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Názov materiálu: Informácia o plnení  rozpočtu  MsKS Senec za obdobie 1-6/2019 

 

Návrh na uznesenie: 

 

1. MsZ prerokovalo informáciu o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie1-6/2019 

                                     Príjmy : 454 324,53 € 

                                 Výdavky : 555 758,69 €   

     Strata: 101 434,16  € 

 

2.   MsZ schvaľuje informáciu o plnení rozpočtu  MsKS  Senec za obdobie 1-6/2019 

                                    Príjmy : 454 324,53 € 

                                Výdavky : 555 758,69 €   

Strata  :          101 434,16  € 

 

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: riaditeľ MsKS Mgr. Peter Szabo  

Vypracovala: ekonómka Melánia Erbenová  

 

 



Dôvodová správa 

 

 

 

 Hospodárením počas 1. polroka 2019 sme dosiahli príjmy vo výške  454 324,53 € 

a výdavky vo výške 555 758,69  €, čím sme  dosiahli  stratu 101 434,16 €. Strata bola spôsobená 

čerpaním grantov v sume  257 102 €   -  29  %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Mgr. Peter Szabo, riaditeľ MsKS 

Vypracovala : Melánia Erbenová 

 



Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Senec 

 

           Vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2019 

 

V hodnotenom období knižnica zabezpečovala tieto prioritné úlohy: 

 

1.Plnenie hlavných úloh knižničných ukazovateľov – základné       

 knižnično-informačné služby        

2.Získanie a zápis nových používateľov knižnice do 15 rokov, zápis      

a udržiavanie stálych dospelých, detských a mládežníckych 

používateľov 

3.Požičiavanie knižničných dokumentov – absenčné a prezenčné 

výpožičky, medziknižničná výpožičná služba, poskytovanie 

knižničných a bibliografických informácií, vypracovanie rešerší 

4.Doplňovanie knižného fondu, elektronické spracovanie 

dokumentov cez ARL. 

5.Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí 

 

V prvom polroku 2019 do Zoznamu používateľov do 15 rokov sme 

zapísali 434 čitateľov za príspevok 2€. 

Bezpríspevkový zápis v rámci podujatia Knižná nedeľa využilo 45 detí. 

Do zoznamu používateľov od 15 rokov je zapísaných 495  čitateľov, 

z toho 118 dôchodcov za zápisné 5€ a 2,50€. 



Bezplatný zápis do knižnice využilo 43 používateľov knižnice. 

Celkove za prvý polrok 2019 máme zapísaných 929 čitateľov, čo je 

o 145 čitateľov viacej ako za prvý polrok 2018. 

Od januára 2019 navštívilo knižnicu 2592 čitateľov a návštevníkov 

knižnice. 

Do Denníka o činnosti knižnice sme zaznamenali za I. polrok 

22748 absenčných a 2913 prezenčných výpožičiek, možnosť 

bezplatného používania internetu využilo 309 čitateľov. 

Počet výpožičiek v oddelení pre dospelých - náučná literatúra 3246, 

beletria 11060 spolu 14306 knižničných dokumentov – oproti prvému 

polroku 2018 o 1450 výpožičiek viacej. 

Výpožičky v detskom oddelení – náučná literatúra 2935, krásna 

literatúra 5046 spolu 7981 knižničných dokumentov, oproti prvému 

polroku 2018 o 2196 výpožičiek viacej. 

Cez MVS sme zabezpečili pre našich používateľov 23 dokumentov. 

V oblasti Registrovaných bibliografických a faktografických informácií 

sme podali informácie v celkovom počte 405. 

 

V prírastkovom zozname ku dňu 30.6.2019 je zapísaných  86273            

knižničných zväzkov v celkovej hodnote 312672,49€. 

Prírastok za I. polrok 2019 činí 1051  zväzkov v hodnote 11149,51€ 

z toho darom 71 kusov. 

