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Návrh na uznesenie: 

1. MsZ prerokovala vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2017 

Príjmy : 1 014 009,59  € 

Výdavky : 1 004 051,53  € 

Zisk :  9 958,06  € 

 

2. MsZ schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu  MsKS  Senec za rok 2017 

Príjmy : 1 014 019,59€ 

     Výdavky : 1 004 051,53€ 

     Zisk :         9 958,06  € 

        

3. MsR  odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie uvedené v bode č. 2 
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Názov materiálu: Vyhodnotenie rozpočtu  MsKS Senec za rok  2017 

    

Návrh na uznesenie: 

1. MsZ prerokovalo vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2017 

Príjmy : 1 014 009,59 € 

Výdavky : 1 004 051,53 € 

Zisk :         9 958,06 € 

 

2. MsZ schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu  MsKS  Senec za rok 2017 

Príjmy  : 1 014 009,59€ 

     Výdavky : 1 004 051,53 €  

     Zisk :  9 958,06 € 
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ROZPOČET PRÍJMOV MSKS ZA ROK  2017 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
08. 2. 0 Kultúrne služby 
 
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 
 
 

Nedaňové príjmy Skut.2016    Rozpočet 2017    Skut.2017   % plnenia  
v €  v €    v €   

     
223 Poplatky a platby 
z nepriem. a náhod. pred. 
a služieb – z toho         
          
          
- tržba kina 126 699  90 000 156 087 173,4 % 
          
- tržba kult. poduj. 55 457 40 000 68 959   172,4 % 
          
- tržba knižnica 4 270 6 100 4 772 78,2 % 
          
- tržba múzeum 1 135 750 669 89,2 % 
          
- tržba z reklamy 1 245 1 660 1 660 100  % 
          
240 Úroky  5 40 0 

           
          
292 Ostatné príjmy 137 291 20 000  162 254 811,3 % 
          
          
          
Bežné príjmy 326 102 158 550 394 401 248,8 % 
          
          
          
300 Granty 573 302 604 693  604 693 100 % 
 BSK                  9 500                    8 000   
 Slovenská sporiteľňa                 3 716,25   
 Fond na podporu umenia                  3 000                   2 500   
ZSE 

  
                   700 

 Príjmy spolu : 911 904 763 243 1 014 010 132,9 % 



 
ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS ZA ROK 2017 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
08. 2 0 Kultúrne služby 
 
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 
 
 

600 Bežné výdavky  Skut. 2016 
Rozpočet 

2017    Skut. 2017      % plnenia 
v € v €     v €   

     611 Mzdy 306 971 314 281 338 466 107,7 % 
          
620 Poistné 108 396 108 262 119 326 110,2  % 
          
630 Tovary a služby 358 534 339 200 385 017 113,5  % 
          
631 Cestovné 1 148 1 500 1 423 94,9  % 
          
632 Energie,voda a komun. 44 559 58 000 36 014 62,1  % 
          
633 Materiál 50 005 65  000 62 680 96,4   % 
          
634 Dopravné 3 126 4 200 5 370 127,9  % 
          
635 Rutin. a štand. údržba 32 695 20 000 21 735 108,7  % 
          
637 Služby 227 001 190 500 257 795 135,3  % 
          
642 Nemoc 1 012 1 500 861 57,4   % 
          
          
          
Bežné výdavky 774 913 763 243 843 670 110,5  % 
          
Kapitálové výdavky 136 000 0 160 382   
          
Výdavky spolu : 910 913 763 243 1 004 052 131,6 % 

 
 
 
 



 
 
 Mestské kultúrne stredisko v Senci počas sledovaného obdobia hospodárilo 
s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 
 V priebehu roka 2017 realizovalo opravy drobného charakteru vo vlastnej réžii, 
a opravy budovy súvisiace s bežnou prevádzkou  mestského kultúrneho strediska a parku 
oddychu, zamerané na  poskytovanie kvalitnejších služieb pre návštevníkov v jeho 
priestoroch. 
 Hospodárením počas roka 2017 sme dosiahli príjmy vo výške 1 014 009,59 € 
a výdavky vo výške 1 004 051,53 €, čím sme dosiahli zisk 9 958,06  €.  
 
 
Príjmy 
 
 V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla tržba kina 156 087,- €, plnenie na 
173,4 %. Počet odohraných filmových predstavení 388, počet divákov 38 527. Medzi divácky 
najúspešnejší film patril detský animovaný film Ja zloduch 3  – počet divákov 3 000 a filmy 
zo slovenskej produkcie Čiara, Všetko alebo nič, Únos, atď. K najnavštevovanejším filmom 
v našom kine , ale aj v amfiteátri počas letných mesiacov  patria tradične  detské tituly. 
 
 Položka tržba kultúrne podujatia 68 959 €, plnenie na 172,4 %. Počas sledovaného 
obdobia sa uskutočnilo v priestoroch kinosály , nadstavby a v amfiteátri 103 kultúrnych 
podujatí , ktoré navštívilo cca 12 000  platiacich divákov. Najúspešnejším predstavením bolo 
predstavenie „Jánošík „ od RND spolu s s umeleckým súborom SĽUK , počet divákov cca 
1 000. Na vysokom plnení tržieb sa podieľali okrem uvedeného predstavenia  aj divadelné 
predstavenie  a koncerty pre deti  a dospelých napr. Smejko a Tanculienka, Miro Jaroš, 
Fragille, Štyria na kanape, La GIOIA, DUO Ja-MAHA, atď./Okrem spomínaných podujatí sa 
konali v priestoroch kultúrneho strediska akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, 
gymnázií, Matice Slovenskej, CSEMADOKU, výstavy 18, besedy,  tvorivé dielne 12,  
olympiády ZŠ, Hviezdoslavov Kubín, pohybové aktivity – kurzy  atď. Celková návštevnosť 
okrem platiacich divákov bola 25 968. V mesiaci september 2017 sa uskutočnil 3. ročník 
Slnečného festivalu / podrobnejšie o jednotlivých akciách informujeme v prehľade kultúrnej 
činnosti programového oddelenia a oddelenia labyrintu/. 
  
Položka tržba knižnica 4 772,- €, plnenie na 78,2 %. V priebehu roka 2017 sa uskutočnilo 
121 podujatí pre dospelých a pre deti, počet návštevníkov 4 509. Organizovali sa už tradičné 
podujatia ako knižná nedeľa, noc s Andersenom, kráľ čitateľov, čítajme si...2017,  Celé 
Slovensko číta deťom,  detský rozprávkový piknik. atď. Oddelenie knižnice zorganizovalo 
exkurziu do mesta Trenčin  pre detských čitateľov.  
 
Položka tržba múzeum 669 €, plnenie na 89,2 %. V priestoroch múzea sa uskutočnili 
prednášky pre deti aj dospelých 17, vedomostná konferencia 1, noc múzea 1, vzdelávací 
program pre žiakov ZŠ a stredných škôl 4,  boli nainštalované výstavy a expozície 6 – všetky 
akcie spolu navštívilo 8 114 návštevníkov . 
 
Položka  tržba z reklamy 1 660 -  €, plnenie na 100  %. 
 
Položka 292 ostatné príjmy 162 254,- €, plnenie na 351,3 %. Uvedenú položku tvoria 
výnosy z kapitálového  transféru obce 152 893 €, výnosy z transf. AVF  a MK 3 698,- €, 
rozpustenie rezervy z roku 2016 -  4 955,- €, pokuty  638,- €, atď. 



 
Položka granty 604 693,-  €, plnenie na 100 %. 
 
  
 V roku 2017 dostalo mestské kultúrne stredisko grant vo výške 8 000 ,- € od BSK na 
prípravu Slnečného festivalu, od ZSE Bratislava 700,- €  tiež na podporu SF, od  Slovenskej 
sporiteľne na prípravu rozprávkového pikniku  3 716,25 € a z Fondu na podporu umenia 
2 500,-€ na nákup kníh.  
 
       
   
Výdavky 
 
 
 
 V roku  2017 v oblasti výdavkov bolo čerpanie nasledovné : 
 
Položka 611 mzdy 338 466 € - čerpanie 107,7%. Od 1.7.2017 bol prijatý nový technický  
pracovník na oddelenie propagácie a kina. 
 
Položka 620 poistné 119 326,- € - čerpanie 110,2 %. 
 
Položka 631 cestovné 1 423,- € - čerpanie 94,9 %. 
 
Položka 632 energie  36 014,- € - čerpanie 62,1 % , z toho elektrická energia -13 623,- € , 
plyn – 14 663,- €,  vodné, stočné – 3 431 € a výkony spojov – 4 185,- €, poplatky TV, rozhlas 
112 €. 
 
Položka 633 materiál 62 680,- € - čerpanie 96,4 %, z toho pomocný materiál 3 689,-  €, 
čistiaci materiál – 5 406,- €, kancelárske potreby 3 927,- €,  knihy  a odborná literatúra   
21 382,- €, PC technika – 4 046,- €, inter. zariadenie 8 023 ,stroje a zariadenia 2 374,- € 
softvér – 12 978,-  €, náklady na repre  854,- € , atď. 
 
Položka 634 dopravné  5 370 € - čerpanie  127,9 %  -  z toho PHM 1 453,- €, opravy auta 
3 411,- €, známka 58 €,  prepravné kino 440,- € , atď. 
 
Položka 635 rutinná a štandartná údržba 21 735,- € - čerpanie 108,7 %. Počas sledovaného 
obdobia sa vykonala  trojročná servisná skúška výťahu 832 €, v priestoroch skladu údržby 
boli osadené požiarne dvere 722 € a boli opravené požiarne dvere v labyrinte 123 €. V parku 
oddychu – amfiteátri bola opravená fontána 316 €. V bývalej prevádzke baru a herne 
v suteréne budovy kultúrneho strediska boli vykonané búracie práce 8 293 € - boli vybúrané 
omietky, povrchy podláh, obklady, staré rozvody vody, elektrické rozvody, zárubne a dvere.  
Priestory sú vyčistené a pripravené na ďalšie úpravy. V mesiaci október bola vykonaná 
oprava strechy nad schodiskom – úprava spádu strechy tvrdeným polystyrénom a ukončenie 
fóliou fatrafol 1 918 € . V kancelárii riaditeľa kultúrneho strediska bola postavená 
sádrokartónová priečka, ktorá rozdelila kanceláriu na dve miestnosti 887 €. Priebežne počas 
celého obdobia boli vykonávané drobné opravy vo vlastnej réžii vo všetkých objektoch 
kultúrneho strediska.  
  



Položka 637 služby  257 795,- € - čerpanie 135,3 % - z toho kultúrne podujatia 
97 122,-€, požičovné 92 861,- €, revízie 2 982,- €, audit 3 000,- €, propagácia 4 248,- €, 
dohody 4 440,- €, stravovanie 10 954,- €, školenia 670,- správa parku oddychu 17 983,- €, 
poplatky SOZA, LITA  3 508,- €, tlač programov 440,- € , prídel do SF 3 385,- € ,poistenie 
1 526,- €, atď. 

 
 V priebehu roka sa zakúpili regále do skladu údržbára, regále do oddelenia knižnice, 

4 ks otočné stoličky,  1 ks kancelársky stôl, prenosné reflektory do labyrintu,  34 ks závažie 
na ťahy do kina, 2 ks notebook – oddelenie kina a labyrintu, 1 ks počítač oddelenie knižnice+ 
1 ks monitor, nové tlačiarne na predaj listkov do kina a na kultúrne podujatia,  2 ks pipboy – 
scaner na kontrolu lístkov do kina ,  1 ks diaprojektor pre potreby múzea. 

 
 

 
 
Položka 642 nemocenské 861,- € - čerpanie 57,4  %. 
 
 
 
 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
 
 
 V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 160 382,-€.  



MESTSKÉ  KULTÚRNE  STREDISKO  -  MESTSKÁ  KNIŽNICA  SENEC 
 
 

VYHODNOTENIE  ČINNOSTI  ZA ROK  2017 
 
 

Mestská knižnica je súčasťou Mestského kultúrneho strediska, ktoré je príspevkovou 
organizáciou a slúži širokej verejnosti bez akéhokoľvek rozdielu. Zriaďovateľom knižnice je 
Mestské kultúrne stredisko v Senci. 
 
Hlavné úlohy 
 
Mestská knižnica v Senci ako verejná knižnica plnila v roku 2017 všetky funkcie a úlohy v 
súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2017.  
 
SLUŽBY PRE ČITATEĽOV A VEREJNOSŤ 
 
Mestská knižnica poskytovala čitateľom i verejnosti: 
 
základné služby 
- výpožičné služby prezenčné (v knižnici) 
- výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice) 
- elektronické výpožičné služby 
- rezervovanie požadovaných dokumentov 
- pomoc pri orientácii čitateľov v knižničnom fonde 
- konzultácie pri vyhľadávaní literatúry na konkrétnu tému 
- predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov 
- ústne faktografické a bibliografické informácie 
- podujatia pre dospelých čitateľov, podujatia pre detských čitateľov, autorské a tematické 
besedy 
- hodiny informačnej výchovy 

Základné knižničné a informačné služby poskytuje knižnica svojim čitateľom bezplatne 

 
 
špeciálne služby 
- písomné spracovanie bibliografií a rešerší z knižničného fondu 
- internet - zabezpečenie prístupu k externým elektronickým zdrojom 
- sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov  
- tlač vlastných dokumentov z počítača 
- kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu knižnice 
 
ďalšie služby: 
- výstavy a výstavky 
- exkurzie a prednášky 
- kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia. 
 
