v školách  -20€, 
‐ mládežnícke akcie a výtvarné súťaže pre deti – 60€ 

400€ 400€ 
z iných 
zdrojov 
200€

1 000€ 400€

ZO SZPB v Senci 
Jánošíkova 21 
Senec 

1. Význam národnooslobodzovacieho hnutia, 
dôsledky holokaustu a fašizmu 

‐ Autobus – 600€ 
‐ Parkovné – 50€ 
‐ Vstupné –25€ 
‐ Vence – 25€ 
2. Beh na počesť oslobodenia mesta Senec 

1 300€ 600€ 1 900€ 1 000€
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 ‐ Občerstvenie - 100€ 
‐ Ceny, diplomy – 100€ 
3. Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ v Senci 

o národnooslobodzovacom hnutí 
‐ Občerstvenie - 200€ 
‐ Ceny, diplomy – 200€ 
 

SZV ZO Senec 
Boldocká 32 
Senec 

Na činnosť ZO Slovenského zväzu včelárov 
‐ Návšteva výstavy Agrokomplex Nitr a Výstava 

záhradkár a včelár – doprava, vstupné – 500€ 
Školenie mladých včelárov  

‐ Autobus - 100€, 
‐  náklady na lektora- 100€ 
‐ Nákup pomôcok a literatúry- 300€  
‐ spolu:– 500€ 

1 000€ 500€ 
a z iných 
zdrojov 
500€

2 000€ 700€
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