 

 

 



 

Vzdelávacích a kultúrno - spoločenských podujatí sme do konca júna 

2019 uskutočnili  

-besedy pre dospelých           10 

-besedy pre deti a mládež     69 

na ktorých bolo spolu 2236 návštevníkov a účastníkov. 

Organizovali sme tradičné podujatia – Knižná nedeľa 

                                                                     Noc s Andersenom 

                                                                     Kráľ čitateľov 

                                                                     Čítajme si......2019 

                                                                     Celé Slovensko číta deťom 

Mestská knižnica organizovala exkurziu do Vlkolínca a do 

Rozprávkovej dedinky Habakuky na Donovaloch. Exkurzia bola určená  

verným a dlhoročným detským čitateľom. 

 

 

 

Za knižnicu vypracovala: 

 

 

Mgr. Anetta Zelmanová                                     Mgr. Peter Szabo 

vedúca Mestskej knižnice                                  riaditeľ MsKS  



 
 
 
Mestské kultúrne stredisko 
Senec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácia o plnení rozpočtu za obdobie 1 – 6 /2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá :  Peter Szabo 
   riaditeľ MsKS 
 
Vypracovala : Melánia Erbenová 
 
 
 
 
 



ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK  2019 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
08. 2. 0 Kultúrne služby 
 
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 
 
 

Nedaňové príjmy 
Skut.1-6/2018    Rozpočet 2019    Skut.1-6/2019   % plnenia  

v €  v €    v €   

     

223 Poplatky a platby 
z nepriem. a náhod. pred. 
a služieb – z toho         

          

          

- tržba kina 50 523 105 000 68 036 64,8 

        

- tržba kult. poduj. 25 256 43 995 31 713 72,1 

      

- tržba knižnica 3 100 6 100 3 224 52,9 

      

- tržba múzeum 223 750 142 18,9 

      

- tržba z reklamy 1245 1 660 1 875 113 

      

240 Úroky  0 1 0 0 

       

       

292 Ostatné príjmy 93 378 20 000 92 233 461,2 

      

                 

      

Bežné príjmy 173 725 177 510 197 223 111,1 

                 

      

      

300 Granty  bežný 230 000             886 855             257 102 29 

                     kapitálový     

      

        

Príjmy spolu : 403 725 1 064 365 454 325 42,7 
 



ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2019 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
08. 2 0 Kultúrne služby 
 
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 

600 Bežné výdavky  
Skut. 1-
6/2018 

Rozpočet 
2019   

 Skut. 1-

6/2019      % plnenia 

v € v €     v €   

     

611 Mzdy 166 904 469 831 204 028 43,4 

      

620 Poistné 59 239  164 441         70 786 43,0 

      

630 Tovary a služby 154 638 428 093 191 101 44,6 

      

631 Cestovné 506 2 000 429 21,4 

      

632 Energie,voda a komun. 21 108 59 000 21 411 36,3 

      

633 Materiál 28 823 95 000 33 327 35,1 

      

634 Dopravné 3 982 5 300 1 745 32,9 

      

635 Rutin. a štand. údržba 5 627 20 000 28 589 142,9 

      

637 Služby 94 592 246 793 105 600 42,8 

      

642 Nemoc 829 2 000 2 000 100 

      

      

      

Bežné výdavky 381 610 1 064 365 467 915 44 

      

Kapitálové výdavky 88 233  87 844                  

      

Výdavky spolu : 469 843 1 064 365 555 759 52,2 

 
 
 
 
 
 
 



 Mestské kultúrne stredisko v Senci počas sledovaného obdobia hospodárilo 
s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 
 V priebehu 1 – 6/2019 realizovalo opravy drobného charakteru vo vlastnej réžii, 
a opravy budovy súvisiace s bežnou prevádzkou v budove mestského kultúrneho strediska 
a parku oddychu, zamerané na  poskytovanie kvalitnejších služieb pre návštevníkov v jeho 
priestoroch. 
 Hospodárením počas 1. polroka 2019 sme dosiahli príjmy vo výške 454 324,53 € 
a výdavky vo výške 555 758,69 €, čím sme dosiahli stratu 101 434,16  €. 
 