Knižnično-informačné služby  
v roku 2017 bezplatné internetové služby využilo 370 používateľov.  



 
 
 
 
ODDELENIE PRE DOSPELÝCH:  
 
Univerzálny knižničný fond v oddelení pre dospelých tvorí beletria i odborná literatúra zo 
všetkých vedných odborov. Doplňovanie fondu odbornou literatúrou je orientované na 
spoločenské vedy, pedagogiku, psychológiu, filozofiu atď. 
 
KNIŽNIČNÝ  FOND obsahuje : 

• romány, poviedky, dobrodružnú, historickú literatúru, detektívne romány, cestopisy, 
životopisy, literatúru faktu 

• diela domácich a zahraničných klasikov a modernú literatúru 
• povinnú (odporúčanú ) literatúru pre študentov stredných škôl 
• odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov 
 

Používateľom je k dispozícii : 
 

• voľný výber literatúry 
• voľný výber odbornej a cudzojazyčnej literatúry 
• možnosť čítať noviny a časopisy 
• internet 

 
ODDELENIE  PRE  DETI: 
Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb deťom a mládeži od 3 do 15 rokov. 
 
KNIŽNIČNÝ  FOND obsahuje : 
 

• leporelá, obrázkové knihy, rozprávky, detská poézia 
• romány, poviedky, dobrodružná literatúra, cestopisy 
• diela slovenských i zahraničných klasikov i moderných autorov 
• povinné čítanie pre žiakov základných škôl           
• odbornú literatúru 

 
 
POUŽÍVATEĽOM  je k dispozícii : 
 

• voľný výber pre deti predškolského a školského veku a pre dospievajúcu mládež 
• voľný výber náučnej literatúry zo všetkých vedných odborov 
• internet 

 
 
 
 
 
 
 
 



KNIŽNIČNÝ  FOND 
 
 
                                                        Rok 2016          Rok 2017 
 
 
Knižničné jednotky spolu :                  45157             46860             
 
Z toho : 
Odborná lit. pre dospelých:                 13462              13788 
Krásna lit. pre dospelých:                    19642              20553 
Odborná lit. pre deti :                            1193                1236 
Krásna lit. pre deti :                             10860              11283 
 
 
Prírastok za rok 2017 činí 1719 zv. v hodnote 17564.35€ , darom sme získali 15 zv. v hodnote 
75€, výmenou 2 zv. v hodnote 15€. 
Z fondu sme vyradili 16 zv.  
V prírastkovom zozname je zapísaných  83295 zv. v celkovej hodnote  280723.27€ 
V zozname vyradených kníh je zapísaných 36670 zv. v celkovej hodnote 37413.90€  
Skutočný stav k 31.12.2017 je 46860 zv. v celkovej hodnote 243309.37 € 
 
Priemerná cena nakúpených knižničných dokumentov bola v tomto roku 10.21 € 
 
 

 
 
 
 
Všetky knihy zakúpené aj darované boli riadne zapísané do prírastkového zoznamu 
a záznamy zapísané do počítača v knihovníckom programe  Advanced Rapid Library. 
Knihy sme nakupovali predovšetkým zo zápisného , upomienok a reprografických služieb. 
 
 



Knižničný fond sa doplňoval hlavne podľa požiadaviek používateľov, zo všetkých vedných 
odborov, najmä: filozofia, právo, sociálna práca, ekonómia, marketing, pedagogika, 
zdravoveda. Dokupovali sa novinky beletrie slovenských a zahraničných autorov. 
 
Knižnica podala žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017. Žiadosť bola 
podaná na Fond pre podporu umenia pod názvom „Knihy majú dušu. Rozšírenie 
knižničného fondu k získaniu nových čitateľov“. Dotácia bola poskytnutá a  knižničný 
fond je viditeľne obohatený príručkami, náučnými slovníkmi a odbornou literatúrou z oblastí, 
ktoré sú požadované čitateľmi a taktiež beletriou a knihami pre detských čitateľov. 
 
  
Knižnica aj v tomto roku využila akcie jednotlivých vydavateľstiev a distribúcií a rovnako 
ako v predchádzajúcom období spolupracovala s osvedčenými dodávateľmi, ktorí knižnici 
poskytli zľavy na nákup. Väčšinu darovaných kníh knižnica získala od svojich používateľov. 
 
 
Výpožičné služby : 
 
Výpožičky dokumentov sa uskutočňujú v súlade so zásadami stanovenými v Knižničnom 
poriadku Mestskej knižnice v Senci. Podmienkou využívania výpožičných služieb je 
registrácia čitateľa a platný čitateľský preukaz. Dokumenty sa požičiavajú  absenčne (mimo 
knižnice) a prezenčne  ( v knižnici ) v obidvoch oddeleniach knižnice. 
Všetci pracovníci knižnice boli preškolení a zaučení do výpožičného systému ARL, ktorý 
funguje od 1.5.2011. 
Čitatelia si od tohto dátumu môžu prezerať katalóg kníh aj v domácom prostredí a  umožňuje 
im to : 

- zistiť, či knihu knižnica vlastní a či je momentálne k dispozícií, prípadne či nie 
je požičaná 

- výpožičnú lehotu si môžu sami predĺžiť na ďalšie výpožičné obdobie ak nie je 
žiadaná iným čitateľom 

- čitateľ si môže sám knihu zarezervovať, táto služba je spoplatnená  
Absenčné výpožičky : 

• Knihy mimo knižnice – výpožičná lehota je 1 mesiac 
• Jednotlivé čísla novín a časopisov – výpožičná lehota je 7 dní 

Prezenčné výpožičky: 
• Dokumenty z príručiek 

Obidve oddelenia sú vybavené priestormi na čítanie a prezenčné štúdium dokumentov 
 
VÝPOŽIČKY :                                    r.2016                     r.2017   
 
Výpožičky spolu                                       52524                   49577 
Z toho: 
Odborná lit. pre dospelých                          8459                     7234 
Krásna lit. pre dospelých                           23272                   23374 
Odborná literatúra pre deti                          6872                     6421 
Krásna literatúra pre deti                           11769                   11910 
Výpožičky periodík                                     2152                        638 
Prezenčné výpožičky                                   3398                      6056 

 
 



Vybavovanie elektronických žiadaniek výrazne časovo skrátilo proces objednávania 
žiadaných knižničných dokumentov  počet vybavených MVS na 47 zv. Zo svojho fondu 
knižnica poskytla iným knižniciam 2 zv.  
 

 
 
ČITATELIA : 
 
Celkový počet zaregistrovaných čitateľov v roku 2017 je 1489 používateľov knižnice, čo je 
o 184 čitateľov viacej ako v roku 2016, z toho používateľov knižnice  do 15 rokov je 740, čo 
je o 175 čitateľov viacej ako v r.2016. 
 
 
Knižnicu v roku 2017 navštívilo 18385 čitateľov, čo je o 4910 používateľov knižnice viac ako 
v roku 2016. 
 
 
KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: 
                                                                         
Poskytujú sa v obidvoch oddeleniach a sú to najmä : 

• Konzultácie  pri vyhľadávaní a výbere literatúry z fondov knižnice 
• Pomoc pri vyhľadávaní dokumentov v automatizovanom katalógu OPAC v iných  

knižniciach 
• Poskytovanie informácií o službách Mestskej knižnice v Senci a Malokarpatskej 

knižnice v Pezinku a knižničných a informačných službách iných knižníc 
• Tieto informácie sa poskytujú individuálne alebo pre celé skupiny záujemcov napr. 

prostredníctvom besied, prednášok, exkurzií atď. 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFICKO – INFORMAČNÉ  SLUŽBY : 
 
Ústne bibliografické – informačné služby poskytujú obidve oddelenia. Zameriavajú sa na 
vyhľadávanie bibliografických a faktografických údajov podľa požiadaviek používateľov 
z dostupných zdrojov v knižnici. Podali sme 624 informácií.  
 
 
Ďalšie služby : 

• medziknižničná výpožičná služba ( MVS) – zabezpečenie výpožičiek z iných knižníc 
na Slovensku 

• poskytovanie faktografických informácií o našom regióne 
• Z iných knižníc na Slovensku sme pre našich čitateľov  vybavili  47 výpožičiek 
• Z iných knižníc zo zahraničia neboli výpožičky. 
• Iným knižniciam sme z našich fondov vypožičali 2 zv. 
• Počet vypracovaných rešerší  39 ks .  
 
• Ďalšími významnými cieľmi knižnice boli : 
 
• -  systematické doplňovanie knižničného fondu 
• -  práca s detským čitateľom 
 
 
 
 
• Stav elektronizácie a informatizácie knižnice 

 
      Knižnica k 31.12.2017 disponovala s výpočtovou technikou : 12 počítačov, všetky     
s pripojením na internet s operačným sieťovým systémom Windows. 
      Z toho 3 počítače v dospelom oddelení boli k dispozícií používateľom knižnice a 1      
počítač v oddelení pre deti. 
Za rok 2017 sa zvýšil aj počet zodpovedaných dopytov v elektronických službách 
v celkovom počte 642, nakoľko bol vytvorený elektronický katalóg  a elektronické 
výpožičné služby. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 
 V roku 2017 MK v Senci opäť pripravila množstvo podujatí, pričom vzdelávacie a 
kultúrno-spoločenské podujatia organizovala s minimálnymi finančnými nákladmi. 
Zámerom pracovníčok bolo pritiahnuť do knižnice čo najviac ľudí a prezentovať knižnicu 
ako centrum komunitných činností nášho regiónu. Cieľom pripravených podujatí bolo 
zlepšenie knižnično-informačnej gramotnosti používateľov, propagácia literárnej tvorby 
renomovaných, ale aj začínajúcich autorov. 
           V roku 2017 knižnica pripravila veľký počet podujatí – 121, na ktorých sa 
zúčastnilo 4509 osôb. 
 
 
 
                                                                                 r. 2016           r.2017 
 
      Podujatia                                                                 110             121 
 
      Počet návštevníkov                                               4087            4509 
 
 

  Pravidelne sa konali exkurzie žiakov a študentov do knižnice, informatická príprava                                      
žiakov, besedy, súťaže, kvízy a literárne popoludnia pre deti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KNIŽNIČNÉ PODUJATIA V ROKU 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 13.3.2017  
 
Túto zaujímavú akciu s celoslovenskou pôsobnosťou sme v seneckej Mestskej knižnici 
odštartovali  stretnutím s herečkou a spisovateľkou Bibianou Ondrejkovou. Účastníkmi  boli 
žiaci 3. ročníka ZŠ Tajovského a žiaci SZŠ v Senci. Autorka sa s deťmi podelila o zážitky pri 
písaní novej knihy s názvom Rozprávky o dievčinke Julke. 
Deti autorke poďakovali za pútavé rozprávanie a zaželali veľa úspechov v spisovateľskej 
tvorbe 

 
 
 
 
 
 

ROMAN BRAT, VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ LITERÁT, OSOBNOSŤ 
PREDOVŠETKÝM V TVORBE PRE DETI A MLÁDEŽ BOL 15.MARCA HOSŤOM 
MESTSKEJ KNIŽNICE V SENCI. 

 
Hosťom literárnej hodiny Mestskej knižnice bol 15. marca Roman Brat, významný slovenský 
literát, osobnosť predovšetkým v tvorbe pre deti a mládež, ktorý je zároveň aj prekladateľom, 
dramaturgom, scenáristom a publicistom. Je viacnásobným držiteľom Ceny Bibiany a 
Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu za Najlepšiu detskú knihu roka. V 
Chicagu získal hlavnú cenu na Festivale filmovej tvorby pre deti za animovanú rozprávku 
Najrýchlejší posol ríše. Španielsky kráľ Juan Carlos I. mu udelil Kríž oficiera Rádu za 
občianske zásluhy za šírenie hispánskej kultúry. Na  hodinu literatúry so súčasným autorom 
prišli seneckí školáci zo ZŠ Tajovského. Roman Brat má dar slova, nielen písaného ale aj 
hovoreného. Svoje publikum zaujal témami, ktorými školská mládež žije a ktoré sú zároveň aj 
témami jeho úspešných kníh. Medzi nimi nechýbajú príbehy založené na rozdielnej povahe 
chlapcov a dievčat: Zmätené dvojičky zo slepej uličky a Chlapci padli z višne, dievčatá z 
jahody, ktorých spoluautorkou je Gabriela Futová.  Jeho obľúbenými autormi spomedzi 
autorov detskej literatúry je slovenský klasik Pavol Dobšinský a švédska autorka Astrid 
Lindgrenová.    

