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Názov materiálu: Vyhodnotenie  rozpočtu  MsKS Senec za rok 2018 

 

Návrh na uznesenie: 

 

1. MsZ prerokovalo vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2018 

                                     Príjmy : 1 087 983,83 € 

                                 Výdavky : 1 077 645,13 €   

                                         Zisk :           10 338,70 € 

 

2. MsZ schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu  MsKS  Senec za rok  2018 

                                    Príjmy : 1 087 983,83 € 

                                Výdavky : 1 077 645,13 €   

                                        Zisk :              10 338,70 € 

 

 

 

 

 

 

 



MESTSKÉ  KULTÚRNE  STREDISKO  -  MESTSKÁ  KNIŽNICA  SENEC 
 
 

VYHODNOTENIE  ČINNOSTI  ZA ROK  2018 
 
 

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 2018 všetky funkcie a úlohy v 
súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2018.  
 
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 2018 bezplatné internetové služby využilo 643 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 2017          Rok 2018 
 
 
Knižničné jednotky spolu :                 46860           48576  
 
Z toho : 
Odborná lit. pre dospelých:                  13788          14209 
Krásna lit. pre dospelých:                     20553          21316 
Odborná lit. pre deti :                             1236            1312 
Krásna lit. pre deti :                              11283         11739           
 
                                                                                                                                                              
 
 
Prírastok za rok 2018 činí 1927 zv. v hodnote 20037.19€,darom sme získali 149 zv. v hodnote 
745€, výmenou 3 zv. v hodnote 17,5€. 
Z fondu sme vyradili 211 zv.  
V prírastkovom zozname je zapísaných  85222 zv. v celkovej hodnote  301522.98€ 
V zozname vyradených kníh je zapísaných 36881 zv. v celkovej hodnote 38307.09€  
Skutočný stav k 31.12.2018 je 48576 zv. v celkovej hodnote 263215.89 € 
 
Priemerná cena nakúpených knižničných dokumentov bola v tomto roku 10.39 € 
 
 

 
 
 
 
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 2018. Žiadosť bola 
podaná na Fond pre podporu umenia pod názvom „Senec číta rád. 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. 
Fond na podporu umenia podporil aj vypracovaný projekt „ Oddelenie mladých a oddelenie 
náučnej literatúry“. 
 
  
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.2017                     r.2018  
 
Výpožičky spolu                                       49577                   51699 
Z toho: 
Odborná lit. pre dospelých                          7234                     7400 
Krásna lit. pre dospelých                           23374                   24011 
Odborná literatúra pre deti                          6421                     6621 
Krásna literatúra pre deti                           11910                   12560 
Výpožičky periodík                                      638                      1107 
Prezenčné výpožičky                                   6056                     7278 



 
 
Vybavovanie elektronických žiadaniek výrazne časovo skrátilo proces objednávania žiadaných 
knižničných dokumentov  počet vybavených MVS na 72 zv. Zo svojho fondu knižnica poskytla 
iným knižniciam 2 zv.  
 

 
 
ČITATELIA : 
 
Celkový počet zaregistrovaných čitateľov v roku 2018 je 1594 používateľov knižnice, čo je 
o 10 čitateľov viacej ako v roku 2017, z toho používateľov knižnice  do 15 rokov je 845, čo je 
o 105 čitateľov viacej ako v r.2017. 
 
 
Knižnicu v roku 2018 navštívilo 18641 čitateľov, čo je o 256 používateľov knižnice viac ako 
v roku 2017. 
 
 
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 849 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  72 výpožičiek 
• Z iných knižníc zo zahraničia neboli výpožičky. 
• Iným knižniciam sme z našich fondov vypožičali 2 zv. 
• Počet vypracovaných rešerší  19 ks .  
 
• Ďalšími významnými cieľmi knižnice boli : 
 
• -  systematické doplňovanie knižničného fondu 
• -  práca s detským čitateľom 
 
 
 
 
• Stav elektronizácie a informatizácie knižnice 

 
      Knižnica k 31.12.2018 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 2018 sa zvýšil aj počet zodpovedaných dopytov v elektronických službách 
v celkovom počte 731, nakoľko bol vytvorený elektronický katalóg  a elektronické 
výpožičné služby. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 
 V roku 2018 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 2018 knižnica pripravila veľký počet podujatí – 116, na ktorých sa zúčastnilo 
2969 osôb. 
 
 
 
                                                                                 r. 2017           r.2018 
 
      Podujatia                                                                121               116 
 
      Počet návštevníkov                                              4509             2969 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KNIŽNIČNÉ PODUJATIA V ROKU 2018 

 
 
 
                                           BESEDA S ANDREOU GREGUŠOVOU 
 
Dňa 26. januára 2018 sa v MsKS predstavila autorka kníh pre deti a mládež s príbehom o 
Svetozárovi. Na stretnutie prišli žiaci 1. ročníka zo Základnej školy Tajovského v Senci. Pani 
spisovateľka svojim humorom rozosmievala pozorné publikum a čo-to prezradila zo 
súkromného života. Písať začala už na univerzite a ako sama tvrdí, príbehy svojich hrdinov 
dáva na papier preto, aby ju netlačili v hlave. V takejto príjemnej atmosfére nám prešla celá 
vyhradená hodinka. Na záver besedy sme spoločne zaželali pani Gregušovej, aby z jej pera ešte 
dlho nevyschol atrament a mohla napísať mnoho ďalších veselých kníh. 
 

 
 
 

PREZENTÁCIA KNIHY ROZPRÁVKA O VEŠTCOVI A STAREJ KRIVDE SO 
SPISOVATEĽOM ROMANOM BRATOM 

 
21. 2. 2018 sme mali možnosť opäť potešenie privítať v priestoroch našej knižnice Romana 
Brata - významného slovenského literáta a viacnásobného držiteľa ceny Bibiana, ktorý 
reprezentuje slovenskú literárnu tvorbu doma i v zahraničí. Prezentácie sa zúčastnili žiaci 5. 
ročníka zo ZŠ Tajovského v Senci. Autor osobne predstavil nielen svoju novú knihu s názvom 
"Rozprávka o veštcovi a starej krivde", ale aj celú svoju doterajšiu tvorbu. So záujmom 
odpovedal na všetky zvedavé otázky a poodhalil aj niečo málo z knihy, na ktorej momentálne 
pracuje, a ktorá by mala prísť na pulty kníhkupectiev najbližšiu jar. 



 
KNIŽNÁ NEDEĽA 

 
11. 3. 2018 sme v rámci Knižnej nedele bezplatne zapísali 35 dospelých a 25 detských čitateľov. 
Sprievodného programu so šašom Marošom sa zúčastnilo 50 detí spolu so svojimi rodičmi. Deň 
otvorených dverí sa niesol v duchu odpúšťania upomienok a uvoľnenej atmosféry. 