 
 
Príjmy 
 
 
 V porovnaní s predchádzajúcim rokom  stúpla tržba kina 68 036 €, plnenie na 64,8 
%. Počet odohraných filmových predstavení 194, počet divákov 13 641 . Najúspešnejším 
predstavením  bol film  Ako si vycvičiť draka – 1240 divákov, Bohemian Rhapsody – 1100 
divákov , Trhlina  762 divákov. 
 
Položka tržba kultúrne podujatia 31 713 €, plnenie na 72,1 %. Počas sledovaného obdobia 
sa uskutočnilo v priestoroch kinosály a nadstavby 89 kultúrnych podujatí , ktoré navštívilo 
cca 33 240 divákov. Jednalo sa o divadelné predstavenia pre dospelých, deti, výstavy, besedy, 
work shopy,  pohybové aktivity, pravidelné kurzy pre dospelých aj deti, atď. 
 
Položka tržba knižnica 3 224 €, plnenie na 52,9 %. V priebehu 1. polroka 2019 sa 
uskutočnilo 79 podujatí pre dospelých a pre deti a organizovali sa už tradičné podujatia ako 
knižná nedeľa, noc s Andersenom, kráľ čitateľov, čítajme si...2019, Celé Slovensko číta 
deťom, atď. V mesiaci  jún 2019 sa uskutočnila exkurzia do Vlkolinca a do rozprávkovej 
dedinky Habakuky na Donovaloch ako odmena  detským čitateľom. 
 
Položka tržba múzeum 142 €, plnenie na 18,9 %. V priestoroch múzea sa uskutočnili 
prednášky pre deti aj dospelých 7, vedomostná konferencia 1, noc múzea 1, boli 
nainštalované výstavy a expozície 3 – všetky akcie spolu navštívilo 2 875 návštevníkov / 
oddelenie múzea bolo znovu otvorené v mesiaci marec 2019 – obmedzenie činnosti bolo kvôli 
1. etape realizácie  obnovy Tureckého domu/. 
 
Položka  tržba z reklamy 1 875 €, plnenie na 113 %. 
 
Položka 292 ostatné príjmy  92 233 €, plnenie na 461,2  %. Uvedenú položku tvoria výnosy 
z kapitálového  transféru  85 817 €, výnosy z transf. AVF  1 333 €, rozpustenie rezervy z roku 
2018 -  4 652 € a 430 €  upomienky z knižnice, atď.  
 
Položka granty 257 102 €, plnenie na  29 %. 
 
 
      Rok 2018/ 1-6  Rok 2019/ 1-6 
 
Položka kino tržba    50 523  €  68 036  
Počet filmových predstavení   185   194 
Počet divákov     10 586   13 641 



 
Položka kultúrne podujatia tržba  25 256  €  31 713 
Počet kultúrnych podujatí   89   89 
Počet divákov     31 475   33 240 
 
Položka knižnica tržba   3 100 €  3 224 €   
Počet zapísaných čitateľov   784   929 
Počet návštevníkov-čitateľov   1 928   2 592 
Počet besied     65   79 
Počet návštevníkov    2 590   2 236 
 
Položka múzeum tržba   223 €   142 € 
Počet podujatí     17   16 
Počet návštevníkov    3 475   2 875 
  
    
 
Výdavky 
 
 
 
 V 1. polroku 2019 v oblasti výdavkov bolo čerpanie nasledovné : 
 
Položka 611 mzdy  204 028 € - čerpanie 43,4 %, položka 620 poistné   70 786 € -  čerpanie 
43   %.  
Položka 631 cestovné  429 € - čerpanie 21,4 %. 
 