 
  

  
 

  



TIBOR HUJDIČ 
 
17.3.2017 Tibor HUJDIČ, deťom známejší ako Pán MRKVIČKA  sa predstavil hneď 3 
predstaveniami dramatizovaného čítania pre deti MŠ a ZŠ na rozvoj a podporu čítania. 
Predstavenie s názvom „Mráz po chrbte“, deti zo súkromnej ZŠ ohodnotili ako srandovné 
i poučné a všetkým 35 –tim deťom behal mráz aj po chrbte.  Veselé čítanie  z knižných 
príbehov „Alicka spíš“ škôlkárov z MŠ Kysucká tak učarovalo, že sa nechali pohltiť dejom. 
Pre študentov  Gymnázia Antona Bernoláka boli pripravené knižné hádanky, aby unudených 
tínedžerov povzbudili na ceste k objavovaniu literárnych záhad a skvostov. Spolu v týždni 
slovenských knižníc sme pripravili 10 podujatí a účasť bola 323 detí a dospelých.  
  
 

  
  
 

 
 
 
 

KNIŽNÁ NEDEĽA  
 
26.3.2017  sme v rámci knižnej nedele zapísali bezplatne 46 dospelých a 40 detských 
čitateľov. Sprievodným programom bolo divadlo PIKI, ktoré  zhliadlo 50 detí spolu so 
svojimi rodičmi. Deň otvorených dverí knižnice sa niesol aj v znamení odpúšťania upomienok 
a príjemnej atmosféry.  
 
 

  
  
  



 
 
 

NOC S ANDERSENOM  
 
31.3. 2017 sa už tradične stretlo 33 našich detských čitateľov na obľúbenom podujatí Noc s 
Andersenom. S chuťou sa zapájali do súťaží, worshopov, dychtivo počúvali o neľahkom 
živote známeho dánskeho rozprávkára, na počesť ktorého sa tisíce detí zúčastňujú rok čo rok 
v mnohých krajinách viacerých svetadielov. Navštívili sme Hasičskú stanicu v Senci, kde nás 
hasiči podrobne informovali o plnení úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a 
vykonávaní záchranných prác pri haváriách a živelných pohromách. Deti odchádzali 
spokojné,  plné zážitkov a tešili sa na ďalší program. Ráno obdržali  certifikát spáča a iste 
budú rady spomínať na vydarenú akciu. 
 
 

  
  

 
 
 

KRÁĽ  ČITATEĽOV  
 
Vedomostný kvíz pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií prebehol 26.4.2017 
v priestoroch detskej knižnice. Na semifinálové i finálové otázky z rôznych oblastí nášho 
literárneho, spoločenského a kultúrneho života odpovedalo  18 čitateľov. Víťazkou a hrdou 
držiteľkou titulu „Kráľovná čitateľov 2017“ sa stala študentka osemročného gymnázia GAB v 
Senci Petra Blahútová, na 2. mieste sa umiestnila Nina Tereza Andrejčáková, žiačka 
súkromnej ZŠ v Senci a 3. miesto obsadili až tri žiačky s rovnakým počtom bodov - Nina 
Koziaková, Sabína Beličková a Veronika Baričáková. Umiestení dostali hodnotné vecné ceny 
a všetci súťažiaci boli odmenení občerstvením a upomienkovými predmetmi.  
  
  

  
  
 



BESEDA S MARTOU HLUŠÍKOVOU 
 

V stredu 15. mája sme v našej mestskej knižnici privítali pani spisovateľku Martu Hlušíkovú. 
Na stretnutie sa tešili žiaci 3 a 4. ročníka zo školského klubu ZŠ Tajovského. 
Pani  spisovateľka pôsobí ako stredoškolská pedagogička, je známa písaním zábavných kníh 
pre deti a mládež, prispieva svojou tvorbou aj do detských časopisov, venuje sa publikovaniu 
odbornej literatúry a kníh pre dospelých. 
Autorka predstavila svoje knižky deťom rozprávanie obohatila čítaním príbehov z jej kníh. 
Trpezlivo a s humorom odpovedala na všetky otázky ktoré jej deti položili. Prostredníctvom 
odpovedí  sme sa dozvedeli, kde berie inšpiráciu pre svoje knihy, ako jej príbehy vznikajú, 
kto ilustruje jej knihy a čo najbližšie pripravuje pre svojich detských čitateľov. 
Na záver besedy sme poďakovali  a zaželali jej ešte veľa tvorivých síl, aby napísala veľa 
krásnych kníh, ktoré by deťom urobili radosť. Veríme že žiakov oslovili príbehy z tvorby 
Marty Hlušíkovej a vo svojom voľnom čase siahnu po jej knihe a čítaním sa prenesú do sveta 
humorných príbehov. 
 
                                                          
 
 
 
                                                         ANTÓNIE KRZEMIEŇOVÁ 
 
17.5.2017 zavítala do našej knižnice skúsená česká psychosomatička Antónie Krzemieňová. 
Čitateľov oboznámila o vplyve myslenia na ľudské zdravie, ako byť zdravý a v pohode. 
Prednášajúca si taktiež prešla svoju cestu za zdravím, študovala u kanadskej lekárky a dnes už 
vie, že za svoje zdravie si môžeme iba my sami. 
Prednáška  zanechala u čitateľov veľa otvorených otázok, ktoré v spolupráci so 
psychosomatičkou budú postupne odhalené, nakoľko MK naďalej spolupracuje v tejto oblasti 
s p.Krzemieňovou. 

 
 
 

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM  
  
3. ročník celoslovenského podujatia, nad ktorým prevzal záštitu prezident SR, pán Andrej 
Kiska, sa konalo v týždni od 5. júna do 9. júna 2017. Aj senecká knižnica sa naň pripravila a 
pozvala známe osobnosti, aby priblížili deťom svoje detstvo a hlavne, ktoré knihy v detstve 
najradšej čítali. V dnešnom uponáhľanom a pretechnizovanom svete je dôležité  na chvíľu sa 
zastaviť a nájsť si čas pre našu najmladšiu generáciu. Nájsť si denne aspoň 20 minút a 
prečítať im obľúbenú rozprávku alebo vtipnú básničku. V pondelok pozvanie do MK prijal 
zástupca primátora mesta Senec Ing. Dušan Badinský ,v utorok tak urobil Přemysl Boublík 
herec , vo štvrtok deti zabavila Helena Čajková, ktorá im čítala aj recitovala. V piatok prišla 
medzi deti Lucia Debnárová..  
  
  

 



 
ČÍTAJME SI  

  
31.mája 2017 sa konal už 10. ročník čitateľského maratónu, ktorý vznikol s cieľom pritiahnuť 
k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Táto akcia 
prebieha medzi 9.00 a 15.00 a každé dieťa prečíta 1 stranu z odporúčanej knihy. V seneckej 
knižnici , ktorá sa každoročne zapája do tohto podujatia, sa tento rok čítala kniha autorky 
Márie Lazarovej s názvom Adam a čarovná šmykľavka. U nás čítalo 158 žiakov 2 ZŠ 
a Gymnázia A. Bernoláka v Senci a celom Slovensku sa zapojilo 245 miest  a obcí a čítajúci 
vytvorili rekord 46040.  
 
 
 
 
                                                 
                                                       ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK 
 
Rozprávkový piknik – bol dopyt občanov po nevšednom zážitku. Brána „ Rozprávkového 
pikniku“ sa otvorila 29.8.2017 v Parku oddychu v Senci. Hlavným cieľom projektu bolo 
rozšíriť vzdelanie a vedomosti cieľových skupín v oblasti literatúry a tým prispieť 
k zachovávaniu kultúrnych hodnôt. 
Knihovníčky oblečené do rozprávkových kostýmov vítali malých i veľkých návštevníkov, 
aby im mohli prečítať obľúbené rozprávky. Deti i dospelí si zahrali živé pexeso, živé človeče, 
vyskúšali si rôzne hry, vedomostné kvízy a hádanky. Sprievodným programom boli 
workshopy, tvorivé dielne a burza kníh. 
Celý piknikový deň sa ukončil divadelným predstavením. 
Pokračovaním projektu boli stretnutia so slovenskými spisovateľmi a  pasovanie prvákov za 
čitateľov knižnice. Projekt bol podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne. 
 
 
  

 
 
 
 
 

SLNEČNÝ FESTIVAL 2017  
 
Dva slnečné dni zábavy, divadla, literatúry a rôznych iných príjemných činností – to bol 
slnečný divadelný festival. Hralo sa, tancovalo, rozprávalo a zabávalo na rôznych miestach: v 
amfiteátri, pred kultúrnym strediskom i v ňom, na pešej zóne, na základných školách i 
materských škôlkach. Aj knihovníčky MK v Senci sa na ňom zúčastnili a priložili ruku k 
dielu. Mali na starosti hlavne Literárny stan, kde sa striedali spisovatelia, herci, redaktori z 
novín i rozhlasu, bábkoherečky. Zaujal nás , ale i mnohí ďalší.  
  

  
  
 



Autorské čítanie a diskusia s Denisou Fulmekovou o knihe             
„Konvália: Zakázaná láska Rudolfa Dilonga“ 
 
Slečna, máte rada poéziu?“ Týmito slovami sa začala, podľa slov Denisy Fulmekovej, 
malacká škandalózna „lovestory“ medzi františkánskym mníchom a mladou Židovkou. 
Spisovateľka prijala pozvanie na diskusiu v priestoroch seneckej knižnice dňa 12.10.2017. 
Úlohy moderátora sa zhostil literárny vedec Radoslav Passia a hlavnou témou bola, 
prirodzene, jej najnovšia kniha „Konvália: Zakázaná láska Rudolfa Dilonga“. Hoci podtitul 
odkazuje na významného básnika katolíckej moderny, ako autorka zdôraznila, ide o životný 
príbeh jej babičky. Vali Reiszová v časoch Slovenského štátu porodila jej matku Dagmar a 
neskôr sa vyhla deportácii najmä zásluhou svojho milého. Dilong po vojne emigroval a so 
svojou dcérou sa skontaktoval, až keď študovala na vysokej škole. Jej dielo bolo dokonca 
zaradené do desiatich finálových kníh nominovaných na Anasoft litera, najprestížnejšiu 
slovenskú literárnu cenu.  
 Čitatelia boli nadšení. Dôkazom môže byť moment, keď sa jej na besede úprimne prihovorila 
staršia dáma, obdivovateľka veršov Rudolfa Dilonga: „Som rada, že ste tú knižku napísali. Je 
to o úžasnom ľudskom cite jednej ženy, ktorá toho toľko musela prežiť! Obdiv k jej 
statočnosti... Ďakujem vám.“ Krajšie slová toto zaujímavé a citové podujatie už ani nemohli 
ukončiť. 
 
 
 
 

 
 
 
. 
 

  
                                   
 
 



 
VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE VŠETKY DETIČKY 

 
9.12.2017 sa uskutočnil už 3. workshop pre deti v knižnici. Tentoraz sa niesol v znamení 
blížiacich sa najkrajších sviatkov roka a detičky si pripravili nádherné vianočné dekorácie 
a ozdoby  na stromček. Hrala im pritom príjemná vianočná hudba, ponúknuté im boli maškrty 
i teplý čaj. Dielničiek sa zúčastnilo  25 detí spolu s rodičmi.  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POROVNANIE ČINNOSTI KNIŽNICE ZA ROK 2016 a 2017 
 
 
 
 
 
                                                             Rok 2016                               Rok 2017 
 
Počet obyvateľov                                 18848                                       19148 
Počet návštevníkov                              13475                                       18385 
Počet knižničných jednotiek                45157                                       46860 
Počet knižničných jednotiek na 1          34.61                                        31,47 
čitateľa 
Počet knižničných jednotiek na 1          2.39                                            2,44 
obyvateľa 
% náučnej literatúry                              29.81                                          29,42  
%beletrie                                               43.49                                          43,86 
%detskej náučnej literatúry                    2.64                                             2,63 
%detskej krásnej literatúry                   23.89                                           24.07 
 
Výpožičky celkom                                52524                                        49577 
Počet výpožičiek na 1 čitateľa               40.24                                          33,29 
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa             2.78                                           2,58 
 
Počet čitateľov celkom                            1305                                         1489 
% z počtu obyvateľov                             14.44                                        12,85 
 
Príjmy od obyvateľov                             4269€                                        5410€                                   
Nákup kníh                                            24454€                                      20239€ 
Nákup kníh na 1 čitateľa                        18.73€                                       13,59€            
Nákup kníh na 1 obyvateľa                      1.29€                                         1,05€ 
 
Prírastok                                                  2492                                          1719 
Úbytok                                                        88                                               16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostatné práce :  
 
 

- zakladanie vrátených kníh do regálov 
- udržiavanie poriadku na regáloch 
- denná štatistika výpožičiek 
- mesačné vyhodnotenie knižnice 
- evidencia čitateľov 
- evidencia novín a časopisov 
- korešpondencia knižnice 
- nákup kníh 
- spracovanie nových a darovaných kníh 
- odpisovanie opotrebovaných kníh 
- upomienky na nevrátené knihy 
- propagácia knižnice na školách, v meste a v mestských novinách 
- vypomáhanie pri organizovaní „Seneckého leta“ 
- vypomáhanie pri organizovaní „Letného seneckého karnevalu“, na ktorom sa 

podieľajú všetci pracovníci MsKS 
- vypomáhanie pri organizovaní „ Noci literatúry“ a „Slnečného festivalu“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za knižnicu vypracovala :                             
 
 
 
Mgr. Anetta Zelmanová                                                       Mgr. Peter Szabo 

            vedúca knižnice                                                                    riaditeľ MsKS 
 
 
 
 
 
 

 



 
Hodnotenie úseku kina Mier a amfiteátra v Senci v roku 2017 

Počet odohraných filmových predstavení: 388 
Návštevnosť: 38 527 divákov 
Celková tržba na úseku kina:  156 087,25 €.   
 