 
 

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY 
 
15. 3. 2018 Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (16. marca 1828), známeho 
zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov 
svetovej literatúry a folkloristu sa konal Deň ľudovej rozprávky. Stal sa neoficiálnym sviatkom 
rozprávky, ktorý vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod názvom 
Slovensko Dobšinskému, ktorá sa konala pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia.  
S týmto námetom Mestská knižnica v Senci zorganizovala dramatizované čítanie so študentmi 
katedry bábkoherectva (VŠMÚ), ktorí si vybrali rozprávku "Pamodaj šťastia". Podujatia sa 
zúčastnili žiaci z Gymnázia Antona Bernoláka a Špeciálnej základnej školy v Senci.  
 
 

NOC S ANDERSENOM 
 

Dňa 23. 3. 2018 sa už tradične zišlo 31 našich detských čitateľov na obľúbenom podujatí Noc 
s Andersenom. Program sa začal animovaným filmovým predstavením Chloe a trapaslíci, 
pokračoval spoločnou večerou a zoznámením sa so životopisom známeho dánskeho 
rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Neskôr sme sa spoločne presunuli na námestie pred 
MsKs, kde na nás čakali sokoliari s dravcami pripravenými predviesť sa v celej svojej kráse. Tí 
odvážnejší mali možnosť pohladiť si ich hebké pierka. Po prehliadke dravcov sme sa vrátili do 
oddelenia detskej knižnice, kde sa nám s interaktívnou show predstavil profesionálny kúzelník 
Ivan. Po nezabudnuteľnom zážitku si deti pochutnali na pizzi, čítali Andersenove rozprávky a 
pripravovali sa na spánok. Ráno, po výdatných raňajkách, bol každý účastník odmenený 
“ Pamätným listom” a malých darčekom.  



 

 
BESEDA S AUTORKOU KNIHY MENGELEHO DIEVČA VERONIKOU 
HOMOLOVOU TÓTHOVOU 
 
16. 4. 2018 Sila slov a dávnych spomienok preniesla Mestskú knižnicu v Senci do tragickej a 
nebezpečnej doby, ktorej svedkom je dnes len málokto. Pani Veronika Homolová Tóthová sa s 
hojným počtom poslucháčov pútavým rozprávaním podelila o skutočný príbeh mladej 
slovenskej židovskej dievčiny, ktorej bolestné zážitky už spoznalo aj pero. Pani Tóthová, 
televízna a rozhlasová reportérka sa dlhodobo venuje spracovávaniu spomienok na obete 
nacistického a komunistického väznenia a prenasledovania. V rámci propagácie knihy na 
školách sa stretáva s viacerými dezinformáciami o krutej dobe nacizmu či antisemitizmom, 
ktorý pretrváva dodnes. Napriek tomu sa snaží s mladou generáciou viesť pokojný a zmysluplný 
dialóg, využívajúc svoje obsiahle poznatky z histórie a výbornú schopnosť komunikovať. Je 
zrejmé, že svoju prácu vníma ako poslanie, pretože vie, že šíriť osvetu a pravdivé zážitky z 
minulosti nám ako spoločnosti dokáže pomôcť vyhnúť sa opakovaniu rovnakých chýb. Význam 
besedy sa nepochybne dotkol sŕdc všetkých poslucháčov a jej hĺbka sa zrkadlila v slzách 
nejedného z nich. Spisovateľka následne na konci svojej prezentácie podpísala knihu dojatým 
čitateľom. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



KRÁĽOVSKÚ KORUNU OPÄŤ ZÍSKALO DIEVČA 
 

Rovnako ako každú jar i tento rok MsKs v Senci hľadala svojho Kráľa čitateľov z radu 
piatakov a šiestakov seneckých základných škôl, primy a sekundy osemročného gymnázia. 
Súťaž o titul sa konala dňa18. apríla 2018 a mala rekordnú účasť s počtom 20 detí. Hoci,súťaž 
Kráľ čitateľov pozostáva z vedomostného kvízu, jeho hlavným poslaním nie je samotné 
súťaženie, ale rozvíjanie detskej fantázie, predstáv a ideálov natoľko dôležitých pre ich vývoj. 
Predseda poroty viceprimátor Dušan Badinský a členovia poroty, riaditeľ MsKS Peter Szabo a 
knihovníčka Anna Kamenárová odovzdali korunu a šerpu víťazke súťaže Soni Čaňovej, žiačke 
ZŠ Tajovského. Ako druhý sa umiestnil Viktor Slašťan z GAB Senec a tretie miesto získala 
Zuzana Košecká zo ZŠ Tajovského. Kráľovná čitateľov bude vládnuť 12 mesiacov s 
čitateľskými výhodami ale aj povinnosťami. Tou najdôležitejšou úlohou bude, aby svojich 
kamarátov presvedčila o tom, že čítanie môže byť príjemné a zábavné.  

 
ČÍTAJME SI! 

 
Linka detskej istoty organizovala dňa 30. mája 2018 už 11. ročník detského čitateľského 
maratónu Čítajme si. Do tohto projektu sa od začiatku zapája aj Mestská knižnica v Senci. Je 
to celoslovenské podujatie najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku, 
kedy deti čítajú 6 hodín bez prestávky. Viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský začal čítanie 
v oddelení pre deti o 9:00 z knižky Websterovci od autorskej dvojice Katarína Kerekesová - 
Vanda Rozenbergová. Štafetu od viceprimátora prevzali žiaci zo ZŠ Mlynská, ZŠ J. G. 
Tajovského a Súkromná ZŠ Kysucká. Do 15:00 sa do čítania v Senci zapojilo 144 a na celom 
Slovensku 38 853 detí. Čitateľský maratón bol pre deti zábavou aj obohacujúcim literárnym 
zážitkom, ktorý si budúci rok určite zopakujú.  
 

 
 

 
 



CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 
 

4. 6. 2018 v poradí štvrtý ročník celoslovenskej akcie propagujúcej čítanie deťom sa nemohol 
uskutočniť bez účasti Mestkej knižnice. Na podporu tohtoročného projektu "Čítajme deťom 20 
minút každý deň. Každý deň bude o zážitok krajší!" pripravil tím seneckej knižnice tri podujatia 
na troch rôznych miestach s troma populárnymi a sympatickými protagonistkami, ktoré čítali 
školákom úryvky z ich srdcu blízkych literárnych diel. Spisovateľka Petra Nagyová 
Džerengová čítala školákom pri altánku v Parku oddychu z knihy Konrád z konzervy od autorky 
Christin Nöstlinger. V utorok prišla do Galérie Labyrint televízna a rozhlasová osobnosť Ágnes 
Bárdos, aby očarila detské publikum svojim strhujúcim prednesom úryvku z rozprávky 
Štvorcový okrúhly les od Ervina Lázára. Posledným dejiskom čítania bola terasa Story Cafe 
Bar. Herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková tam v piatok prednášala básne od Milana 
Rúfusa a ďalších autorov, ktorí sú jej od detstva milé. Patronát nad týždňom čítania deťom v 
Slovenskej republike prevzal prezident SR Andrej Kiska.  
 