Položka 632 energie 21 411 € - čerpanie 36,3 % , z toho elektrická energia – 7 150 € , plyn – 
10 790 €, vodné, stočné – 1 470 € a výkony spojov – 1 889 €, poplatky TV, rozhlas 112 €. 
 
Položka 633 materiál 33 327 € - čerpanie 35,1 %, z toho pomocný materiál 1 104 €, čistiaci 
materiál – 3 278 €, kancelárske potreby 1 947  €,  knihy  a odborná literatúra  10 504 €, stroje 
a prístroje – 148 €,  interiérové vybavenie – 6 949,  softvér – 7 939 €,  náklady na repre  811 € 
, atď. 
Položka 634 dopravné   1 745 € - čerpanie 32,9%,  z toho PHM  912 €, opravy 444 €, 
prepravné kino 290 € ,  diaľničná známka 100 €. 
 
Položka 635 rutinná a štandartná údržba 25 589  € - čerpanie 142,9 %. Počas sledovaného 
obdobia sa urobila ročná údržba klimatizácie – 918 € a bola opravená elektroinštalácia  
v novej šatni na 1. poschodí v zadnej  časti  budovy kultúrneho domu a v parku oddychu – 
923 € a bol prerobený rozvádzač na zníženie rezervovanej kapacity elektrickej energie – 798 
€. Medzi budovou kultúrneho domu a Tureckým domom bola  urobená štruktúrovaná kabeláž 
– 995 € /prepojenie mestského múzea s MsKS/. V mesiaci jún bola presunutá a skontrolovaná 
kinotechnika na amfiteáter  a vymenená lampa na kinoprístroji  – 2 928 €. V rámci prác pre 
vybudovanie oddelenia mladých / nová časť knižnice / boli osadené vstupné dvere – 1 560 €  , 
zabudovaná dutinová podlaha – 9 134 € a svetlá na svetelnú rampu 7 847 € a upravené 
priestory  kancelárie a chodby na 1 . poschodí / búracie práce a   oprava a maľovanie 2 470 €.   
Vykonávala sa pravidelná údržba výťahu 174 €. 
  



Položka 637 služby  105 600 € - čerpanie 42,8 % - z toho kultúrne podujatia 34 631 €, 
požičovné 38 229  €, revízie 1 042 €, audit 1 800 €, propagácia 3 133 €, dohody 2 100 €, 
stravovanie 7 168 €, správa parku oddychu 7 061  €, poplatky SOZA, LITA  2 138 €,  prídel 
do SF 2 044  €, tlač programov 1 820 €, atď. 
 
Položka 642 nemocenské  2 000 € - čerpanie 100 %.  
 
 
 
 
Kapitálové výdavky  
 
 
 
 V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 1 – 6/2019 
87 944 €.  



 
Hodnotenie úseku kina Mier Senec – prvý polrok 2019 

 
V prvej polovici roku 2019 bolo v kine Mier (vnútorné kino - január- máj) a (amfiteáter – jún)   
odohraných celkovo 194 filmových  predstavení (hrací profil kina je minimálne 8 
filmových predstavení týždenne).  
 
Do kina zavítalo v hodnotenom období 13 641  divákov. 
 
Tržba dosiahla 68 036,50  Eur.  
 
Kino Mier patrí k jedným z najnavštevovanejších kamenných kín na Slovensku. Napriek 
tomu, že ide o jednosálové kino, dosahuje tradične výborné výsledky. Je to nielen vďaka 
atraktívnemu, modernému  interiéru kina a kvalitnému technickému vybaveniu, ale aj dobrej 
dramaturgii a širokej filmovej ponuke, ktorá  reflektuje požiadavky  návštevníkov kina. 
    
V prvom polroku sme v našom kine odprezentovali žánrovo rôznorodé filmy od animovaných 
filmov po akčné tituly, životopisné filmy,  kriminálne príbehy ako aj romantické drámy 
a komédie. Vďaka digitalizácii môžeme premietať aj záznamy z koncertov a divadelných 
predstavení. V tejto súvislosti sme premietli záznam z novoročného  koncertu v Sydney, 
holandského hudobníka A. Rieau. Treba ale úprimne priznať, že obecenstvo pre tento typ 
predstavenia sa len formuje.  
  