Porovnanie s r. 2016:  

Ukazovatele Rok 2016 Rok 2017 

Počet filmových predstavení 369 388 

Návštevnosť (divákov) 31 514 38 527 

Tržba (EUR) 126 699,25  156 087,25 

Úsek kina dosiahol  aj v r. 2017 štandardne  dobré výsledky z hľadiska návštevnosti ako aj 
tržieb, obidva ukazovatele mali rastúcu tendenciu. Došlo k stabilizácii diváckej obce, t.j. 
máme pravidelných návštevníkov kina, ktorí týmto vyjadrili dôveru a spokojnosť 
s dramaturgiou a celkovým fungovaním kina.  

V r. 2017 prišla nová vlna výborných filmov, ktoré mali skvelý dej, hercov, herečky, 
atmosféru, hudbu, kameru a ďalšie. Bežný divák má rád rôzne filmové žánre od akčných 
filmov až po komédie a romantické príbehy. Celkovú spokojnosť divákov potvrdzujú vyššie 
uvedené výsledky.  

Z hľadiska návštevnosti sa v našom kine mimoriadne dobre darí  slovenskej ale aj českej  
filmovej produkcii. Evidujeme seriózny záujem a zvýšený divácky  dopyt o tieto filmy. Ide 
nielen o miestny senecký trend, ale fenomén vzťahujúci sa na Slovensko všeobecne. Počas 
leta sa slovenské publikum postaralo o nový rekord, keď v septembri 2017 prekonala 
návštevnosť slovenských filmov v kinách hranicu milión divákov.  

Teší nás, že sme do kina dokázali aj v r. 2017 opäť prilákať aj staršiu vekovú kategóriu, platí 
to aj v prípade letného kina. Do historického rebríčka divácky najúspešnejších slovenských 
filmov sa dostali až 4 premiérové tituly:   

Rok 2017 bol najlepším rokom čo sa týka slovenských filmov :  4 najúspešnejšie tituly 
s počtom  divákov:                                    
1.Čiara  -2349                                                                                                                                                                                       
2.Všetko alebo nič                             1606                                                                                                                              
3. Únos                                                                                                                                    939 
4.Cuky a Luky film                                                                                                                 708 

Na každý mesiac pripadá  asi 20 nových premiérových titulov a z toho 10% premiér tvoria 
animované filmy. Premiérové tituly nasadzujeme ihneď, najlepšie v deň premiéry na 
Slovensku.  

K najnavštevovanejším filmom v našom kine ale aj na amfiteátri počas letných mesiacov 
patria tradične detské tituly. Pre veľký úspech s detskými filmovými predstaveniami, sme 
k pravidelným detským filmovým nedeliam pridali aj piatkové večerné filmové predstavenia 
pre deti a celé rodiny. Z výsledkov vyplýva, že ide o dobrý projekt, ktorý bol pozitívne prijatý 



v kruhu detských divákov a rodičov ako sprevádzajúcich osôb. Taktiež v spolupráci 
s filmovými spoločnosťami veľmi často pripravujeme rôzne motivačné a reklamné akcie, 
počas ktorých odmeňujeme deti za návštevu kina drobnými sladkosťami, omaľovávankami, 
pexesamia pod..                                                                                                                                                            
Detské predstavenia v roku 2017 bolo  98 odpremietaných predstavení pre deti                              
s  návštevnosťou  :  16 160 divákov                                                                           

 
S cieľom zvýšiť  komfort predaja vstupeniek,  sme od júna 2017 spustili on-line predaj lístkov 
aj cez internet.  Pri vstupe do kina alebo na amfiteáter  sa divák preukáže vstupenkou 
prostredníctvom e-mailu v mobile alebo si ju vytlačí. Uvádzač lístok oskenuje. Bez čakania 
v rade, rýchlo a jednoducho. Vstupenky predané on-line odľahčia pokladňu kina. Online 
predaj vstupeniek je tiež ideálny na predpredaj. Registrujeme, že sa začína využívať tento 
systém predaja čoraz viac (viac ako 10 %  návštevníkov ho pravidelne využíva)  a je s ním 
všeobecná obojstranná spokojnosť. 
 
Nevšedné nápady posúvajú naše kino viac dopredu. K dobrým výsledkom kina prispela 
obsahová náplň, lokálny marketing, on-line predaj vstupeniek, dobrá technika a aktuálna 
propagácia (aktualizácia,  FB a  webovej stránky).   
 
Kino Mier v Senci sa opäť zapojilo do projektu :Podpora návštevnosti slovenských 
kinematografických diel –za každú predanú vstupenku v období 2017 formou finančnej 
podpory za odpremietané slovenské kinematografické diela z AVF v uvedenom období a 
podľa predaných vstupeniek za divákov dostane formou podpory 1,- euro.  

Kino Mier sa zúčastnilo festivalu EKOTOPFILM ENVIROFILM.  Žiaci a študenti mohli 
vidieť ocenené edukatívne filmy  s enviromentálnou problematikou. Aj takáto akcia 
napomáha spopularizovať filmové umenie a napomáha motivovať k návštevnosti kina.    

V novembri 2017 sme sa pripojili na príprave a realizácii „19. ročníka Medzinárodného 
filmového festivalu Bratislava“. Skúsenosť s uvedeným podujatím z hľadiska návštevnosti 
nebola veľmi pozitívna. Ukazuje sa, že v Senci nie je požiadavka o uvedený typ filmovej 
projekcie.  Kvôli tomu budeme sa aj naďalej venovať takým filmovým titulom, aby s kinom 
v našom meste bola spokojnosť u mladých ako aj u starších návštevníkov kina. 

 

Za úsek kina Ležáková     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výkaz činnosti Mestského múzea v Senci  v roku 2017 

Mestské múzeum v Senci  - zriadené osobitným štatútom Mestským zastupiteľstvom v Senci 

dňa 22.10.2009 ako organizačný útvar Mestského kultúrneho strediska v Senci (MsKS) bez 

právnej subjektivity. Registrované Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu SR 01.10.2010 

pod číslom RM 99/2010.  

Organizačné a personálne zabezpečenie 

Odborné činnosti zabezpečuje vedúci múzea, Mgr. Gábor Strešňák (historik) a PaedDr. Jana 

Fedorová, kurátorka prírodovednej zbierky, zároveň múzejná pedagogička. Lektorkou múzea 

je pani Margit Polák, ktorá má na starosti aj budovanie a evidenciu príručnej knižnice. Ďalšie 

odborné práce a konzultácie prebiehajú externe a najmä prostredníctvom členov Muzeálnej 

rady, Prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD. a Mgr. Tomášom Königom, PhD. Múzeum je 

otvorené verejnosti v nezmenených návštevných hodinách, utorok medzi 10.00 – 16.00 hod., 

v stredu až piatok medzi 10.00 – 18.00 a v období jún až september aj v sobotu medzi 9.00 – 

13.00 hod. Vstupné bolo nemenné: 0,60 € (deti od 6 r., mládež do 26 r., dôchodcovia) a 1€ 

(dospelí). Žiaci seneckých škôl a školských zariadení boli v prípade organizovaných návštev 

oslobodení od poplatkov. Seneckí dôchodcovia mali tiež voľný vstup. 

Akvizičná činnosť, evidencia a ochrana zbierkového fondu 

V minulom roku sa uzatvorili kúpne i darovacie zmluvy, čím sa získalo do zbierok 5 nových 

prírastkov. Múzeu bolo v uvedenom období ponúknutých do zbierok väčšie množstvo 

predmetov, sú však v štádiu výberu. Uzavretie súvisiacich zmlúv sa očakáva v roku 2018.  

Expozície a výstavy  

Múzeum disponuje expozičným priestorom 112 m2, v ktorom sú inštalované dve stále 

expozície: expozícia prírody a expozícia starších dejín. V ďalších výstavných priestoroch 

múzea boli, resp. sú realizované v 1. polroku 2 krátkodobé výstavy.  

Výstava „Staršia doba železná – halštatská na juhozápadnom Slovensku“ bola otvorená ešte 

24. novembra 2016 a trvala do konca mája 2017. Výstava bola prevzatá zo SNM – 

Archeologického múzea v Bratislave. Časť vystavených exponátov bola predovšetkým 

reprezentovaná sídliskovou keramikou, tkáčskymi závažiami a sponami z lokalít ako 

Chorvátsky Grob, Dunajská Lužná, Orlie skaly (depot plastík). Tiež tu boli vystavené 



exponáty z obdobia záveru staršej doby železnej, kedy k nám prichádzajú nomádske etniká 

a vytvárajú tu veľmi špecifickú kultúru Vekerzug. Patrí sem napr. pohrebisko v Senci 

(skýtsky čakan, kopija) prípadne nálezy bronzových trojkrídelkových hrotov šípov do luku 

(Tlstá hora pri Prašníku). Na výstave sa nachádzala aj rekonštrukcia krosien na tkanie látok. 

Druhá časť nálezov pochádzala predovšetkým z mohýl kalenderberskej kultúry na JZ 

Slovensku. Medzi vystavenými exponátmi prevládala bohato zdobená keramika z hrobových 

komôr pod mohylami najvyšších predstaviteľov vtedajšej spoločnosti z Dunajskej Lužnej – 

Nových Košarísk, Dolných Janíkov a z Novej Dedinky. Okrem samotných vystavených 

exponátov a rekonštrukcií obydlia a časti hrobovej komory boli na výstave bohato zastúpené 

tematické postery s informáciami k rôznym oblastiam a témam obdobia staršej doby železnej 

– halštatskej spolu s počítačovými vizualizáciami príbytkov a remeselníckych dielní 

z Dunajskej Lužnej – Nových Košarísk. Autorom výstavy bol archeológ Mgr. Radoslav 

Čambal. Výstavu videlo v roku 2017  1168 návštevníkov (celkom od vernisáže v roku 2016: 

1405). 
Ďalšia výstava bola otvorená 13. júna 2017 s názvom „Dunajské Luhy“. Jej kurátorka 

PaedDr. Jana Fedorová vybrala exponáty k jednotlivým témam veľkorozmerných 

trojjazyčných panelov zapožičaných zo Slovenského múzea ochrany a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši z viacerých inštitúcií. Týmto spôsobom sa partnermi pri tvorbe 

výstavy napokon stali aj Ponitrianske múzeum v Nitre, Západoslovenské múzeum v Trnave 

a Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. Jednotlivé tematické celky boli prezentované 

trojrozmernými diorámami, vytvorenými pracovníkmi nášho múzea. V roku 2017 videlo 

výstavu 1240 návštevníkov. 

 

Podobne ako vlani, aj tento rok sme boli prítomní na festivale v Dolných Salibách (Jurtové 

dni, 30. 6. – 2. 7. 2017.) Tento raz sme sa zúčastnili  putovnou panelovou výstavou „Mince zo 

Senca a okolia – Nálezy a zbierky“, ktorú podľa organizátorov navštívilo približne 2 500 

záujemcov. Tá istá výstava bola vhodným doplnkom aj Slnečného festivalu v septembri 2017 

Senci.    

 

Múzejná pedagogika – spolupráca so školami 

Pracovníci múzea realizovali v tomto roku 75 lektorátov pre skupinové návštevy škôl 

a predškolských zariadení. V rámci návštevy múzea  mali možnosť okrem vypočutia 

odborného výkladu k jednotlivým expozíciám využiť aj pre ne pripravené edukačné hry, 



pracovné listy, ktoré taktiež rozvíjajú ich vedomosti. V múzeu sa pravidelne koná i projektová 

časť okresného kola biologickej olympiády žiakov regiónu (kategórie C a D). V rámci 

spolupráce so školskými zariadeniami sa 25. apríla 2017 uskutočnila v múzeu už tradičná 

vedomostná konferencia žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na rôzne 

témy. Iniciátorkou podujatia bola Základná škola Alberta Molnára s vyučovacím jazykom 

maďarským v Senci. Referáty boli hodnotené päťčlennou odbornou porotou, ktorej členmi 

boli aj zamestnanci múzea. 

Vzdelávací program pre školy 
Ide o program múzea bežiaci od jesene 2014, ktorý dopĺňa základný vzdelávací obsah 

predmetov dejepis, biológia, geografia a korešpondujú s prierezovou témou štátneho 

vzdelávacieho programu regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Vzdelávacie 

programy sú určené pre žiakov ZŠ ( 2. stupeň), gymnázií a stredných odborných škôl. 

Jednotlivé ponúkané tematické okruhy sú stálou formou prezentované na podstránke múzea 

v rámci internetovej stránky MsKS Senec. V prvom polroku 2017 mali záujem o tento 

program 4 školské skupiny.  