 
 

ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK 
 

29. 8. 2018 I tento rok skôr ako deti znova zasadli do školskch lavíc, si mohli vychutnať 
bezstarostnú atmosféru na podujatí "Rozprávkový piknik", kedy sa otvorili brány Parku 
oddychu v Senci, aby privítali detských návštevníkov spolu s rodičmi. Knihovníčky MsKS 
odeté do rozprávkových kostýmov si pripravili rôzne zábavné aktivity - od tých pohybových, 
cez vedomostné kvízy a hádanky až po tzv. Strider, odrážadlovú zónu, na ktorej sa deti naučili 
základy dopravnej výchovy. Návštevníkom učaroval kúzelník Ivan so svojou interaktívnou 
show, taktiež sa zabavili  pri divadelnom predstavení Danka a Janka pod vedením divadla 
Teátro Neline a v spolupráci s neziskovou organizáciou Osmijanko počúvali s Osmijankom o 
školských záhadách, ktoré im predstavil bábkoherec Lukáš Tandara. Sprievodným programom 
boli workshopy, kreatívne dielne a burza kníh. Hlavným maskotom pikniku sa stal Strigôň, 
ktorý sa s deťmi zabával, fotil a rozdával im sladkosti a ovocie. Celý slnečný deň sa niesol v 
znamení relaxu a zábavy. Podujatie sa konalo s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
 



 
 
 

PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE 
 

26. 9. 2018 sa konalo organizované podujatie pre žiakov prvého ročníka ZŠ Tajovského a ZŠ 
Kysucká. Za čitateľov knižnice v Senci pasoval prvákov riaditeľ MsKS Peter Szabo. Stretnutie 
moderoval Matej Martinček v kinosále MsKS. Básne o písmenkách recitovala pani Helena 
Čajková. Deti sa hravou formou oboznámili so všetkým, čo im knižnica ponúka a ako odmenu 
dostali čitateľské preukazy na celý rok zadarmo a krásnu knižku.  
 
 

 
PREZENTÁCIA KNIHY ROZŠANTENÁ ABECEDA 

 
11. 10. 2018 Spisovateľka, dramaturgička a výtvarníčka Dana Hlavatá predstavila žiakom 1. 
ročníka ZŠ Tajovská knižku pod názvom Rozšantená abeceda, ktorá obsahuje 28 rozprávok 
určených pre tých, ktorí sa práve učia abecedu, ale zároveň môže byť milým spestrením a 
hravým zopakovaním si učiva pre tých, ktorí tieto základy už dávno ovládajú. Autorka v 
detskom oddelení knižnice názorne predviedla zázračnú vlastnosť tejto knižky a tou je jej 
schopnosť rozprávať. Keď sa čitateľ čarovným perom dotkne obrázku, ozve sa z neho hlas 
postavy, ktorá vyrozpráva svoj príbeh. Z pera spisovateľky, taktiež čarovného, doteraz vyšlo 
44 kníh, pre ktoré hľadala inšpiráciu u svojej vnučky Emky, ktorej aj knižku Rozšantená 
abeceda koniec koncov aj venovala. 
 

 
 
 

 



ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ - ČO OVPLYVŇUJE NAŠE ZDRAVIE? 
 

 
 
Dňa 26. 10. 2018 sa konala v MsKS prednáška na tému psychosomatika pod vedením uznávanej 
terapeutky a autorky mnohých knižných titulov, Antonie Krzemieňovej. Pozvanie prijala na 
základe veľkej odozvy čitateľov nášho mesta. Väčšinu tvorili dámy sprevádzané svojimi 
mužskými polovičkami. Autorka v úvode opísala svoje detstvo plné chorôb a vysvetlila 
poslucháčom súvislosť medzi našim životným štýlom, zdravou výživou a znečistením. V našej 
knižnici sme mali doposiaľ iba pár z jej titulov, no vášniví čitatelia sa určite môžu tešiť na 
obohatenie nášho knižničného fondu ďalšími kúskami.  
 
 

 
BESEDA S BRANISLAVOM JOBUSOM 

 
 
12. 11. 2018 zavítal do našej knižnice Braňo Jobus, hudobník a autor detských kníh a predstavil 
nám svoju knihu Zvon. Besedy sa zúčastnilo 50 detí zo škôl ZŠ Tajovského a Spojenej školy, 
Trnavská zo Senca. Pán Jobus deťom rozpovedal príbeh Radka, kamaráta chorej Rosanky, 
ktorý nájde recept na to, ako svojej chorej kamarátke pomôct. Deťom sa rozprávka veľmi páčila 
a nevedeli sa dočkať, kedy si ju budú môcť celú prečítať.  
 
 
 

 
                                                        VIANOČNÉ DIELNIČKY 

 
15. 12. 2018 sa uskutočnil už 4. ročník workshopu pre deti s názvom Vianočné dielničky, ktorý 
sa niesol v duchu blížiacich sa najradostnejších sviatkov roka. Deti si v priestoroch knižnice 
pripravili nádherné vianočné dekorácie a ozdoby. Popritom im hrali koledy a ponúknuť sa 
mohli teplým čajom a maškrtami. Dielničiek sa zúčastnilo 25 detí s rodičmi.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
Mestské kultúrne stredisko 
Senec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2018 
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ROZPOČET PRÍJMOV MSKS ZA ROK  2018  
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
08. 2. 0 Kultúrne služby 
 
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby  

Nedaňové príjmy Skut.2017    Rozpočet 2018    Skut.2018   % plnenia  
v €  v €    v €   

     

223 Poplatky a platby 
z nepriem. a náhod. pred. 
a služieb – z toho         
          
          
- tržba kina 156 087  100 000 150 360 150,4 
          
- tržba kult. poduj. 68 959 43 000 54 708 127,2 
          
- tržba knižnica 4 772 6 100 4 910 80,5 
          
- tržba múzeum 669 750 874 116,5 
          
- tržba z reklamy 1 660 1 660 1 870 112,7 
          
240 Úroky  0 5 0 0 
          
          
292 Ostatné príjmy 162 254 20 000  180 941 904,7 
          
          
          
Bežné príjmy 394 401 171 515 393 663 229,5 
          
          
          
300 Granty 604 693 685 321  685 321 100 
 Kapitálový                                 50 000                    0 
 BSK                  8 000                   7 000  
Slovenská sporiteľňa           3 716,25     

 Fond na podporu umenia                 2 500   
49 500/  2 000 
čerpaný   

ZSE                    700    
Príjmy spolu : 1 014 010 906 836 1 087 984 120 

 



ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS ZA ROK 2018 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
08. 2 0 Kultúrne služby 
 
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 
 
 