Opäť zaznamenala u nás veľký úspech slovenská a česká filmová tvorba, ktorá má u nás 
stabilné divácke zázemie.  
 
Obdobná je situácia aj v prípade detských animovaných a hraných filmových titulov, ktoré sa 
tešia veľkej obľube a dosahujú vysokú návštevnosť.  
 
Prehľad najúspešnejších filmov v prvom polroku 2019:  

1. Ako si vycvičiť draka 3       1 240   divákov / február  - jún / 
2. Bohemian Rhapsody           1 100  divákov /január - jún /     
3. Trhlina                                    762  divákov / február-apríl / 

 
Vyššie uvedené výsledky potvrdzujú všeobecný trend v slovenských kinách z pohľadu 
návštevnosti, t.j. detské filmy, Oscarové tituly a domáca filmová tvorba ostáva na popredných 
priečkach v obľúbenosti divákov.  
 
Trvalou výzvou kina je bojovať proti „tzv. obývačkovému zážitku“ a čoraz častejšiemu 
sledovaniu kinofilmov na tabletoch, smartfónoch. Éra internetu (Netflix, HBO, youtube) je 
veľkým konkurentom kina. Musíme preto poskytnúť divákom kina „niečo naviac“ – 
okrem kvalitných filmov a dobrej techniky,  príjemnú atmosféru, komfort, prekvapenie, 
jedinečný zážitok.  
V nasledujúcom období mienime zachovať doterajšiu cenovú úroveň vstupného. Pracujeme 
na vylepšení  webstránky kina a facebookovej stránky, na ktorej zverejňujeme upútavky 
filmových noviniek a komunikujeme s návštevníkmi.  
 
V spolupráci s filmovými distribučnými spoločnosťami budeme aj naďalej pokračovať 
v organizovaní súťaží a odmeňovaní divákov darčekmi.  
 



Vedúca kina Ležáková 
 
 



Kultúrne podujatia za  1-6/2019. 

 

 
Divadelná sezóna začala v kinosále  15.2.2019 veľmi atraktívnym 

divadelným  predstavením  Len si pospi miláčik. Plejáda vynikajúcich hercov 

Jozef Vajda, Tomáš Maštalír, Deana Mórová, Zuzana Šebová a Marián Labuda, 

dali tejto hre punc výnimočnosti a kvality. Predstavenie bolo vypredané. 

 

 

 

 

Zaujímavú akciu sme zorganizovali aj pre 

návštevníkov, ktorí obdivujú Jaroslava 

Dušeka a jeho 4 dohody. Žiť život v súlade 

s osobným zámerom duše, nájsť vnútorný 

pokoj, vidieť vlastnú cestu a rozumieť jej, 

chápať cesty ostatných ľudí a naučiť sa 

vnímať svoje telo, počúvať svoje srdce a 

prijať myseľ, nájsť rovnováhu a stabilitu v 

našom živote cez dohody, ktoré 

uzatvárame medzi sebou aj cez 

pochopenie už poznaných 4 toltéckych 

dohôd. Hosťom predstavenia bol Matúš 

Svinčák z Univerzity vedomého života. 

Predstavenie sa konalo 27.2.2019 a bolo 

vypredané.  



13.3.2019 patrila kinosála športovcom. 

Konalo sa tu vyhlásenie najúspešnejších 

športovcov a klubov za rok 2018 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi naše už tradičné akcie patrí aj prehliadka detskej dramatickej 

tvorivosti – Stretnutie s Malou Tália, ktorú už roky organizujeme 

v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom. Do nášho mesta 

zavítajú amatérske súbory a umelecké školy, ktoré sa prezentujú so svojou 

tvorbou, a víťazi  postupujú do celoslovenskej súťaže. Podujatie sa koná 

v marci. 