Pracovníci múzea boli v porotcovských komisiách  niekoľkých súťaží a iných aktivít 

organizovaných školami: 

- Mgr. Strešňák – Regionálna konferencia žiakov ZŠ A.M.Szenciho  

- p. Poláková – Regionálna konferencia žiakov ZŠ A.M.Szenciho  

- PaedDr. Fedorová – účasť v  hodnotiacej  komisií biologickej olympiády (okresné a krajské 
kolá) 
 
Učebnice regionálnej výchovy a iné tituly z dielne múzea 
Po slávnostnej prezentácii (18.01) ďalšieho dielu pripravovanej trilógie učebníc regionálnej 

výchovy (Dejiny I.) sme sa pustili do ich distribúcie. Na základe týchto skúseností sú 

publikácie úspešné. Svedčí o tom najmä prejavený záujem základných škôl z nášho okolitého 

regiónu, ktoré za veľmi krátky čas objednali cez MsÚ Senec 137 výtlačkov v celkovej 

hodnote 1644,- € . Knihy pre celé ročníky sa dostali týmto spôsobom najmä do Bernolákova, 

Blatného a Tomášova. Seneckým základným školám boli učebnice dodané bezplatne na 

základe vopred nahlásených potrebných počtov (405 ks). Aj kvôli prejaveného záujmu 

verejnosti o tento typ publikácií sme koncom prvého polroka 2017 začali riešiť otázku 

druhého vydania spomínanej učebnice dejepisu. Podľa odozvy sa v Blatnom používajú 

učebnice v rámci rôznych predmetov. V Bernolákove regionálnu výchovu zaviedli povinne 

a plne využívajú učebnice z našej dielne. Aktívne sa používajú aj na ZŠ Alberta Molnára 



v Senci. Trilógia učebníc bude dovŕšená vydaním dielu Dejiny II., ktorá sa bude autorsky 

i zostavovateľsky riešiť v roku 2018, jej tlač plánujeme na jar roku 2019. 

 

O učebnice regionálnej výchovy prejavila záujem aj verejnosť, ktorá si ju môže kúpiť aj 

individuálne v oboch jazykových mutáciách. V roku 2017 sa takto finančne zhodnotilo 32 

výtlačkov učebníc regionálnej výchovy a 21 výtlačkov staršieho zborníka štúdií Senec – od 

návršia k horizontom.  Celkovo sa teda v roku 2017 predalo z publikácií pochádzajúcich 

z vlastnej tvorby a iniciatívy múzea 190 ks kníh v hodnote 2156,- €, čo evidentne naznačuje 

záujem o ne a správnosť aktivít múzea v smere, v ktorom treba jednoznačne pokračovať.      

 

Vedecko-výskumná činnosť 

PaedDr. Jana Fedorová pracovala po odbornej stránke najmä na príprave aktuálne 

prístupnej výstavy Dunajské luhy. Paralelne s uvedenými aktivitami sme pokračovali 

v systematickom výskume histórie mesta a okolia (dlhodobá úloha). Mgr. Strešňák uskutočnil 

plánovanú pracovnú cestu do Budapešti (MR), kde realizoval výskum v Maďarskom 

národnom archíve v dňoch 19.–23. 06. 2017. Dôvodom pracovnej cesty bolo pokračovanie 

systematického výskumu novovekých dejín Senca a jeho okolia. Výsledky výskumu sú 

čiastočne publikované v jeho autorských štúdiách uverejnených publikácii venovanej Mladšej 

fraknóovskej línii rodu Esterházy. Publikácia sumarizuje výsledky konferencií 

organizovaných pracoviskom múzea v rokoch 2015 a 2017. Zostavovateľsky sa pripravovala 

našim múzeom a tiež bola predmetom dotácie získanej za účelom vydania z Úradu vlády SR 

prostredníctvom mesta Senec. Odbornú stránku žiadosti o dotáciu vypracovalo pracovisko 

múzea. Publikácia bola napokon podporená z programu Kultúra národnostných menšín 2017 

ÚV SR sumou 7500,- €. O vlastný vklad a ďalšie potrebné financie sa postaral  MsÚ Senec 

(1600,-€), MsKS Senec (1260,-€) a vrámci spolupráce aj múzeom Esterházy Károly Múzeum 

v Pápe (500,-€). Ako osobitný vklad do realizácie projektu treba zdôrazniť aj ťažiskové 

preklady rozsiahlych odborných textov, ktoré boli riešené za symbolickú cenu, alebo zdarma.   

Publikačná činnosť 

Pracovníci múzea publikovali okrem rôznych popularizačných článkov tieto štúdie a správy: 

 

PaedDr. Jana Fedorová: 



- Spoluautorka článku vo vedeckom časopise Journal of Entomological Science Vol. 52, No. 

3 (2017): Rudolf Masarovič, Martina Zvaríková, Jana Fedorová, and Peter Fedor. 

Thigmotactic Behavior of Limothrips cerealium (Thysanoptera: Thripidae) Leads to 

Laboratory Equipment Damage in the Cyech Republic. 

- Abstrakt na konferencií: 5th Symposium on Palaeartic Thysanoptera (26th – 29th September 

2017, Cracow) Book of abstracts: R. Masarovič, P.Fedor, M.Zvaríková, M.Zedníčková, 

J.Fedorová, Š.Vaculíková. Thrips damage insurance or when thigmotaxis leads to economic 

problems. 

 

Mgr. Gábor Strešňák: 

- Deľby a árendy. Majetkové záujmy vybraných členov mladšej fraknovskej línie 

Esterházyovcov v 17. a 18. storočí. In: G. Strešňák, ed.  Mladšia fraknovská línia 

Esterházyovcov / Az Esterházyak fraknói ifjabb ága. Senec: Mesto Senec, 2017, s. 102–125. 

- Sociálne zariadenia šintavského a čeklískeho panstva: chudobince v Senci a Tomášikove do 

polovice 19. storočia. In: G. Strešňák, ed.  Mladšia fraknovská línia Esterházyovcov / Az 

Esterházyak fraknói ifjabb ága. Senec: Mesto Senec, 2017, s. 160–179. 

- Zostavovateľská činnosť uvedenej publikácie a preklad odborných textov jednotlivých je 

kapitol z maďarského jazyka do slovenského (ceľkom preklad 10 štúdií). 

 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť 

1. ) V múzeu sa pod názvom Zásnuby s múzeom aj tento rok organizovali prednášky 

v slovenskom i v maďarskom jazyku. Plánované sú iba v jarných a jesenných termínoch. 

Navštevované boli nielen z laických ale aj z odborných kruhov zo Senca, Galanty, Bratislavy, 

Bernolákova a z ďalších obcí zo spádovej oblasti Senca.  

Prehľad prednášok: 

Termín 

prednášky 

 

Prednášajúci 

 

Názov prednášky 

 

Jazyk 

prednášky 

 

26. január 2015 

(štvrtok), 19.00 

 

Mgr. Tomáš König, PhD. 

(Filozofická fakulta 

Univerzity Komenského, 

Bratislava) 

 

Zánik Veľkej Moravy a jeho odraz 

v archeologických prameňoch 

 

slovenský 



 

27. február 
(pondelok), 19.00 

  

 

Združenie Tandem (Komárno) 

 

 

„Életmesék“ – Oral history príbehy 
zo seneckého okresu. Prednáška 
v maďarskom jazyku spojená 
s knižnou prezentáciou. 

 

 

maďarský 

 
2. marec  
(štvrtok),  
19.00 
 

 

Mgr. Michal Takács   

 
Nové poznatky osídlenia JZ 
Slovenska v období sťahovania 
národov 

 

 

slovenský 

15. marec 
(streda), 19.00 

Dr. Sudár Balázs – Petkes 

Zsolt (Maďarská akadémia 

vied) 

A magyarok vándorlása - ahogy a 
történész látja: prednáška o Starých 
Maďaroch (MAV Budapešť) 

maďarský 

30. marec 
(štvrtok), 
19.00  

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. 

(Archeologické múzeum 

SNM) 

Najnovšie poznatky o hrade Čeklís 
(Bernolákovo) na základe 
archeologických výskumov II. 
 

slovenský 

27. apríl  
(štvrtok), 19.00 

Ing. Ján Maglocký Kaktusy a iné sukulenty  

slovenský 

20. máj  
(sobota), 21.00 
Noc múzeí 

Mgr. Tomáš König, PhD. 

(Filozofocká fakulta 

Univerzity Komenského, 

Bratislava) 

Najstarší Slovania na území 
dnešného Slovenska 

slovenský 

13. jún 
(utorok), 18.00 

RNDr. Mirko Bohuš, PhD. 

(Prírodovedecká fakulta 

Univerzity Komenského, 

Bratislava)  

Dunajské luhy – úvodná prednáška 
k rovnomennej výstave v múzeu 

slovenský 

9. september, 
15.00  

Mgr. Gábor Strešňák 

(Mestské múzeum v Senci) 

Sabat bosoriek na seneckých 
vinohradoch - prednáška v rámci 
podujatia Slnečný festival v Senci  

slovenský 

20. september, 
18.00 

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. 

(Historický ústav Slovenskej 

akadémie vied) – Mgr. Ivana 

Fialová, PhD. (Slovenský 

národný archív v Bratislave) – 

Mgr. Gábor Strešňák (Mestské 

múzeum v Senci) 

Mária Terézia v kontexte 
regionálnych dejín – diskusia 
v rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva 

slovenský 

26. október, 
19.00 

Prof. RNDr. Miriam 

Fendeková, CSc. 

(Prírodovedecká fakulta 

Univerzity Komenského, 

Bratislava) 

 

Regionálny a lokálny rozmer 

významu vody pre človeka a 

spoločnosť. 

 

slovenský 

http://msks-senec.sk/wp-admin/post.php?post=6440&action=edit
http://msks-senec.sk/wp-admin/post.php?post=6440&action=edit


30. november, 
19.00 

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. 

(Slovenská akadémia vied)  

 

Ryby vnútrozemskej delty Dunaja – 
ich minulosť, súčasnosť a 
budúcnosť. 

slovenský 

7. december, 
19.00 

PhDr. László Bukovszky A Csehszlovákiai Magyar 

Demokratikus Népi Szövetség és a 

Mindszenty-per szlovákiai 

recepciója 

/Maďarský demokratický ľudový 

spolok v Československu a 

slovenská reakcia na Mindszentyho 

koncepčný súdny spor/ - prednáška 

a prezentácia knižnej publikácie. 

 

maďarský 

 

2.) Do celoštátnej akcie Noc múzeí a galérií sme sa zapojili 20. mája 2017. Zorganizovali sme 

dielne pri Tureckom dome a v KC Labyrint na 2. poschodí MsKS. Program bol bohatý na 

odborné podujatia (neskorovečerná prednáška, prezentácia učebníc regionálnej výchovy pre 

širokú verejnosť) folklór (tanečný dom) ako aj na kreatívnu činnosť (dielne pre deti 

i dospelých). Podujatie zaujalo približne 230 návštevníkov. 

 3.) Do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva sme sa zapojili spoločne s oddelením 

KC Labyrint MsKS Senec. Podujatie sa nieslo v znamení 300. narodenia panovníčky Márie 

Terézie. V dňoch 14.–20. 9. 2017 bol usporiadaný na tému výtvarný workshop i výstava, 

koncert vážnej hudby a už spomínaná populárno-vedecká diskusia (pozri tabuľku).  V rámci 

podujatia bola odhalená aj pamätná tabuľa panovníčky Márie Terézie.   

 

Vypracoval:  Mgr. Gábor Strešňák 
historik – archivár, 

vedúci múzea 



Kultúrne akcie za  rok  2017 
Tento rok sme začali sezónu divadiel 
s divadelnou komédiou PODFUK z divadla 
Teátro Wustenrot. Hudobná komédia 
PODFUK veselým spôsobom odhaľuje 
nedostatky ľudských charakterov a 
bravúrne kľučkovanie lásky medzi 
pravdou a klamstvom, strachom 
a odvahou, zradou a odpustením. 
Banálnym klamstvom príde unudená 
domáca panička o svojho milovaného 
manžela  a za pomoci  vynaliezavých 
priateľov rozohrá hru na jeho opätovné 
získanie. Dobre myslený „podvodník“ sa 
mení v gordický uzol konšpiračných 
klamstiev, ktorý dokáže rozuzliť len ťažko 
vysloviteľná pravda a neutíchajúca láska… 

 

 

 

 

K atraktívnym detským predstaveniam 
určite patril aj koncert Smejko 
a Tanculienka vo februári. Pre veľký 
záujem sme realizovali až dva koncerty. 

Smejko a Tanculienka je hudobná dvojica, 
hrajúca detské piesne, ktorú tvorí Petra 
Ševčíková a Marek Kováč. Začali pod 
záštitou Divadla Maska ako detské 
predstavenie, ale po debutovom albume 
Smejko a Tanculienka vznikla samostatná 
značka. 

 

 



Ďalšie detské predstavenie bolo určené 
pre menšie detičky – Rozprávky 
z praveku, kde si mohli deti vyskúšať aj  
prácu s drevenými  bábkami. Divadlo bolo 
súčasťou Nedeľných divadelných 
predstavení. 

 

 

 

 

 

K našim tradičným kultúrnym akciám   
patrí aj Vyhlásenie Športovca roka za 
rok 2016. Za výdatného potlesku publika 
sú ocenené talenty športového diania 
v Senci. Športové kluby aj tréneri, ktorí 
sa venujú svojim talentom majú tiež 
svoju kategóriu, kde získavajú ocenenia. 
Tejto akcie sa zúčastňujú všetky športové 
kluby a jednotlivci zo seneckých škôl. 