600 Bežné výdavky  Skut. 2017 
Rozpočet 

2018    Skut. 2018      % plnenia 
v € v €     v €   

     
611 Mzdy 338 466 358 281 362 077 101,1 
          
620 Poistné 119 326 121 855 127 670 104,8 
          
630 Tovary a služby 385 017 374 700 410 045 109,4 
          
631 Cestovné 1 423 2 000 697 34,9 
          
632 Energie,voda a komun. 36 014 58 000 55 300 95,4 
          
633 Materiál 62 680 84 500 62 083 73,5 
          
634 Dopravné 5 370 4 200            8 047 191,6 
          
635 Rutin. a štand. údržba 21 735 25 000 47 185 188,7 
          
637 Služby 257 795 201 000 236 733 117,8 
          
642 Nemoc 861 2 000 1768 88,4  
          
          
          
Bežné výdavky 843 670 856 836 901 560 105,2 
          
Kapitálové výdavky 160 382 50 000 176 085   
          
Výdavky spolu : 1 004 052 906 836 1077 645 118,8 

 
 
 
 
 



 
 Mestské kultúrne stredisko v Senci počas sledovaného obdobia hospodárilo 
s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. 
 V priebehu roka 2018 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 2018 sme dosiahli príjmy vo výške 1 087 983,83 € 
a výdavky vo výške 1 077 645,13 €, čím sme dosiahli zisk   10 338,70€.  
 
 
Príjmy 
 
 V porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne klesla  tržba kina 150 360,- €, plnenie 
na 150,4 %. Počet odohraných filmových predstavení 380 , počet divákov 31 642 . Medzi 
divácky najúspešnejší film patril detský animovaný film Hotel Transylvánia 3, Mamma mia, 
Rodinka úžasných , Grinch,atď. K najnavštevovanejším filmom v našom kine , ale aj 
v amfiteátri počas letných mesiacov  patria tradične  detské tituly. Pre mládež a dospelých 
divákov pribudlo večerné predstavenie v piatok /20,00 hod./, ktoré má pomerne dobrú 
návštevnosť.  
  Položka tržba kultúrne podujatia 54 708 €, plnenie na 127,3 %. Počas sledovaného 
obdobia sa uskutočnilo v priestoroch kinosály , nadstavby a v amfiteátri 76 kultúrnych 
podujatí , ktoré navštívilo cca 9 510  platiacich divákov. Najúspešnejším predstavením bolo 
predstavenie  „Malý veľký muž „od RND  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, , Predstavím Ťa 
oteckovi, Galavečer s kapelou Akcent live , A čo ja láska, atď./Okrem spomínaných podujatí 
sa konali v priestoroch kultúrneho strediska akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, 
gymnázií, Matice Slovenskej, CSEMADOKU, výstavy , besedy,  tvorivé dielne ,  olympiády 
ZŠ, Hviezdoslavov Kubín, pohybové aktivity – kurzy  atď. Celková návštevnosť okrem 
platiacich divákov bola 29 245. V mesiaci september 2018 sa uskutočnil 4. ročník Slnečného 
festivalu / podrobnejšie o jednotlivých akciách informujeme v prehľade kultúrnej činnosti 
programového oddelenia a oddelenia labyrintu/.   

Položka tržba knižnica 4 910,- €, plnenie na 80,5 %. V priebehu roka 2018 sa 
uskutočnilo 116 podujatí pre dospelých a pre deti, počet návštevníkov 2 969. Organizovali sa 
už tradičné podujatia ako knižná nedeľa, noc s Andersenom, kráľ čitateľov, čítajme si...2018,  
Celé Slovensko číta deťom,  detský rozprávkový piknik, vianočné dielničky. atď. Oddelenie 
knižnice zorganizovalo exkurziu  pre detských čitateľov  v júni  2018 do Banskej  Šťiavnice.   

Položka tržba múzeum  874 €, plnenie na 116,5 %. V priestoroch múzea sa 
uskutočnili prednášky pre deti aj dospelých 23, vedomostná konferencia 1, noc múzea 1, 
vzdelávací program pre žiakov ZŠ a stredných škôl 7,  boli nainštalované výstavy a expozície 
4 – všetky akcie spolu navštívilo 4 718 návštevníkov. 

 Od  20. 8. 2018  do 31. 12. 2018 bolo kvôli prestavbe  múzeum  zatvorené. 
 
Položka  tržba z reklamy 1 870 -  €, plnenie na 112,7  %. 
 
Položka 292 ostatné príjmy 180 941,- €, plnenie na  904,7 %. Uvedenú položku tvoria 
výnosy z kapitálového  transféru obce 171 641 €, výnosy z transf. AVF  a MK 2 667,- €, 
rozpustenie rezervy z roku 2017 -  5 850,- €, pokuty  773,- €, atď. 
 



Položka granty – bežný transfér  685 321,-  €, plnenie na 100 %, kapitálový transfér vo 
výške 50 000.- €  na nákup kinoprístroja  nebol čerpaný.  
 
  
 V roku 2018 dostalo mestské kultúrne stredisko grant vo výške 7 000 ,- € od BSK na 
prípravu Slnečného festivalu 6 000 €, na prípravu rozprávkového pikniku  1 000,- € a z Fondu 
na podporu umenia 2 000,-€ na nákup kníh, a 47 500 € na vybudovanie oddelenia náučnej 
a odbornej literatúry – Oddelenia mladých, ktorý sa začal čerpať až v roku 2019. Uvedený 
transfér bude čerpaný v 1. polroku 2019. 
 
       
   
Výdavky 
 
 
 
 V roku  2018 v oblasti výdavkov bolo čerpanie nasledovné : 
 
Položka 611 mzdy 362 077 € - čerpanie 101,1%.  
 
Položka 620 poistné 127 670,- € - čerpanie 104,8 %. 
 
Položka 631 cestovné 697,- € - čerpanie 34,9 %. 
 
Položka 632 energie  55 300 ,- € - čerpanie 95,4 %, z toho elektrická energia -14 037,- € , 
plyn  18 216,- €,  vodné, stočné – 3 975,- € a výkony spojov – 4 053,- €,  poplatky TV, 
rozhlas –223,- €. 
 
Položka 633 materiál 62 083,- € - čerpanie 73,5 %, z toho pomocný materiál 5 682,-  €, 
čistiaci materiál – 5 098,- €, kancelárske potreby 3 920,- €,  knihy  a odborná literatúra   23 
297,- €, PC technika – 3 783,- €,  inter. zariadenie 2 400 , stroje a zariadenia 1 822,- € , 
softvér a licencie  14 796,-  €, náklady na repre  1 285,- € , atď. 
 
Položka 634 dopravné  8 047 € - čerpanie  191,6 %  -  z toho PHM 1 932,- €, opravy auta   
 5 522,- €, známka 57 €,  prepravné kino 523,- € , parkovné 13 €, atď. V auguste 2018  bolo 
zverené do správy majetku kultúrneho domu osobné vozidlo Fábia AC Kombi od MÚ Senec. 
Jedná sa o vozidlo vyrobené v roku 2007. Uvedené vozidlo prešlo generálnou opravou.  
 