 

 

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.  

 

 

 

Veľmi kvalitné predstavenie plné humoru 

a zábavy bolo  dňa 25.3.2019 aj divadlo 

Lord Norton a sluha James. Účinkujúci 

Jozef Vajda a Ľuboš Kostelný, mali za 

úlohu zabaviť návštevníkov, čo sa im aj 

podarilo. Ľudia  spokojní a s úsmevom 

odchádzali  domov. Predstavenie bolo 
opäť vypredané.  

 

 

 

 



 

Senecká ruka patrí k našim tradičným športovým akciám už roky. Akcia sa 

konala dňa 30.3.2019 v kinosále so zahraničnou účasťou súťažiacich. Sála  sa 

zaplnila priaznivcami  siláckeho športu - pretláčanie rukou. Málokto vie, že 

Slovensko je dlhodobo jedna z najsilnejších krajín sveta čo sa týka úspechov v 

pretláčaní rukou. Tento neustále rastúci šport sa teší každým rokom vyššiemu 

záujmu verejnosti, kvalitnejším súťažiam a počtu odhodlaných športovcov. 

 

 

24.4.2019 sme pozvali ďalšie veľmi 

zaujímavé a veselé predstavenie z divadla 

Komédie – Klimaktérium...a čo?  

Predstavenie je akousi „babskou jazdou“ 

plnou humoru, ktorý je asi tým najlepším 

a najúčinnejším liekom na starosti dneška. 

Takú vtipnú a úprimnú hru – so zmyslom 

pre humor a s decentnosťou spracovania 

témy – ešte nikdy nikto nenapísal. Až 

teraz! V podobe dnes už legendárneho 

komediálneho hitu európskych 

divadelných scén. KLIMAKTÉRIUM je 

nielen divadelným fenoménom, ktorý má 

za sebou už vyše 2200 repríz, ale je 

predovšetkým očistným kúpeľom a 
posilňujúcim energetickým nápojom! 



 

V máji k nám po dvoch rokoch zavítala 

veľmi obľúbená a úspešná A kapela, 

FRAGILE. Svojim humorom 

a bezprostrednosťou si Braňo Kostka 

a jeho speváci neustále získajú divákov, 

ktorí odchádzajú z predstavenia vždy 

dobre naladení. Stále  s novým 

repertoárom skladieb, zanechávajú dojem 

jedinečnosti z koncertu, ktorý  bol opäť 

vypredaný. 

 

 

 

Deň matiek detským súborom Radosť, patrí tiež k našim tradičným 

akciám. Na koncert prídu mamičky, babičky a rodinní príslušníci, aby si vypočuli 

krásne pesničky a bohatý kultúrny program, ktorý im súbor pripravil. Podujatie 
sa koná v druhá májovú nedeľu a býva vždy vypredané. 

Deň matiek si pripravuje aj pre svojich spoluobčanov  Csemadok, 

v maďarskom jazyku, kde vystupujú deti z tanečných súborov a deti 

z maďarsky hovoriacich  škôl a škôlok. Podujatie sa koná v prvú májovú nedeľu  

a sála  je vždy plná.  

Medzi naše pravidelné kultúrne podujatia patria aj Divadelné nedele 

určené pre deti a ich rodičov. Deti sa hravou formou zapájajú do deja divadla, 

kde sú nie len divákmi, ale aj účinkujúci. Predstavenia sú veľmi obľúbené.  

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.  

Taktiež počas školského  polroka 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 polroka 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 jazyku. 

