
Vyhodnotenie dotácií 2021

Kultúra

Žiadateľ Projekt
Poskytnutá 

dotácia 
Zhodnotenie projektov 

Občianske združenie DFS 

Slnečnica
5.výročie DFS Slnečnica 8 500,00  €

S financnou podporou mesta Senec sa nam podarilo pripravit predstavenie pri 

prilezitosti 5. vyrocia zalozenia suboru. Podarilo sa nam zaobstarat nove kroje, 

nove hudobne nastroje, absolvovali sme s detmi 2 sustredenia a pripravili pre ne 

krasne darceky. Verime, ze ak nam to situacia dovoli, budeme moct program 

ukazat sirokej verejnosti.

Stretnutie Chrámových 

Hudobníkov

Festival duchovnej 

hudby 2020
2 500,00  €

OZ Stretnutie Chrámových Hudobníkov opäť organizovalo Festival duchovnej 

hudby. Festival v dňoch 16. a 17 októbra, ponúkol bohatý hudobný program v 

duchu sakrálneho hudobného umenia. 16.10. odohral organový koncert organista 

Richard Vörös, kde poslucháčom interpretoval liturgické organové diela. Počas 

koncertu vystúpili aj žiaci ZUŠ Senec, ktorých repertoár sa niesol taktiež v tomto 

duchu. 

17.10. odznelo Mozartovo Requiem, ktoré bolo interpretované Slovenským 

komorným orchestrom a zborom Adoremus. 

Publikum si vypočulo sólové časti v podaní úžasných slovenských sólistov. 

Dirigentom tohoto náročného diela bol Ewald Danel, umelecký vedúci orchestra. 

Finančné prostriedky sa použili na pokrytie honorárov, na zabezpečenie 

píšťalového organu, a na ostatné technické zabezpečenie festivalu.

akad. soch. Martin 

Lettrich
"My sme  Senec" 2 500,00  €

Zámerom projektu bolo priblížiť jedinečnosť a charakteristické zvláštnosti mesta a 

okolia, zaoberať sa spolunažívaním obyvateľov i snahou udržiavať a zveľaďovať 

kvalitu verejného priestoru. Vytvoriť sériu sôch a objektov inšpirovaných Sencom 

a obyvateľmi, ktorí sú s ním spätí. Kolekcia je pripravená na prezentovanie 

verejnosti a plánovaná výstavu v seneckej synagóge bude môcť byť zrealizovaná 

po jej dokončení a odovzdaní verejnosti.
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Vyhodnotenie dotácií 2021

Kultúra

Slovenský zväz 

protifašistických 

bojovníkov Oblastná 

organizácia Bratislava

Predmetová súťaž, 

športovo branné 

podujatie " Beh 

oslobodenia "beseda so 

žiakmi ZŠ, Tematická 

návšteva múzea 

Židovskej kultúry v 

Seredi

1 300,00  €

- Projekt sa nám podarilo zrealizovať v štyroch fázach i napriek pandémii Covid 19.

 Základná organizácia SZPB v Senci zorganizovala tematický zájazd vďaka ktorému 

sme sa vydali na ďalšiu cestu spoznávania histórie  po stopách  bojov za slobodu a 

spoznávali sme ďalšiu odbojovú činnosť pre budúcnosť našej domoviny. Navštívili 

sme Kalnú nad Hronom, Pohronský Ruskov , potom sme sa presunuli do 

Kamenína a poslednou zástavkou nášho putovania bol  cintorín ČA v Štúrove. 

Protifašistický bojovníci si v plnej miere uvedomujú , že nám odchádzajú  priami 

účastníci  2.svetovej vojny a SNP. Preto musíme objektívne reflektovať a viesť 

mladú generáciu k pravdivému  poznávaniu zlomových udalostí 20. storočia.

-Športové podujatie -beh oslobodenia mesta Senec v ZŠ Tajovského ,spolu 40 

žiakov ,prebehol v športovom a radostnom , prostredí, oduševnenosť a túžba po 

víťazstve bola viditeľná u všetkých súťažiacich.

- Predmetová súťaž  pre študentov na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci,  a 2. časť 

Virtuálnej aktivity  75. ruží ....,kladne sa nám podarilo zaktivizovať   žiakov ZŠ v 

Senci v počte 12 ,  sme splnili úlohu  so zameraním na spomienku a ochranu 

pamiatky na tých ktorí za nás bojovali, ktorí obetovali svoje životy a na šírenie 

pravdivej histórie 2. svetovej vojna a SNP . Hlavný cieľ zamerať sa na svoju rodinu 

, blízke okolia, spolupracovať so svojimi starými a prastarými rodičmi , odbojármi 

bol splnený. Okrem lásky ku predkom sme viedli našu mládež k vlastnej ochote 

poznávať vlasť,  vytvoriť si k nej vzťah dôverného kamarátstva.