Položka 635 rutinná a štandartná údržba 47 185- € - čerpanie 188,7 %. Počas sledovaného 
obdobia sa vykonali búracie práce v priestoroch na nové oddelenie knižnice – príprava pre 
budúce priestory 2 195 €  , stavebné práce v priestoroch nového oddelenia knižnice 18 647 € -   
dodávka a montáž oceľového roštu, čistenie betónových konštrukcií na pohľadový betón, 
vyspravenie stien a stropov po inštalácii rozvodov, omietky, povrchová úprava pohľadového 
betónu, betónový veniec po obvode knižnice. Všetky práce boli prevedené podľa projektovej 
dokumentácie. Okrem uvedených prác boli urobené nové rozvody , rozvádzač 
a elektroinštalačné práce 4 292 € a vymenené nové radiátory na zvýšenie vykurovacej 
kapacity 2 886 €. V parku oddychu boli vykonané servisné práce na zavlažovacom systéme 
1 020 €, bola urobená nová rozvodnica na zvýšenie kapacity odberu elektrickej energie pri 
vačších kultúrnych podujatiach  589 €. V kinosále boli vyčistené sedadlá 851 € , opravené 
a vymenené núdzové svetlá 565 € a klimatizačná jednotka 617 €. Presun premietacích 



prístrojov a ich nastavenie  1 080 €. V priestoroch labyrintu boli vykonané  maliarske práce 
3 280 € a vymenené parkety 792 €. Bola vykonaná generálna oprava šachtových dverí výťahu  
498 € a výmena snímačov polohového systému výťahu 688 €.  Priebežne počas celého 
obdobia boli vykonávané drobné opravy vo vlastnej réžii vo všetkých objektoch kultúrneho 
strediska.  
  

Položka 637 služby 236 733 ,- € - čerpanie 117,8 % - z toho kultúrne podujatia 76 
953,-€, požičovné 88 317,- €, revízie 4 219,- €, audit 3 000,- €, propagácia 3 097,- €, dohody 
6 560,- €, stravovanie 11 551,- €, školenia 898,- správa parku oddychu 19 246,- €, poplatky 
SOZA, LITA  4 049,- €, tlač programov 5 881,- € , prídel do SF 3 621,- € ,poistenie 852,- €, 
prepravné kino 523 €, bankové polplatky1 383 €,  atď. 

 
 V priebehu roka sa zakúpili  do skladu údržbára uhľová brúska, vrtačka a pásová 

brúska,  do oddelenia knižnice 1 ks PC zostava + tlačiareň, 3 ks skrinka modrá,  do kancelárie  
riaditeľa sedačka + 1 ks kreslo a konferenčný stolík. V pokladni kina v parku oddychu bola 
nainštalovaná 1 ks klimatizácia. Pre potreby múzea bol zakúpený 1 ks PC zostavy a rozšírená 
zbierka o 1ks konský chomút, 1 ks sane, 1 ks album fotografií z obdobia 2. svetovej vojny, 
vojenské čižmy a lyže. Pre oddelenia správy kultúrneho domu boli zakúpené 3 ks PC zostavy. 

 
 

 
 
Položka 642 nemocenské 1 768,- € - čerpanie  88,4  %. 
 
 
 
 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
 
 
 V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 176 085,-€.  



 
Hodnotenie úseku kina Mier a amfiteátra v Senci v roku 2018 

Počet odohraných filmových predstavení: 380 
Návštevnosť: 31 642 divákov 
Celková tržba na úseku kina:  150 360,50  €.   
 
Porovnanie s r. 2017:  

Ukazovatele Rok 2017 Rok 2018 

Počet filmových predstavení 388 380 

Návštevnosť (divákov) 38 527 31 642 

Tržba (EUR) 156 087,25  150 360,50 

V uplynulom roku 2018 eviduje Kino Mier Senec určitý pokles diváckej návštevnosti 
v porovnaní s rokom 2017 (menej o 6885 divákov, cca 17,8%), s čím prirodzene súvisí aj 
pokles tržieb. Pripisujeme to primárne nárastu ceny vstupného, ku ktorému muselo pristúpiť 
Kino Mier z dôvodu požiadavky filmových distribučných spoločností, ako aj skutočnosti, že 
v roku 2018 sa nezopakoval boom úspešných slovenských filmov z roku 2017, ktorý prispel 
k rekordným výsledkom Kina Mier v r. 2017.  

V roku 2018 dominovali filmy iných produkcií, najmä USA. Žánrovo široký výber titulov 
a nasadenie filmov do programovej ponuky pre divákov, priniesol stabilizáciu diváckej obce 
Kina Mier Senec. Pozitívne vnímame, že Kino Mier v Senci dokáže širokou filmovou 
ponukou osloviť všetky divácke generácie. Celkovú spokojnosť divákov potvrdzujú vyššie 
uvedené výsledky, ktoré hodnotíme ako uspokojivé. 

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.  

Najúspešnejšími filmami v r. 2018 boli v Kine Mier v Senci  z hľadiska návštevnosti a tržieb 
patrili nasledovné tituly:  

1. Hotel Transylvánia  3                                                                                                                           
2. Mamma mia                                                                                                                                       
3. Rodinka Úžasných                                                                                                                            
4. Grinch 

Z vyššie uvedených výsledkov vyplýva, že detský divák patrí v Kine Mier v Senci do jednej 
z kľúčových kategórií. Uvedenej skutočnosti sme prispôsobili aj filmovú ponuku kina vo 
forme tzv. detských filmových nedieľ (16,00 hod.), ktorú sme doplnili o piatkové večerné 
filmové predstavenia (18,00 hod.).  

S cieľom vyjsť v ústrety aj mládeži a dospelej diváckej obce sme v piatok zaradili jedno 
neskoré večerné predstavenie o 20,00 hod., na ktoré si naši diváci už zvykli a má pomerne 
dobrú návštevnosť.  



V priebehu r. 2018 sme zorganizovali niekoľko tematických filmových podujatí, napr. 
výnimočný hudobný víkend v novembri, kedy sme premietali životopisný a hudobný  film  
rockovej skupiny Qeen,  Bohemian Rhapsody, záznamu koncertu holandského hudobníka  
Andrého Rieu - Amore o oslave lásky plný humoru, Luskáčik- ktorý bol venovaný detskému 
divákovi, predsilvestrovský filmový maratón, tzv. dámsku jazdu venovanú ženám.  

S filmovými spoločnosťami spolupracujeme pri organizovaní súťaží s cieľom propagovať 
filmy, ktoré sa aktuálne premietajú. Pravidelne detských divákov odmeňujeme sladkosťami, 
omaľovávankami, a inými darčekmi.  