 

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 28.6.2019 od 

13.00 hod v uliciach Senca a o 18.00 hod  

začína sprievod masiek. Tiahne sa 

vyzdobenou pešou zónou za zvukov 

hudby a bubnov, moderátorov až na 

Slnečné jazerá JUH. Do sprievodu sa 

zapájajú tiež šermiari a  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vypracovala: Jana Žilincová 



Výkaz činnosti Mestského múzea v Senci  v 1. polroku 2019 

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 

Činnosť múzea bola ešte aj v 1. polroku 2019 do istej miery obmedzená končiacimi prácami 

prvej etapy realizácie obnovy krovu, krytiny i podkrovia Tureckého domu a následného 

sťahovania kancelárie, revitalizácie výstav a podobne. Múzeum prijalo svojich návštevníkov 

až od marca 2019.   

 

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. 

PaedDr. Fedorová sa od septembra 2018 zúčastňovala vzdelávacieho programu 

organizovaného Slovenským národným múzeom. Program bol zameraný na rozvoj múzejnej 

pedagogiky. Školenia sa uskutočňovali pravidelne každý mesiac 2 pracovné dni. Kolegyňa 

skončila kurz koncom mája 2019 úspešne  absolvovaním skúšok a obhajobou písomnej práce 

„Viacnohí kamaráti“ – príklad vzdelávacieho programu pre materské školy.    

Ďalšie odborné práce a konzultácie múzea 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 1. polroku 2019 sme darom získali 3 zbierkové predmety. Múzeu bolo v uvedenom období 

ponúknutých do zbierok väčšie množstvo predmetov, sú však v štádiu výberu. Uzavretie 

súvisiacich darovacích zmlúv sa očakáva v 2. polroku. Tento polrok sa však podarilo 

uzatvoriť viaceré kúpno-predajné zmluvy, zamerané na získanie hodnotných zbierkových 

predmetov (napr. historický nábytok z konca 19. storočia). Okrem toho sa nám touto formou 

podarilo skompletizovať aj časť osobnej pozostalosti z obdobia II. svetovej vojny, 

nachádzajúcej sa v našich zbierkach. Celkom sme nákupom získali v 1. polroku 5 hodnotných 

predmetov.  

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 bola, resp. je realizovaná 1 krátkodobá výstava, venovaná osobnosti hudobného 

skladateľa J. N. Hummela a reáliám z jeho života spojených s našim mestom. Nakoľko 

príprava tejto výstavy si vyžadovala väčšie pracovné nasadenie v roku 2018, no sprístupnená 

bola kvôli prestavbe Tureckého domu  len veľmi krátko, rozhodli sme sa o jej reinštaláciu. 

Výstavu videlo v období prvého polroku od marca 2019  1068 návštevníkov.  

 

Múzejná pedagogika – spolupráca so školami 

Pracovníci múzea realizovali v tomto skrátenom polroku 26 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.  

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. Okruh vzdelávacích školských prednášok sme príležitostne 



rozšírili ponukou pre tunajšie školy s vyuč. jazykom maďarským, pričom sme využili 

prítomnosť popredného vedca, prof. Gézu Pálffyho, DrSc. venujúceho sa so svojim tímom na 

pôde Maďarskej akadémie vied historickým súvislostiam i spoločenskému významu 

uhorských korunovačných klenotov. Jeho prednášky obsahujúce vo veľkej miere reálie 

týkajúce sa aj blízkej Bratislavy (napr. korunovácie panovníkov) sa tešili veľkému záujmu 

v dňoch 14. a 15. marca 2019.    

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 
kolo) 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Paralelne s uvedenými aktivitami pokračujeme v systematickom výskume histórie 

mesta a okolia (dlhodobá úloha). Mgr. Strešňák uskutočnil plánovanú pracovnú cestu do 

Budapešti (MR), kde v dňoch 10.–14. 06. 2019 realizoval výskum v Maďarskom národnom 

archíve a v Ústrednom archíve rehole Piaristov. Dôvodom pracovnej cesty bolo pokračovanie 

systematického výskumu novovekých dejín Senca a jeho okolia vrátane dejín spolkov, medzi 

nimi aj Dobrovoľných hasičských zborov. Cieľom bolo sústrediť sa na informácie využiteľné 

najmä pri realizácii budúcich stálych expozícií múzea tak v Tureckom dome (podkrovie) ako 

aj vo vysunutej expozícii – tzv. Hasičskom múzeu. Okrem  archívneho výskumu sa 

uskutočnilo aj stretnutie s darkyňou zbierkového predmetu do našich zbierok. 