Združenie detí a mládeže 

RADOSŤ

Radosť - budúcnosť 

nášho mesta
10 000,00  €

V dvoch uskutočnených táborových turnusoch bola väčšia otvorenosť a 

spolupráca medzi animátormi, najstarší účastníci letného tábora, ktorí boli 

posledných krát prejavili záujem o vzdelávanie  na kurzoch pre animátorov. Tento 

kurz začalo 10 mladých ľudí. Deti v tábore spoznali nových priateľov, ziskali nové 

kontakty, ich priateľstvá pokračujú až doteraz.
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Vyhodnotenie dotácií 2021

Kultúra

Csemadok Základná 

organizácia Senec

Celoročný projekt ZO 

Csemadoku
9 200,00  €

ZO Csemadok-u sa zameriava hlavne na šírenie osvety v maďarskom jazyku, 

spolupatričnosť medzi občanmi tejto komunity a plnohodnotné trávenie voľného 

času na spoločenských a kultúrnych akciách. Dáva veľký dôraz na výchovu 

mládeže v tomto smere ich postupným zapájaním do organizovania jednotlivých 

podujatí ako ich samotnou účasťou na týchto kultúrnych podujatiach. Ak nie je 

možné jednotné kultúrne akcie usporiadať, oslovuje mládež darovaním kníh, čím 

ich motivuje k čítaniu.

Sun Katka s.r.o.
2.ročník Senecký pivný 

festival
1 000,00  €

Spoločnosť Sun Katka s.r.o usporiadaním 2.ročníka Seneckého Pivného festivalu 

podporila stretávanie sa Senčanov, rodín s deťmi. Živou hudbou spolu s 

moderátorkou obohatila rôzne aktivity s deťmi, ako napríklad :skákací hrad, 

maľovanie na tvár detí, tvorivé dielničky a rôzne súťaže.

Podujatia Miestneho 

odboru Matice 

slovenskej v Senci

5 500,00  €

V priebehu roku 2021 sa v akciách organizovaných MOMS predstavili obyvateľom 

Senca spevácke zbory - krajská súťaž Viva il canto - 5.7. 

4.7.spevácky zbor Limbora, s umeleckým prednesom Mgr.Art. Vojtecha Kolejáka a 

povzbudivými slovami H. Čajkovej

Náučno-poznávacie zájazdy sú vždy venované určitej časti Slovenska pri ktorých 

sa dopĺňajú vedomosti o spisovateľoch, výtvarníkoch, histórii a krásach 

krajiny.Tento raz to boli oblarti Trenčianskeho kraja a Spiša.

Collegium Wartberg_SK

Senčania Senčano, 

Motto: TOUR SENEC- RIO 

DE JANEIRO

5 400,00  €

Deviaty ročník benefičného festivalu Senčania Senčanom priniesol v ťažkej 

covidovej dobe do Senca teplo,

krásu a impulz pre novú nádej do života.

Imaginárna cesta Senec- Rio de Janeiro bola plná zážitkov a skvelých umelcov 

zabezpečená finančne mestom

Senec a sympatizantmi festivalu.

Veľká vďaka patrí dobrovoľníckemu teamu mládežníkov zo Senca.

Mgr. art. Zuzana Oros - 

ORFLEX

Zaobstaranie 

poloprofesionálneho 

blesku pre www.szenc.sk

440,00  €

Redakcia szenc.sk ďakuje za dotáciu z rozpočtu Mesta Senec na účely 

zaobstarania poloprofesionálneho blesku pre lepšie nasvietenie fotoreportáží z 

podujatí v Senci a okolí.
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Vyhodnotenie dotácií 2021

Kultúra

JUNGPEREG 1632 v Senci
Senecký vínny festival 7. 

ročník
3 000,00  €

7 ročník Senecký vínny festival sa konal v dňoch 30.7.2021-07.08.2021 priamo v 

areáli slnečných jazier v Senci na južnej strane. Podujatie malo za cieľ spojiť 

propagáciu kvalitných vín zo Seneckého regiónu ostatnej časti slovenska,Čiech, 

Maďarska, Talianska, ako aj ostatnej časti Európy.Podujatia sa zúčastnilo 11 

vinárstiev ktorí prezentovali takmer 170 vzoriek vín.Podujatia sa zúčastnilo cca 

3300 návštevníkov slnečných jazier ako aj obyvateľov mesta Senec a okolitých 

dedín ale aj v neposlednom rade obyvateľmi Bratislavy ktorý s radosťou 

navštevujú Slnečné jazerá. Finančné prostriedky boli použité na nákup sklenených 

pohárov pre kultúrne pitie ponúkaných vín, skultúrnenie sedenia a priestoru a na 

úhradu časti zabezpečenia  kultúrneho programu

Slovak Doublebass Club

CD Giovanni Bottesini 

200 / BassBand& Roman 

Patkoló/

2 500,00  €

Cd projekt Collegia Wartberg 430 je naplánovaný na niekoľko rokov dopredu. Ide 

o vydanie kompletného diela

pre kontrabas od skladateľa a kontrabasového virtuóza Johanna Mathiasa 

Spergera, ktorý pôsobil v Pressburgu

1780 – 1786. Jeho 18. kontrabasových koncertov by malo byť zachytených na CD 

nosičoch v interpretácii Jána

Krigovského na viedenskom ladený tzv. viedenský violon. Je svetová premiéra v  

celistvom uzavretom cykle.
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