Kino Mier sa aj v r. 2018 tradične zúčastnilo festivalu EKOTOPFILM ENVIROFILM, ktorý 
bol rozdelený na dve časti: festival pre školy do obeda a potom po obedňajšie a večerné 
projekcie pre širokú verejnosť. Aj uvedené podujatie vnímame ako výchovu filmového diváka 
k určitému špecifickému typu filmovej projekcie.  Aj naďalej sa budeme venovať takým 
filmovým titulom, aby v našom meste panovala spokojnosť u malých, mladých ako aj 
u starších návštevníkov kina. 

Všeobecne môžeme konštatovať, že k uspokojivými výsledkom kina prispela obsahová náplň, 
lokálny marketing, on-line predaj vstupeniek, dobrá technika a aktuálna propagácia 
(aktualizácia,  FB a  webovej stránky).   
 
Istým problémom, ktorý registrujeme v poslednom období, je fakt, že vďaka on-line predaju 
sa stáva, že pri niektorých úspešných filmových tituloch je kinosála vo veľmi krátkom čase  
vypredaná. S cieľom vyhovieť všetkým našim návštevníkom nasadzujeme úspešné tituly 
niekoľko krát za sebou v krátkom čase, aby možnosť vidieť daný film mohol mať každý 
divák, ktorý o neho prejaví záujem.  
 

V poslednom roku narástol počet sťažností ohľadom konzumácie jedla počas filmových 
predstavení. Ide o záležitosť, ktorú Kino Mier reálne nevie nijako ovplyvniť (v prípade 
vypredaných filmových predstavení a detských filmových predstavení je to priam nemožné). 
S cieľom zabezpečiť určitú výchovu návštevníka kina k vzájomnej ohľaduplnosti sme 
pripravili upozornenie s piktogramami, ktoré premietame pred začiatkom filmového 
predstavenia.    

Za úsek kina Ležáková     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kultúrne akcie za  rok 2018 

 
 

Divadelnou komédiou  Láskanie 2 z Radošínskeho 
naivného divadla sa v kinosála začal rok 2018. 
Tragifraška Lás-ka-nie z roku 1992 sa zaraďuje medzi 
najoriginálnejšie, ale zároveň aj najúspešnejšie tituly 
dramatika Stanislava Štepku a Radošinského naivného 
divadla (hra dosiahla 222 repríz). Štepkovsky pôvabná 
tragikomédia o láske, láskaní i odmietaní s duchom pani 
Katky Kolníkovej v hlavnej úlohe. Nezameniteľná 
herečka Katarína Kolníková sa v úlohe starej mamy, 
Alžbety Láskavej, prichádza zo záhrobia pozrieť na svoju 
rodinu. Či sa už konečne po rokoch zmenila aspoň 
trochu k lepšiemu. Predstavenie bolo vypredané. 

 

 

Medzi veľmi úspešné detské predstavenie patril aj 
koncert Smejko a Tanculienka. Smejko a Tanculienka je 
hudobná dvojica, hrajúca detské piesne, ktorú tvorí 
manželský pár Petra Kováčová a Marek Kováč. V roku 
2017 sa k nim pridal Motýlik Huncúlik, ktorého hrá 
Barbora Malčeková. S novým CD a DVD Kuk, ani muk! 
mali turné po celom Slovensku a po veľkých mestách 
Českej republiky. Predstavenie sme pre veľký úspech 
realizovali 2x. 

 

 

 

 

    

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Petra_%C5%A0ev%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek_Kov%C3%A1%C4%8D&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbora_Mal%C4%8Dekov%C3%A1&action=edit&redlink=1


Vo  februárovom divadelnom predstavení Zoznamka, sa 
nám predstavili známi herci. Zážitková divadelná show 
pre všetkých, ktorí hľadajú lásku a zábavu – s dvojicou 
výborných komediálnych hercov, a to Oľga Belešová ako 
Pani Erika a Roman Pomajbo ako Pán Milan. 
Pani Erika, odborníčka na všetko, sa vrhla na novú 
podnikateľskú aktivitu. Slovensko je už skrásnené vďaka 
Poradni krásy ŠEREĎ, teraz treba pomôcť tým, ktorí ešte 
nenašli svoju lásku. S úžasným a úplne novým kolegom 
Pánom Milanom nájdu lásku každému z vás. Organizujú 
pre všetkých záujemcov spoznávací zájazd do Bulharska. 
Čaká na vás množstvo zážitkov, veľa zábavy a k tomu 
môžete postretnúť aj životnú láskuϑ Pani Erika s pánom 
Milanom Vás naučia ako na to!:) 

 

28.2.2018 patrila kinosála športovcom. Konalo sa tu 
vyhlásenie najúspešnejších športovcov a klubov za rok 
2017 v meste Senec. Ocenených bolo mnoho, lebo 
v Senci, je veľa úspešných športovcov, ktorí obhajujú 
svoje mesto na Slovensku, ale i ďaleko v zahraničí. 
Komisia športu má každoročne mnohé podnety  
a návrhy, z ktorých musí vybrať  kandidátov vhodných na 
ocenenie. Akcie sa zúčastňujú deti zo škôl, športové 
kluby a  športové osobnosti zo Senca a zo Slovenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senecké javisko v mestskom kultúrnom stredisku znovu privítalo detských 
amatérskych hercov, ktorí počas 21. ročníka krajskej súťaže Stretnutie s malou Táliou 
predviedli svoj talent. Krajská súťažná prehliadka detskej divadelnej tvorivosti prebiehala 
počas troch dní od 14. do 16. marca. Moderovala Darina Mladenovová, pracovníčka 
Malokarpatského osvetového centra v Modre, ktoré spolu s BSK a MsKS organizujú toto 
podujatie. Počas troch dní sa predstavilo 13 detských divadelných súborov z Modry, 
Bratislavy, Malaciek a samozrejme zo Senca s pripravenými inscenáciami. Naše mesto 
reprezentovali DDS Mačiatka v tme a Mačky pod vedením Zuzany Kolejákovej a Mačky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA je 
najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na 
Slovensku. Súťaž nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v 
šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. Pomenovanie CINEAMA a 
tento status nadobudla po roku 1992.  Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.  Súťaž nie 
je tematicky zameraná, ani vymedzená. Súťaž sa koná každý rok.  