V mesiacoch máj a jún sa čoraz intenzívnejšie pracovalo na téme jesennej výstavy 

venovanej storočnici organizovaného futbalu v Senci. Zber potrebných materiálov 

dokumentárnej hodnoty sa vykonával spôsobom intenzívnych stretnutí s pamätníkmi, 

následne prebiehala ich potrebná digitalizácia i zaznamenanie faktografických údajov. 

Vernisáž výstavy je naplánovaná na začiatok októbra 2019.  

Od jari 2019 pracujeme tiež na koncepcii novej stálej historickej expozície múzea 

plánovanej do novovytvorených priestorov v podkroví Tureckého domu. Za týmto účelom sa 



formuje aj pracovná skupina so spoluúčasťou popredných pracovníkov Slovenského 

národného múzea, archeológa Radoslava Čambala, PhD. a numizmatika Mareka Budaja PhD.    

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 

 

17. január 2019 

19.00 

 

Timár Bogáta – Szabó Ditta 

Pozn.: Z dôvodu zatvoreného 

múzea bola prednáška 

v divadelnej sále ZŠ A: 

Molnára Szencziho 

(Univ. Eötvösa Loránda, 

Budapešť) 

 

Rokonok, nyelvrokonok és a nyelvi 

változás – Avagy a nyelvészet 

hétköznapi és izgalmas oldalai. 

Jazykovedná prednáška 

v maďarskom jazyku, zameraná na 

ugrofínske príbuzenstvá Maďarov 

 

maďarský 

 

21. február 2019, 
19.00 

  

 

PhDr. Daniel Hupko, PhD. 

(Múzeum mesta Bratislavy) 

 

Vojtech a Blanka Pálffyovci a Žitný 
ostrov 

 

 

slovenský 

 
14. marec 2019, 
18.00 
 

 

Prof. Pálffy Géza, DrSc.  

(Maďarská akadémia vied)  

 
Po stopách Uhorských 

korunovačných klenotov  

 

 

maďarský 

28. marec 2019, 
19.00 

RNDr. Jozef Dúha, CSc. 150 000 kilometrov po Mongolsku slovenský 

25. apríl 2019, 
19.00  

Helena Markusková, PhD.  

(Mestské múzeum v Pezinku) 

Život pod osmanskou hrozbou 
v 17.storočí 

slovenský 

18. máj 2019  
20.30 

Andrej Šuba, PhD.   J. N. Hummel a hudobná kultúra 
klasicizmu na území dnešného 
Slovenska v 18.storočí 

 

slovenský 

 

Okrem uvedených malo naše múzeum jednu prezentačnú aktivitu v zahraničí. 10. mája 2019 o 

15.00 sa v maďarskom Veszprém odprezentovala publikácia Mladšia fraknovksá línia 

Esterházyovcov. Aktivita bola spojená s prednáškou G. Strešňáka v sídle Vesprémskeho 



akademického výboru Maďarskej akadémie vied pred zástupcami tamojšej odbornej i laickej 

verejnosti. 

 

2.) Do celoštátnej akcie Noc múzeí a galérií sme sa zapojili 18. mája 2019. Pre návštevníkov 

bol pripravený zaujímavý program. Divadelné predstavenie, čítanie rozprávok a tvorivé dielne 

pre deti a prednáška sprevádzaná hudobným koncertom z diel Haydna, Mozarta, Riglera 

a Hummela pre dospelých. Opätovne bol pripravený i obľúbený Tanečný dom. Podujatie 

zaujalo približne 300 návštevníkov. 

 

16. 7. 2019 

 

Vypracoval:  Mgr. Gábor Strešňák 
historik – archivár 

vedúci múzea 