 

 

 

 

Stretnutie s malou Táliou“ je krajská 
výberová prehliadka na dve celoštátne 
prehliadky. Víťaz v kategórii detskej 
dramatickej tvorivosti postúpi do 
celoštátnej súťaže „Zlatá priadka“ v Šali 
a víťaz kategórie dospelých hrajúcich pre 
deti postupuje do Rimavskej Soboty na 
celoštátnu prehliadku „Divadlo a deti“. 
Už osemnásty rok sa schádzajú detskí a 
ochotnícki divadelníci v Senci. Umelecká 
úroveň prehliadky z roka na rok stúpa. 
Mesto Senec každoročne prispieva na 



ceny.  Veľmi dobrá spolupráca s 
mestským kultúrnym strediskom 
prispieva k výbornej atmosfére. 

 

 

 

 

V marci prebiehala  v kinosále   sa 
realizuje aj krajská prehliadka tvorivej 
súťaže amatérskej filmovej tvorby –  -
CINEAMA. Filmy sa premietali na našich 
nových digitálnych premietacích strojoch, 
čo zaručilo ich kvalitu premietania. 
Súčasťou bolo aj vyhodnotenie tejto 
súťaže. 

 

 

 

 

 

 Divadelné predstavenie 3x2  v troch 
príbehoch z manželského  nadstavovali 
ostrovtipne zrkadlo všetkým, ktorí žijú 
v partnerskom vzťahu a podstatnú časť 
života sa dokážu hádať o bezvýznamných 
malichernostiach.  Trojgeneračný 
ohňostroj vtipných manželských zvád a 
udobrovania od významných britských 
autorov, ktoré  vyvolali smiech a zaručili 
príjemný zážitok z predstavenia. Réžijná 
spolupráca: Maja Breinerová 
Účinkovali: Csongor Kassai a Zuzana 
Martinkova-Znášiková 

 



Medzi veľmi úspešné koncerty patrí aj 
Miro Jaroš-  koncert pre (ne)poslušné 
deti. Deti ho môže vidieť aj na 
obrazovkách detskej televízie.  Deti si 
zatancujú  a zaspievajú so známymi 
pesničkami z televízie. Program býva 
vypredaný. 

      

 

 

 

 

K atraktívnym športovým podujatiam patrí aj armwrestling, ktorý si v Senci získal veľa 
priaznivcov, aj preto že majsterka sveta je Senčanka. Podujatie sa konalo v apríli. 

 

 

Každoročný koncert akalepy Fragile, má 
u nás veľkú popularitu. Vypredané obidva 
koncerty a mnoho usmiatych 
a spokojných ľudí, nás utvrdzuje, že každý 
rok je o toto podujatie veľký záujem. 
S novými spevákmi si zaspievali aj diváci. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Komédia Štyria na kanape rieši tému rozvodu, avšak nie tragicky, ale s nadhľadom a 
úsmevom. Okrem šťavnatého deja, je zárukou skvelej zábavy aj obsadenie. Petra 
Polnišová v úlohe zvodkyne bola milenkou Emila Horvátha ml.: „Ja tam prakticky 
zvádzam všetkých, čo je samo o sebe vtipné, keďže nie som prototyp milenky 
zvodkyne. Hlavne v tej hre hrám modelku a myslím si, že sa divák mimoriadne pobaví. 
Moji kolegovia sú veľmi vtipní a verím, že publikum, ktoré má rado smiech, si príde na 
svoje,“ myslí si Polnišová. Spolu s ňou sa na javisku predstavila Henrieta Mičkovicová, 
Richard Stanke, Ľuboš Kostelný. Predstavenie bolo vypredané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave, na 
ktorom sa krása detského folklóru prezentuje širokej verejnosti, sa uskutočnil v tomto roku v 
dňoch 9.-11. júna 2017.  Medzinárodný festival detských folklórnych súborov v Bratislave sa 
zaradil medzi zaujímavé programy hlavného mesta SR. Symbol festivalu – rozžiarené slnko, 
ktoré festival sprevádza na každom kroku - predovšetkým počas krojovaného sprievodu 
mestom, pritiahol pozornosť divákov, médií, turistov a stretol sa s nadšením a spokojnosťou 
účastníkov. Medzinárodný folklórny festival je miestom stretnutia detí, ktoré svoj voľný čas 
venujú záľube v ľudových piesňach, hudbe a tancoch.  

 



Senecké leto každoročne otvára 
letnú sezónu na Slnečných jazerách. Toto 
podujatie je známe po celom Slovensku. 
Tento rok nám počasie ovplyvnilo 
návštevnosť, ktorá klesla oproti iným 
rokom. Aj napriek tomu bola na jazerách 
výborná atmosféra do skorého rána, kde 
nás zabávali kapely, detské divadlá, 
atrakcie, ohňostroj a oldies party rádia 
Vlna. 

 

 

 

 

 

 

Veľkým letným karnevalom sa každý rok 
lúčime so školským rokom a vítame 
prázdniny. Atraktívne masky, účinkujúci, 
divadlá a deti zo ZŠ sú súčasťou veľkého 
sprievodu ktorý sa tiahne Lichnerovou 
ulicou až po Slnečné jazerá. Kultúrny 
program otvárame na pešej zóne 
divadlami pre deti a pokračujeme na 
jazerách   bubnovou show, tanečnými 
vystúpeniami, koncertmi, UV show 
a diskotékou.  Odovzdávanie cien za 
najatraktívnejšie masky si pozrie každý 
kto si masku sám pripravil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 03.08.2017 o 20.00 h V amfiteátri sa konal koncert  slovenskej punkovej a českej folk 
rockovej  kapely. Generálny partner LEDIC nám priniesol jedinečný dvojkoncert kapiel Iné 
Kafe a Buty. Výnimočné česko-slovenské spojenie popu, panku a rocku nabité energiou 
a skvelou hudbou. Pod holým nebom amfiteátra v Senci bol dvojkoncert Ine Kafe a Buty 
jedinečný. Dĺžka podujatia: 2,5 hod. Na koncert prišlo 800 návštevníkov. 

 

 

 

Medzinárodné stretnutie ľudových 
remeselníkov pod názvom Ľudové 
umelecké remeslá sa v Senci začalo konať 
od roku 2012. Organizuje ho Občianske 
združenie Tradičné ľudové umelecké 
remeslá a Mesto Senec. Festival remesiel 
prináša jedinečný zážitok z práce 
množstva ľudových remeselníkov zo 
Slovenska a okolitých krajín. V súčasnosti 
tieto remeslá žijú len vďaka 
remeselníkom, ktorí uchovávajú tradície 
svojich otcov a vyrábajú užitočné a krásne 
predmety. Prezentácia  tradičných ľudovo 
- umeleckých remesiel prostredníctvom 
zručných majstrov rezbárov, kováčov, 
košikárov, drotárov, hrnčiarov, či 
čipkárov, sa stretáva s veľkým záujmom. 

 

 



V auguste sa konala legendárna hra na 
slovenskú legendárnu tému Jááánošííík 
po tristo rokoch Stanislava Štepku a 
Radošinského naivného divadla, ktorá je v 
repertoári od premiéry v roku 1970 
a ktorá zažila  výnimočnú tisícu reprízu, 
ožila v decembri 2015 na javisku v novej a 
nevídanej scénickej podobe. Okrem 
známych a zľudovených literárnych 
textov, aktuálnych glos a známych 
interpretov RND najnovšie prišli v 
ozvláštňujúcej podobe a v novej 
dramaturgii do kultovej inscenácie, ktorá 
sa už medzičasom stala maturitnou 
otázkou, skvelí tanečníci, hudobníci a 
speváci SĽUK-u, aby spolu s radošincami a 
režisérom Jurajom Nvotom vytvorili 
výnimočný humorno-divadelný a aj 
tanečno-spevácky tvorivý kabaretný a 
hudobno-tanečný večer na spoločnú a 
známu jánošíkovskú tému. 

 V budove MsKS Senec sme  odštartovali 
zimnú sezónu krásnym koncertom La 
GIOIA. Vznikla v roku 2008. Prezentuje 
hudobný štýl, pop operu, ktorý spája 
populárnu hudbu a operný spev. LA GIOIA 
je zoskupenie troch spevákov, ktorí 
interpretujú populárne piesne v štýle 
belcanta. Repertoár tria tvoria nielen 
skladby svetovej hudobnej scény, ale 
najmä pozoruhodné úpravy známych 
slovenských a českých hitov, ktoré v 
podaní La Gioia znejú doteraz nepočutým, 
originálnym spôsobom. 

 

 

 



V októbri sme realizovali už 9 ročník 
Jablkové hodovanie. Táto krásna sladká 
akcia sa stretáva s čoraz väčším záujmom. 
Námestie pred MsKS ožíva s predajom 
jablkových špecialít   - domácich 
koláčikov, džemov, mafín, punčov 
a mnoho ďalších produktov pripravených 
šikovnými rukami domácich gazdiniek. 
Produkty si prídu ochutnať a zakúpiť aj 
návštevníci z okolia, lebo táto akcia má 
celo regionálny charakter a prebieha 
v ďalších 13 obciach a mestách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  októbri sme senčanom pripravili aj 
divadelnú komédiu Otvorené manželstvo 
Skvelá tragikomédia o svojráznom 
manželskom páre! Excelentný výkon Anky 
Šiškovej a Adyho Hajdu. Dvaja ľudia 
hľadajú harmóniu partnerského života a 
zároveň sa navzájom ubíjajú. Typické 
manželstvo na taliansky spôsob....Kam až 
sme schopní zájsť v snahe oživiť 
vyhasnutý ošiaľ lásky? Dokážeme 
odpustiť partnerovi neveru? 
Prispôsobíme sa „otvorenému 
manželstvu“? 

Nevlastniť ľudí a radovať sa z každého 
ďalšieho života. Všetko neriešiteľné sa 
jedného dňa vyrieši a dramatické situácie 
sa časom zmenia na komické. 

 

 

 



Senecký festival dychovej hudby sme 
presunuli na vnútorné priestory v mesiaci 
úcty k starším. Dychová hudba Senčanka 
nadväzuje na tradíciu Seneckej hasičskej 
hudby, ktorá bola založená v roku 1899. 
Novodobú históriu, dychová hudba 
Senčanka začala písať v roku 1987. 
Zostala verná piesňam svojho kraja, ktoré 
reprezentuje vo vynaliezavých úpravách, 
ale pri tom zaraďuje do svojho repertoáru 
aj skladby, ktoré prichádzajú s dobou, ale 
i zo sveta. Na tvorivom duchu, ktorý v 
kapele vládne má veľkú zásluhu Ing. Ján 
Tkáč a kapelník Róbert Madarász, ktorý 
spája v nej nadšenie amatérov a 
profesionálny spôsob práce.  

Noc divadiel je európske podujatie, 
prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom 
v netradičnom časovom rozpätí. Počas 
Noci divadiel môže divák skúmať, 
objavovať, zapájať sa do diania či sa len 
príjemne usadiť, vnímať a nechať sa 
unášať po celú noc. Divák sa môže 
rozhodnúť pre spôsob a čas, kedy vstúpi 
do divadelného priestoru, prípadne do 
samotného „deja“. „Noc“ sa koná 
každoročne, vždy tretiu novembrovú 
sobotu vo viacerých slovenských mestách 
súčasne. Slovenské divadlá otvoria svoje 
priestory počas večerných a nočných 
hodín, aby tým demonštrovali svoju 
otvorenosť novým podnetom, novým 
divákom a inšpirácii zvonku. Iniciátorom 
projektu Európska noc divadiel, do 
ktorého sa zapojilo osem krajín, je 
chorvátska Noć kazališta. Do Senci sme 
pozvali i divadelné predstavenie: Chlieb 
s maslom, a pre deti sme pripravili 
Tdpaslík.  

 

http://www.noc-kazalista.com/
http://www.sencanka.sk/pict/prvy1_v.jpg


 

A náš kultúrny víkend pokračoval so 
zaujímavým hudobným večerom 
koncertom Trio Tour Andrej Šeban. 
Hudobník je mnohostranne zameraný 
gitarista, ktorý ako štúdiový hráč, ale aj 
ako koncertný hudobník spolupracoval s 
mnohými domácimi i zahraničnými 
osobnosťami z rôznych hudobných 
žánrov (Pavol Hammel, Gábor 
Presser, Dežo Ursiny, Richard 
Müller,Peter Lipa, Marika 
Gombitová, Robo Grigorov atď.). V 90. 
rokoch viedol vlastnú inštrumentálnu 
skupinu Ash Band (známu aj pod názvami 
Esh Band a Andrej Šeban Band), v roku 
1996 stál pri zrode sprievodnej skupiny 
Lipa-Šeban Band. Bol spoluzakladateľom 
progresívnej rockovej skupiny Free Faces. 

 

POP-ZÁBAVA pre všetky vekové 
generácie, to je hudobná skupina DUO 
JA- MAHA (Alfons&Marian) pôsobí na 
hudobnej scéne už od roku 1996. 
Hudobná skupina má na konte 3 zlaté a 3 
platinové platne za predaj hudobných 
nosičov. Ďalej hudobná skupina vydala v 
Nemecku singlový album s pesničkou 
,,Tanz mit mir heute Nacht´´za ktorú 
dostala ocenenie nemeckého Oscara 
SMAGO Award 2015 za Hit tip 2015. 