 



5.apríla k nám zavítala divadelná komédia A čo ja, 
láska?  Hru napísala autorka Tatiana Kusá, ako 
rozhlasovú hru, ktorá bola zinscenovaná pod 
názvom “A čo ja, miláčik?”. Medzi divákov sa 
vracia vo forme divadelnej produkcie KUMŠT 
PRODUCTION, ktorá v nej ponúkla účinkovanie 
skvelej Marte Sládečkovej, v televíznej inscenácii 
stvárňujúcej rolu zvodnej Skarlet. Tá si tentokrát 
pre zmenu vychutná úlohu zanedbanej manželky. 
Kto bude víťazom boja o “vyčudovaného” muža 
(Martin Mňahončák), sa možno vyjasní v závere 
tohto “súboja” žien – mladej, krásnej Skarlet 
(Dominika Kavaschová v alternácii so Zuzanou 
Porubjakovou) a prácou pohltenou  manželkou 
Margit (Marta Sládečková). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ročník medzinárodnej súťaže v pretláčaní rukou vyvrcholí 7. apríla 2018 v seneckom 
Mestskom a kultúrnom stredisku. Na jubilejný ročník sa už o dnešné ho dňa prihlásilo viac 
ako 200 športovcov z takmer 20 krajín troch kontinentov (Afrika, Ázia, Európa). Po prvýkrát 
sa na súťaži predstavia pretekári z Maroka a zo Srbska. Medzi najväčšie hviezdy podujatia 
patrila 9-násobná majsterka sveta, Senčanka, Lucia Debnárová. Za seneckými stolmi sa 
okrem nej predstavili aj medailisti z majstrovstiev Európy a sveta. Organizátori zaradili do 
programu aj súťaže v kategórii para-armwrestling a umožnili tak aj telesne postihnutým 
športovcom zúčastniť sa jednej z najkvalitnejších súťaží v Európe. 

 



 

V máji sme kinosále privítali aj hercov zo zvučnými menami ako Milan Kňažko, Milka 
Vašáryová, Gabriela Škrabáková a Peter Šimun v hre Klamstvo.  Milosrdná lož a nemilosrdná 
pravda. Dva mantinely, medzi ktorými sa odohráva táto divadelná komédia, a v podstate, aj 
celý náš život. Manželia Alice a Paul čakajú na večeru svojich dlhoročných známych, 
manželov Laurence a Michel. Alica je však nesvoja, pretože krátko pred tým zazrela v meste 
Michela, ako sa bozkával s cudzou ženou, čo ju stavia do morálnej dilemy: urobí svojej 
priateľke väčšiu službu ak jej to povie, alebo práve naopak, ak jej to zamlčí 

 
 

 

Senecké leto je kultúrna akcia, ktorá   
každoročne   otvára  letnú turistickú  sezónu na 
Slnečných jazerách. Kultúrny a iný program 
Seneckého leta prebieha na troch pódiách. 
Hlavný letný amfiteáter ponúka širokú škálu 
zábavných žánrov pre všetky vekové kategórie. 
Na hlavnom pódiu sa striedajú spevácke telesá, 
tanečné súbory a hudobné skupiny, hovorené 
slovo, súťaže a iné formy zábavy. V areáli 
spríjemňujú návštevníkom atrakcie  rôzneho 
druhu. Podujatie graduje vystúpením známych 
umelcov populárnej hudby, veľkolepým 
ohňostrojom nad vodami Slnečných jazier 
a diskotékou do ranných hodín. 

 



Veľký letný karneval sa každoročne koná na 
konci školského roka. Deti aj ich rodičia sa 
prezentovali nádherným maskami vyrobenými 
a vymyslenými doma. Karneval sa konal 
29.6.2018 od 13.00 hod v uliciach Senca a 
o 18.00 hod  začína sprievod masiek. Tiahne sa 
vyzdobenou pešou zónou za zvukov hudby 
a komentárov, moderátorov až na Slnečné jazerá 
JUH. Do sprievodu sa zapájajú tiež šermiari 
a jazdci na koňoch, zbrojnoši, vlajkonosiči 
bubnisti, senecký vláčik,  mažoretky,  hromadné 
masky zo základných škôl, pouličné divadlá , 
choduliari. Kultúrny program  prebiehať na 3 
pódiách, kde sme videli rôznych umelcov, 
koncerty skupín, tanečné vystúpenia,  súťaže  
a atrakcie pre deti. V rámci programu nechýbala 
aj dychová hudba do tanca pre staršiu generáciu. 
Maľovanie po tvári dotvára vymyslenú masku. 
Akciu dopĺňa množstvo sprievodných atrakcií.  

 

 

Tento rok sa začal u nás projekt Viva Ulica 
prevzatý z Bratislavy. Kým veľké svetové 
metropoly vedia pouličnú hudbu patrične oceniť, 
na Slovensku stále nie je vnímaná dostatočne 
pozitívne. Preto sme sa rozhodli tento projekt, 
ktorý vylepší jej imdiž a dokáže, že pouličná 
hudba je umenie, pozvať aj do Senca. Bez 
kvalitných hudobníkov by sa nám to však 
nepodarilo. Senec  navštívili 2 talentovaní 
hudobníci, ktorí prešli konkurzom cez firmu Viva 
musica. Veríme,  že tento projekt bude u nás 
v budúcom období. 

 

 

 

 

 

 



Cez letnú sezónu sa u nás konalo už veľmi známe 
a navštevované podujatie Ľudové umelecké 
remeslá. Remeslá sa prezentovali na pešej zóne 
a na námestí pred budovou MsKS.  Krásne 
počasie tiež prispelo k tomu,  že tento ročník si 
opäť prišlo pozrieť a niečo umelecké aj zakúpiť, 
množstvo turistov a návštevníkov z okolia. 
Umelecké remeslá sa konajú 2 dni.  

 

 

 

 

 

 

 

Medzi veľmi úspešné  predstavenia cez letnú 
sezónu patrilo určite aj divadelné predstavenie 
Malý veľký muž 28.8.2018 na amfiteátri.  RND 
v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým 
kolektívom uvádzal v 55. sezóne 63. titul 
Muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava 
Štefánika. Na motívy pôsobivých životných 
príbehov, ale aj svojej hry Generál (2004) napísal 
Stanislav Štepka novú verziu javiskovej 
inscenácie o životnom osude veľkej, ak nie 
kľúčovej osobnosti novodobej slovenskej histórie 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Autor v hre 
sleduje život kľúčovej osobnosti Československa 
od jeho narodenia v Košariskách koncom 19. 
storočia až po jeho mýtickú smrť v roku 1919. 
Predstavili nám jeho rodinné a vidiecke 
prostredie, pobudli sme  s ním na štúdiách 
v Prahe, začali sme spoznávať jeho vedeckú a 
hvezdársku prácu v Paríži i na Mont Blancu. 

 



 

Jablkové hodovanie sa stalo veľmi zaujímavé 
a žiadané podujatie v našom meste. Celé 
námestie rozvoniava sladkými koláčikmi, 
výrobkami a dobrotami z jabĺk. Všetko čo 
gazdinky pripravia, navaria a napečú sa stáva 
predajným tovarom, ktoré sa minie do 
posledného kúska. Akcia sa koná pod záštitou 
BSK a Malokarpatského osvetového strediska. 
Z roka na rok je o toto podujatie väčší záujem. 

 

 

 

 

 

 

TV Šláger pripravila spolu s kapelou  zo Senca 
Akcent Live, krásny koncert  Galavečer 
s mnohými interpretmi s televízie.  Tento 
program bol aj natáčaný televíziou a bol aj 
odvysielaný ako hlavný program, ktorý sa tešil 
veľkému úspechu. Kinosála bola vypredaná. 
Súčasťou programu bol aj krst CD Akcent Live, 
ktorý im pokrstil vtedajší viceprimátor Ing. Dušan 
Badinský. 