Výber piesní tejto hudobnej skupiny je 
multižánrový pre všetky vekové 
generácie, ktorý je zárukou skvelej 
zábavy. Repertoár tvorí vlastná tvorba, 
okrem vlastnej tvorby nechýbajú ľudové a 
tanečné piesne, ale aj omáce, zahraničné 
hity, či moderné remixy. 



Decembrové kultúrne akcie prináležia 
tradičnej Vianočnej atmosfére. Príchod 
Mikuláša spájame so slávnostným 
osvietením vianočného stromčeka. Na 
námestie príde Mikuláš, ktorý za pomoci 
anjela a čerta rozdá všetkým deťom  
sladkosti. 

 A s vianočnou atmosférou pokračujú  
v MsKS všetky koncerty a predstavenia. 

 

 

 

 

Tradičné vianočné trhy sa otvárali 
príchodom Mikuláša 6.12. trvali do 
20.12.2017. Kultúrnym programom nás 
sprevádzali rôzne kapely s vianočnou 
hudbou. 

 

 

 

 K poslednej kultúrnej akcií patrilo 
predstavenie  stan dup comedy - Silné 
reči. Je  to zoskupenie stand-up komikov 
vystupujúce na slovenskej scéne od roku 
2010. Založil ho Jano Gordulič v úzkej 
spolupráci s bratislavským Nu Spirit 
Clubom a od svojho vzniku sa rozrastá a 
pravidelne vystupuje v slovenských 
kluboch, puboch a na súkromných 
akciách. Silné reči vychovali množstvo 
komikov a v súčasnosti sú jednou z 
najlepších a najobľúbenejších stand-up 
comedy shows u nás. 
 



 

 K atmosfére prispel aj vianočný koncert zboru Radosť. Nádherne vyzdobená 
sála burácala potleskom. K chytľavým vianočným pesničkám sa pridávali aj návštevníci 
podujatia pod názvom „Vianočná Radosť“ Predstavenie bolo vypredané. Rok 2017 bol pre 
zbor Radosť veľmi významný  - oslalavovali 30. výročie založenia zboru, kde v slávnostnom 
programe František Podolský odovzdal svoju dirigentskú paličku svojej dcére. 

 

 

  Medzi naše tradičné akcie patria aj výchovné koncerty pre deti základných 
a stredných škôl. Na tieto podujatia sa prevažne používajú kultúrne poukazy, ktoré školy 
dostávajú ako dotačný program z Ministerstva kultúry. Na jedného žiaka pripadnú 3 ks  na 
kultúrne podujatia, a 1 ks na filmové predstavenie. V roku  2017  sme ich vyzbierali 11 302 
ks. 

 

Taktiež počas školského  roka sa u nás prezentovali  Základné umelecké školy a Základné 
školy, svojimi absolventskými koncernami alebo vystúpeniami pre školy,  materské školy 
a pre verejnosť. 

 

   Kinosálu počas celého roka využívajú aj mnohé inštitúcie a organizácie. Medzi 
našich stálych organizátorov kultúrnych podujatí pre verejnosť a deti v maďarskom jazyku, 
patrí miestna organizácia Csemadoku. Senčania,  a mnoho ľudí z okolia tak majú možnosť 
vidieť mnoho programov z domácej, ale aj zahraničnej  produkcie v maďarskom znení. 

 

 

 

 

Vypracovala Jana Žilincová                                  

 



Aktivity mestskej galérie a kultúrneho centra
LABYRINT- oddelenia ZUČ 

v číslach 

•ROK 2017



VÝSTAVY ..............................................................18

návštevníkov .........................................................1050

• Január – Katarína Zemková

• Február – SZUŠ Renáty Madarászovej

• Marec (mesiac knihy)-Slniečko a SšUV Jozefa Vydru

• Apríl – SZUŠ Ateliér

• Máj – spolupráca Koszeg

• Jún – ZUŠ Fándlyho Senec

• Júl-August - ZUŠ Fándlyho Senec

• September – SF 2017 (KBT VŠMU, Alena Wagnerová, Mestské Múzeum); Alena 
Adamíková a výstava študentských prác workshopu k podujatiu Mária Terézia 300

• Október – Csemadok (Zlatý vek)

• November – Alena Wagnerová; Art design 

• December – celomestská výtvarná súťaž (MT300, Galéria Fantázia, Martin Dzurek
a Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska, Betánia)



LEKTORÁTY..................................20

počet sprevádzaných osôb.....780



TVORIVÉ DIELNE ............................12

počet účastníkov..........................175

• Január – s Katkou Zemkovou

• Apríl – s Jankou Ogurčákovou

• Máj – na motív SZUŠ Ateliér so 
škôlkarmi aj s gymnazistami (2x)

• September – ako súčasť 
SF2017 (KBT VŠMU, divadlo 
Agapé, Lucia Čarnogurská, OZ 
Šidileko)

• November – pre ZŠ Tajovská 
23.,24.11.2017

• pre dospelých s Alenou 
Wagnerovou 

• December – pre ZŠ Mlynská 
19.12.2017



PODUJATIA 
........

spolu 56

UMENIE OBČANOM.............................. 1195   divákov

• 8.2.2017,  Talkšou Moniky Macháčkovej so Zuzanou Mauréry ............................................... 60

• 8.3.2017 JazzSession ..................................................................................................................62

• 5.4.2017 Talkšou Moniky Macháčkovej s Evitou .......................................................................33

• 26.4.2017 Partnerské vzťahy ....................................................................................................25

• 3.5.2017 Talkšou Moniky Macháčkovej s Ivanom Fialom .........................................................20

• 10.5.2017 Noc Literatúry 2017 ................................................................................................350

• 20.5.2017 Noc múzeí a galérií ...................................................................................................50

• 23.5.2017 Kým nacionalista zakikiríka .....................................................................................125       

• 22.9. 2017 Zamračené miestami vratka DPH ..........................................................................132

• 4.10. 2017 Hodinka s ...Viktorom Horjánom .............................................................................17

• 8.11. 2017 Hodinka s....Zuzanou Haasovou ...............................................................................15

• 9.11.2017 Kozliatka a vlk (org. Predstavenie SF 2017) .........................................................199

• 21.11. 2017 M.J.Happening .......................................................................................................64

• 14.12.2017 Hodinka s ....Pavel Hirax Baričák ............................................................................43 



SOBOTY PRE DETI......................866

• 14.1.2017 Žabí kráľ ..................................................................................30

• 18.2.2017 Mechúrik koščúrik...................................................................66

• 15.3.2017 O guľkovi bombuľkovi..............................................................58

• 8.4.2017 Veľkonočné dielničky.................................................................28

• 22.4.2017 Ozvena v kocúrkove.................................................................89

• 20.5.2017 Dobrodružstvá Kapitána Kotvičku ...........................................70

• 3.6. 2017 Hrnček var ..............................................................................300                       

• 23.07.2017 O lúke, motýľovi a kvetinovej víle ........................................60                                        

• 21.10.2017 Pinocchio ............................................................................117                         

• 16.12.2017 Vianočné tvorivé dielne s OZ Šidielko...................................12                                           

• 16.12.2017 Vianočná  Lívia.......................................................................36                          



MIMO DRAMATURGIU
………………..………........... 1880  divákov

• Spolupráca Csemadok (koncert Eva Korpas, Jokaiho divadlo, divadlo poézie, Mágia vo dvojici, Dragomán Gyorgy, 
Monodráma, Advent) 
......................................................................................................................................................................................510

• Spolupráca Mestská knižnica (knižná nedeľa, Noc s Andersenom, pasovanie prvákov) 
……................................................................................................................................................................................230                                                                       

• Spolupráca Mestské Múzeum (Noc múzeí a galérií, Dni európskeho kultúrneho dedičstva-14.9,20.9.2017) 
......................................................................................................................................................................................100

• Spolupráca Spolok protifašistických bojovníkov (výročie, olympiáda, stretnutie) ..............................................170

• Spolupráca šachisti (turnaje) ................................................................................................................................120

• Spolupráca ZUŠ (komorný koncert záver šk.rok 2016/2017, vianočný koncert2017/2018, spoločný koncert
štyroch škôl) .................................................................................................................................................................210

• Zóna bez peňazí (jar, jeseň 2017) 
......................................................................................................................................................................................470

• Červený kríž
........................................................................................................................................................................................30

• Módna prehliadka (svadobný salón Pusté Úľany) 
........................................................................................................................................................................................40                                                                               



MESTSKÉ PODUJATIA..........................................................................370 účastníkov

• Športovec roka recepcia ....................................................100

• Cena mesta pre úspešných študentov .............................150

• Čestný občan mesta Senec ................................................120 

• Bienále medzinárodnej výstavy výtvarníkov v rámci
bilaterálnej spolupráce s mestom Köszeg................................12



SLNEČNÝ FESTIVAL 2017............3000 divákov

• O treťom ročníku Slnečného festivalu za slnečného počasia v blízkosti Slnečných jazier napísala 
organizátorka festivalu Ivica Franeková: 

• Čím bol tento ročník iný ako ostatné? 

• Bol tretí, viac sme vnímali zodpovednosť a eufória z prvých ročníkov musela ustúpiť pragmatickým 
riešeniam. Program bol na prvý pohľad košatý, no snažili sme sa zapojiť školy viac ako predošlý rok  a 
program pre verejnosť sme koncipovali tak, aby diváci stihli čo najviac. Sústredili sme sa viac na 
Slávnostné otvorenie, kde sme dali priestor seneckým divadelným zoskupeniam, pričom sme prepojili 
otvárací večer aj na ulicu a navodili atmosféru hudbou. Opäť dostali priestor seneckí hudobníci ako 
predskokani profesionálov z kapely La3no Cubano. Tí, ktorí koncert zažili, vedia, že muzička v podaní 
oboch zoskupení rozihrala všetkých, ktorí sa započúvali. V amfiteátri zatiaľ prežívali svoj príbeh Peter a 
Lucia. Predstavenie z produkcie divadla Agapé a v podaní klientov seneckej Betánie, bolo proptipólom
diania v a pred Mestským kultúrnym strediskom. V okúzlení noci a divadelných svetiel ponúklo odkaz 
lásky a nádeje. Prvý deň sme sa sústredili na spoluprácu so školami a privítanie divákov na festivale. 
Druhý deň bol koncipovaný rodinne. Tak, aby si každá veková kategória našla na festivale to svoje. Aj 
preto bol záver festivalu opäť v amfiteátri venovaný divadelnému klasikovi  v podaní Túlavého divadla. 

• Tento ročník bol iný aj tým, že festival si „vychoval“ dobrovoľníkov. Je úžasné vedieť, že podujatie má 
priaznivcov v radoch študentov, ktorí ochotne pomáhajú. Od trhania lístkov, cez ozvučovanie pódia, či 
starostlivosť o účinkujúcich. 

• Festival nebol pre Senčanov neznámou novinkou. Ukázalo sa, že má svojho diváka, ktorý sa jasne 
profiluje, a ktorý si vyberá konkrétny program. To je ohromná správa. Na festival prišli diváci  z okolia, 
ale aj z Bratislavy, z Malaciek, prišla aj odborná verejnosť, prvýkrát prebiehal na festivale workshop. 
Tvorivá dielňa venovaná písaniu o divadle so scenáristom, režisérom, dramaturgom Dušanom 
Poliščákom a jeho manželkou, tiež divadelníčkou. Vybraní študenti seneckých škôl pod ich vedením 
putovali po festivale, sledovali divadelné hry a učili sa vnímať ich okom odborným, a neskôr o nich 
písať, či písať o celom festivale. Podarila sa spolupráca s Katedrou bábkarskej tvorby VŠMU, nielen v 
podobe pútavej výstavy, vydarenej vernisáže, no i uvedením predstavení i tvorivých dielní z produkcie 
Katedry a v podaní študentov VŠMU. Veľmi pekne sa vydarila aj spolupráca so súkromnou ZUŠ Renaty
Madarászovej. 

• Poďakovať treba: Všetkým, ktorí sú akokoľvek zainteresovaní na prípravách, priebehu finalizácii 
festivalu – kolegom z Mestského kultúrneho strediska, z mestského úradu, zo Správy cestovného ruchu 
i zo spriatelených ZUŠ. Vo všeobecnosti za podporu Mestu Senec, Bratislavskému samosprávnemu 
kraju, Správe cestovného ruchu Senec, Regiónu Senec, obchodnému reťazcu LIDL, Nadácii ZSE. Veľká 
vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom za ich obetavý prístup a ochotu tráviť voľné chvíle festivalovým 
dianím, ich rodičom, že nám dali dôveru a deťom umožnili zažívať festival z prvej ruky. Takisto školám a 
pedagógom za trpezlivosť i podporu. 