 

 

 

 

 



 

 

Veľmi úspešné divadelné predstavenie Predstavím ťa oteckovi,  bolo vypredané. Čo 
všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodičov, lenže otecko vlastne 
nie je vaším oteckom? Zašmodrchaná zápletka plná nečakaných zvratov od 
najvychytenejšieho súčasného britského dramatika, autora vyše osemdesiatky celosvetovo 
uvádzaných hier -- majstra situačných komédii Sira Alana Ayckbourna, umožňuje naplno 
zažiariť brilantným výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu. Ako prekonávajú zrelí 
aristokrati nečakané krízy? A vydrží či nevydrží skúšku ohňom vzťah nezodpovedných 
snúbencov. 

K zaujímavým predstaveniam patrila aj kabaretná 
komédia Slovenky. 
Silné, slobodomyseľné a nezávislé ženy, ktoré 
menili budúcnosť a narodili sa u nás? Ó áno, 
rebelky a ešte aké!!! 
Odvážne dámy 20. storočia, ktoré pohli 
slovenskými predsudkami, vybočili zo 
zaužívaných stereotypov slovenského vidieku 
a predbehli mnohých mužov vo svojich 
odboroch. Také boli úspešné Slovenky, o ktorých 
ste možno doteraz ani netušili.  
Spisovateľka, botanička, špiónka, zakladateľka 
nudistickej pláže, astronómka či režisérka. 
Kabaretný portrét 6 úžasných dám, ktorých 
príbeh rozhodne nepísali ich manželia. 
História minulého storočia nemusí byť ani trochu 
nudná a šedivá! 

 



Toto predstavenie sa konalo v rámci akcie NOC DIVADIEL, ktoré sa koná na celom 
Slovensku. 

 
 

 

 

Vianočné trhy patria tiež k našim tradičným 
akciám, kde počas víkendov rozveselia 
návštevníkov kapely z okolia. Zahrajú si tradičné 
vianočné koledy, ale aj dobre známe hity, ktoré 
majú v repertoári. Pod veľkým stanom sa stretne  
veľa známych a rodiny,  spolu si zaspievajú, ale aj 
zatancujú.  Trhy sa konali sa od 6-16.12.2018 na 
námestí pred budovou MsKS. 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi naše posledné akcie v roku patrí veľmi žiadaný koncert zboru Radosť, ktorý sa 
konal 16.12.2018. Koncert je vždy pre veľký záujem vypredaný. Jeho krásnou atmosférou 
prispieva k tradičným vianočným sviatkom. 

Veľkú návštevnosť majú 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. Tento rok sme ich použili na akcie a kino spolu  
13 455 ks. 

 

Taktiež počas školského  roka sa u nás prezentovali  Základné umelecké 
školy,  Základné školy, súkromné ZŠ a škôlky, 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                   
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	Položka tržba múzeum  874 €, plnenie na 116,5 %. V priestoroch múzea sa uskutočnili prednášky pre deti aj dospelých 23, vedomostná konferencia 1, noc múzea 1, vzdelávací program pre žiakov ZŠ a stredných škôl 7,  boli nainštalované výstavy a expozície...
	Od  20. 8. 2018  do 31. 12. 2018 bolo kvôli prestavbe  múzeum  zatvorené.
	Položka  tržba z reklamy 1 870 -  €, plnenie na 112,7  %.
	Položka 292 ostatné príjmy 180 941,- €, plnenie na  904,7 %. Uvedenú položku tvoria výnosy z kapitálového  transféru obce 171 641 €, výnosy z transf. AVF  a MK 2 667,- €, rozpustenie rezervy z roku 2017 -  5 850,- €, pokuty  773,- €, atď.
	Položka granty – bežný transfér  685 321,-  €, plnenie na 100 %, kapitálový transfér vo výške 50 000.- €  na nákup kinoprístroja  nebol čerpaný.
	V roku 2018 dostalo mestské kultúrne stredisko grant vo výške 7 000 ,- € od BSK na
	prípravu Slnečného festivalu 6 000 €, na prípravu rozprávkového pikniku  1 000,- € a z Fondu na podporu umenia 2 000,-€ na nákup kníh, a 47 500 € na vybudovanie oddelenia náučnej a odbornej literatúry – Oddelenia mladých, ktorý sa začal čerpať až v ro...
	Výdavky
	V roku  2018 v oblasti výdavkov bolo čerpanie nasledovné :
	Položka 611 mzdy 362 077 € - čerpanie 101,1%.
	Položka 620 poistné 127 670,- € - čerpanie 104,8 %.
	Položka 631 cestovné 697,- € - čerpanie 34,9 %.
	Položka 632 energie  55 300 ,- € - čerpanie 95,4 %, z toho elektrická energia -14 037,- € , plyn  18 216,- €,  vodné, stočné – 3 975,- € a výkony spojov – 4 053,- €,  poplatky TV, rozhlas –223,- €.
	Položka 633 materiál 62 083,- € - čerpanie 73,5 %, z toho pomocný materiál 5 682,-  €, čistiaci materiál – 5 098,- €, kancelárske potreby 3 920,- €,  knihy  a odborná literatúra   23 297,- €, PC technika – 3 783,- €,  inter. zariadenie 2 400 , stroje ...
	Položka 634 dopravné  8 047 € - čerpanie  191,6 %  -  z toho PHM 1 932,- €, opravy auta
	5 522,- €, známka 57 €,  prepravné kino 523,- € , parkovné 13 €, atď. V auguste 2018  bolo zverené do správy majetku kultúrneho domu osobné vozidlo Fábia AC Kombi od MÚ Senec. Jedná sa o vozidlo vyrobené v roku 2007. Uvedené vozidlo prešlo generálnou...
	Položka 635 rutinná a štandartná údržba 47 185- € - čerpanie 188,7 %. Počas sledovaného obdobia sa vykonali búracie práce v priestoroch na nové oddelenie knižnice – príprava pre budúce priestory 2 195 €  , stavebné práce v priestoroch nového oddelenia...
	Položka 637 služby 236 733 ,- € - čerpanie 117,8 % - z toho kultúrne podujatia 76 953,-€, požičovné 88 317,- €, revízie 4 219,- €, audit 3 000,- €, propagácia 3 097,- €, dohody 6 560,- €, stravovanie 11 551,- €, školenia 898,- správa parku oddychu 19 ...
	V priebehu roka sa zakúpili  do skladu údržbára uhľová brúska, vrtačka a pásová brúska,  do oddelenia knižnice 1 ks PC zostava + tlačiareň, 3 ks skrinka modrá,  do kancelárie  riaditeľa sedačka + 1 ks kreslo a konferenčný stolík. V pokladni kina v pa...
	Položka 642 nemocenské 1 768,- € - čerpanie  88,4  %.
	Kapitálové výdavky
	V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 176 085,-€.
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