• Senčan, 10/2017, Ročník 27, s.  titulná



SPOLUPRÁCA SO ŠKOLSKÝM ÚRADOM SENEC A ŠKOLAMI ...........................390 účastníkov

kedy čo koľko

17.1.2017 Olympiáda AJ 50

19.1.2017 Olympiáda NJ 30

16.2.2017 Olympiáda Biológia 20

17.1.2017 Olympiáda AJ 50

19.1.2017 Olympiáda NJ 30

16.2.2017 Olympiáda Biológia 20

16.3.2017 Olympiáda Fyzika 30

30.3.2017 Hviezdoslavov Kubín 100

25.5.2017 Olympiáda Biológia 30

13.9.2017 Školenie Komunikácia 60

29.11.2017 Olympiáda SJ 30

11.12.2017 Odborný Seminár 40



PRENÁJMY
KURZY – periodické

účastníkov.......................................806 /týždeň

• HOCUS & LOTUS                      
30/týždeň

• PATANJALIHO JOGA                     
12/týždeň

• KRESŤANSKÉ CENTRUM 
KOTVA,   50/týždeň

• SALSA, ZUMBA                           
60/týždeň

• ORIENTÁLNE A BRUŠNÉ 
TANCE      20/týždeň

• OZ TANCUĽKOVO                    
300/týždeň

• MOVEMENT THERAPY              
20/týždeň

• TAO JOGA                                  
20/týždeň

• HELEN DORON                          
48/týždeň

• S3T KIDZ                                    
8/týždeň

• ČCHI- KUNG                           
20/týždeň

• LONO, RODINNÉ CENTRUM 
O.Z.,  12/týždeň

• DEBNÁROVÁ LUCIA                 
8/týždeň

• PILATES                                 
30/týždeň

• OLEJOMAĽBA                            
3/týždeň

• I-JOGA                                    
6/týždeň

• PILATES- JANKOVIČOVÁ              
30/týždeň

• PILATES PRE TEHOTNÉ              
8/týždeň

• MASÁŽE PRE DETI                     
8/týždeň

• OZ ŠIDIELKO                         
30/týždeň

• ŠACH                                      
15/týždeň

• MARY KAY                                 
6/týždeň

• TAO JOGA                                  
20/týždeň

• ELOKOVANÉ PRACOVISKO 
ZUŠ    65/týždeň

• ZBOR MS                                 
20/týždeň

• SKAUTING                                   
20/týždeň

• DARUJTE SI SEBA                       
2/týždeň



PRENÁJMY
KURZY - príležitostné záujmové

účastníkov..................................................................... 225

• Rešpektovať a byť
rešpektovaný – Tancuľkovo
50

• Seminár k Tai chi – Tai chi                                                                                                  
70

• Turnaje šach /liga – šach
Senec                                                                                            
60 

• Vesmírna odysea
15

• Dopoludnie s Ajurvédou
30



PRENÁJMY
Príležitostné občianske

účastníkov..........................................................1045

• SMK                                                                                                                          
270

• Mary Kay                                                                                                                     
130

• Exynet                                                                                                                       
50

• Domové schôdze                                                                                                               
170

• Besiedky MŠ                                                                                                                  
300

• Tupperware                                                                                                                   
110

• Turcsányi                                                                                                                    
15



SUMÁR ZA ROK 

2017

• Celková návštevnosť voľnočasových aktivít

30 084   

• Celková návštevnosť výstav, podujatí, ....

10 976                        



Umenie občanom 2017

dátum názov honorár tržba diváci

8.2.2017 Talkšou Monika Macháčková so Zuzkou Mauréry Monika (60)+Vladko (90) +Zuzka M. (80)             230 (60+170) 240 60

8.3.2017 JazzSession 276,5 307,5 62

5.4.2017 Talkšou Monika Macháčková s Evitou Monika (60)+Miro Mrva (120) +Evita. (80) 260 (200+60) 132 33

26.4.2017 Partnerské vzťahy... 0 0 25

3.5.2017 Talkšou Monika Macháčková s Ivan Fiala Monika (60)+martina/klavirista (200) +Ivan Fiala (80) 340 (280+60) 68 20

10.5.2017 NOC LITERATÚRY
Monika(80) + Agi(80) + David(80) + hudob.(80) + Bučko(100) + Katarína(100)               
520 0 350

20.5.2017 Noc múzeí a galérií otvorená galéria/tanečný dom 50

23.5.2017 Kým nacionalista zakikiríka 92 125 125

9.9.2017 Talkšou Moniky Macháčkovej s Hanou Lasicovou Monika (60)+Vlado (120)+Hana (80)          (260)   30 6

22.9.2017 Zamračené miestami vratka DPH Z nudy ľudu 0 132

4.10.2017 Hodinka s ...Viktorom Horjánom Monika (65)+Vlado (120)+Viktor (80)          (260)   68 17

8.11.2017 Hodinka so Zuzanou Haasovou Monika (65)+hudobníci (120)+Zuzana (80)          (260)   42 15

9.11.2017 Kozliatka a vlk Nové divadlo pre školy     500 398 199

21.11.2017 MJ Evening pedagógovia ZUŠ Fándlyho band                     600 320 64

14.12.2017 Hodinka s...Pavlom Baričákom Monika (65)+Vlado (120)+Baričák (80)          (260)   172 43

3598,5 1902,5 1195



Soboty pre deti 2017

dátum názov honorár tržba diváci

14.1.2017 Žabí kráľ 300 75 30

18.2.2017 Mechúrik koščúrik 150 165 66

18.3.2017 Veselá Vandrovka 150 145 58

8.4.2017 Veľkonočné dielničky s OZ Šidielko 215 224 28

22.4.2017 Ozvena v kocúrkove 300 222,5 89

20.5.2017 Dobrodružstvo Kapitána Kotvičku 130 voľný vstup 73

3.6.2017 Hrnček var (OZ Šidielko dielničky) 100 voľný vstup 300

23.7.2017 O motýľovi a kvetinovej víle 200 150 60

21.10.2017 Pinocchio 400 290 117

16.12.2017 Vianočné tvorivé dielne OZ Šidielko                                  120 72 9

16.12.2017 Vianočná Lívia Divadlo JaKi                                290 90 36

2355 1433,5 866



Tvorivé dielne  2017

dátum názov materiál honorár/   prenájom tržba účastníci

26.1.2017
dielnička s Katkou Zemkovou 
pre ZŠ Mlynská 50-60€ 0 20

3.3.2017
dielnička s Jankou 
Ogurčákovou pre SZŠ 0 0 0 20

19.4.2017 gymnázium Antona Bernoláka 20

18.5.2017 MŠ Jazerá 20

14.9.2017

gymnázium Antona Bernoláka 
- MT 300 s Alenou 
Adamíkovou 150 (mesto) 20

30.11.2017
Otváranie záhrad - AWA pre 
dospelých 0 0 0 10

19.12.2017 Galéria Fantázia - ZŠ Mlynská 0 0 0 17

127



Prenájmy -
pravidelné 
aktivity a 
príležitostné       
rok 2017

január 947,25

február 1272,50

marec 1617,75

apríl 928,25

máj 1621,00

jún 1138,75

júl 0,00

august 0,00

september 0,00

október 2233,50

november 1707,25

december 1096,75

TOTAL 12563,00
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	ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS ZA ROK 2017
	08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
	Príjmy
	V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla tržba kina 156 087,- €, plnenie na 173,4 %. Počet odohraných filmových predstavení 388, počet divákov 38 527. Medzi divácky najúspešnejší film patril detský animovaný film Ja zloduch 3  – počet divákov 3 000...
	Položka tržba kultúrne podujatia 68 959 €, plnenie na 172,4 %. Počas sledovaného obdobia sa uskutočnilo v priestoroch kinosály , nadstavby a v amfiteátri 103 kultúrnych podujatí , ktoré navštívilo cca 12 000  platiacich divákov. Najúspešnejším predst...
	Položka tržba knižnica 4 772,- €, plnenie na 78,2 %. V priebehu roka 2017 sa uskutočnilo 121 podujatí pre dospelých a pre deti, počet návštevníkov 4 509. Organizovali sa už tradičné podujatia ako knižná nedeľa, noc s Andersenom, kráľ čitateľov, čítajm...
	Položka tržba múzeum 669 €, plnenie na 89,2 %. V priestoroch múzea sa uskutočnili prednášky pre deti aj dospelých 17, vedomostná konferencia 1, noc múzea 1, vzdelávací program pre žiakov ZŠ a stredných škôl 4,  boli nainštalované výstavy a expozície 6...
	Položka  tržba z reklamy 1 660 -  €, plnenie na 100  %.
	Položka 292 ostatné príjmy 162 254,- €, plnenie na 351,3 %. Uvedenú položku tvoria výnosy z kapitálového  transféru obce 152 893 €, výnosy z transf. AVF  a MK 3 698,- €, rozpustenie rezervy z roku 2016 -  4 955,- €, pokuty  638,- €, atď.
	Položka granty 604 693,-  €, plnenie na 100 %.
	V roku 2017 dostalo mestské kultúrne stredisko grant vo výške 8 000 ,- € od BSK na
	prípravu Slnečného festivalu, od ZSE Bratislava 700,- €  tiež na podporu SF, od  Slovenskej sporiteľne na prípravu rozprávkového pikniku  3 716,25 € a z Fondu na podporu umenia 2 500,-€ na nákup kníh.
	Výdavky
	V roku  2017 v oblasti výdavkov bolo čerpanie nasledovné :
	Položka 611 mzdy 338 466 € - čerpanie 107,7%. Od 1.7.2017 bol prijatý nový technický  pracovník na oddelenie propagácie a kina.
	Položka 620 poistné 119 326,- € - čerpanie 110,2 %.
	Položka 631 cestovné 1 423,- € - čerpanie 94,9 %.
	Položka 632 energie  36 014,- € - čerpanie 62,1 % , z toho elektrická energia -13 623,- € , plyn – 14 663,- €,  vodné, stočné – 3 431 € a výkony spojov – 4 185,- €, poplatky TV, rozhlas 112 €.
	Položka 633 materiál 62 680,- € - čerpanie 96,4 %, z toho pomocný materiál 3 689,-  €, čistiaci materiál – 5 406,- €, kancelárske potreby 3 927,- €,  knihy  a odborná literatúra   21 382,- €, PC technika – 4 046,- €, inter. zariadenie 8 023 ,stroje a ...
	Položka 634 dopravné  5 370 € - čerpanie  127,9 %  -  z toho PHM 1 453,- €, opravy auta 3 411,- €, známka 58 €,  prepravné kino 440,- € , atď.
	Položka 635 rutinná a štandartná údržba 21 735,- € - čerpanie 108,7 %. Počas sledovaného obdobia sa vykonala  trojročná servisná skúška výťahu 832 €, v priestoroch skladu údržby boli osadené požiarne dvere 722 € a boli opravené požiarne dvere v labyri...
	Položka 637 služby  257 795,- € - čerpanie 135,3 % - z toho kultúrne podujatia 97 122,-€, požičovné 92 861,- €, revízie 2 982,- €, audit 3 000,- €, propagácia 4 248,- €, dohody 4 440,- €, stravovanie 10 954,- €, školenia 670,- správa parku oddychu 17 ...
	V priebehu roka sa zakúpili regále do skladu údržbára, regále do oddelenia knižnice, 4 ks otočné stoličky,  1 ks kancelársky stôl, prenosné reflektory do labyrintu,  34 ks závažie na ťahy do kina, 2 ks notebook – oddelenie kina a labyrintu, 1 ks počí...
	Položka 642 nemocenské 861,- € - čerpanie 57,4  %.
	Kapitálové výdavky
	V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 160 382,-€.

	Vyhodnotenie činnosti 2017 celý rok
	TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 13.3.2017
	TIBOR HUJDIČ
	17.3.2017 Tibor HUJDIČ, deťom známejší ako Pán MRKVIČKA  sa predstavil hneď 3 predstaveniami dramatizovaného čítania pre deti MŠ a ZŠ na rozvoj a podporu čítania. Predstavenie s názvom „Mráz po chrbte“, deti zo súkromnej ZŠ ohodnotili ako srandovné i ...
	KNIŽNÁ NEDEĽA
	NOC S ANDERSENOM
	KRÁĽ  ČITATEĽOV
	CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
	ČÍTAJME SI

	SLNEČNÝ FESTIVAL 2017

	Hodnotenie kina za rok 2017 finálne
	Výkaz múzea 2017
	Výstava „Staršia doba železná – halštatská na juhozápadnom Slovensku“ bola otvorená ešte 24. novembra 2016 a trvala do konca mája 2017. Výstava bola prevzatá zo SNM – Archeologického múzea v Bratislave. Časť vystavených exponátov bola predovšetkým rep...
	Ďalšia výstava bola otvorená 13. júna 2017 s názvom „Dunajské Luhy“. Jej kurátorka PaedDr. Jana Fedorová vybrala exponáty k jednotlivým témam veľkorozmerných trojjazyčných panelov zapožičaných zo Slovenského múzea ochrany a jaskyniarstva v Liptovskom ...
	Podobne ako vlani, aj tento rok sme boli prítomní na festivale v Dolných Salibách (Jurtové dni, 30. 6. – 2. 7. 2017.) Tento raz sme sa zúčastnili  putovnou panelovou výstavou „Mince zo Senca a okolia – Nálezy a zbierky“, ktorú podľa organizátorov navš...
	Nové poznatky osídlenia JZ Slovenska v období sťahovania národov
	Najnovšie poznatky o hrade Čeklís (Bernolákovo) na základe archeologických výskumov II.
	Najstarší Slovania na území dnešného Slovenska

	Regionálny a lokálny rozmer významu vody pre človeka a spoločnosť.
	Prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
	Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. (Slovenská akadémia vied) 
	A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója
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