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Kontrola plnenia  
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica  

za rok 2012 
 
 

 
  
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica bol schválený na 24. riadnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 26. októbra 2006 uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 27/06/L.  
Aktualizácia analytickej a strategickej často Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Senica bola schválená na 10. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konaného dňa 
10. apríla 2008 uznesením mestského zastupiteľstva č.10/08/L.  
 
Na základe schváleného PHSR podľa článku 5. Implementácia PHSR mesta Senica, priorita 3 
Aktualizácia a kontrola PHSR sa  kontrola plnenia programového dokumentu  predkladá 1 x 
ročne pri schvaľovaní záverečného účtu mesta. 
 
Správa o plnení PHSR bola spracovaná na základe podkladov:  

- MsÚ Senica /zástupca primátora, prednostka úradu, vedúci a zamestnanci oddelení/ 
- Spoločný stavebný úrad Senica 
- Mestské kultúrne stredisko Senica  
- Rekreačné služby mesta Senica  
- Technické služby mesta Senica  
- Poliklinika Senica n.o. 
- Územný spolok SČK Senica  
- Materská škola L. Novomeského 1209/2 
- I. Základná škola V. P. Tótha 32/7 
- II. Základná škola Komenského 959 
- III. Základná škola Sadová 620 
- IV. Základná škola J. Mudrocha 1343/19 
- Základná umelecká škola Senica  
- Centrum voľného času detí a mládeže Senica „Stonožka“ 
- Materské centrum „Stonožkine Slniečka“ 
- Študentský parlament mesta Senica  
- Informačné centrum Europe Direct Senica  
- Spojená škola Senica  
- DS Svetluška – ProRegion n.o., Senica 
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici po línii prevencie 
- OZ DOMKA 
- ZOS Senica 
- Klub ochrancov zelene o.z. 
- Mestský hasičský zbor Senica  
- Dobrovoľný hasičský zbor Senica  
- TV SEN. 

 
 
Vypracoval: Mgr. Ľubica Kadlec Melišová  
                     Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica   
 
V Senici 24.4.2013 
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 1 -  HOSPODÁRSKY ROZVOJ 
 
 
  Priorita 1 - Rozvoj priemyslu a investície 
 
             Opatrenie 1 – Tvorba nástrojov na rozvoj priemyslu  

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

V oblasti vytvárania podmienok pre vstup investorov pokračuje postupné  
budovanie PZ Kaplinské pole. V priebehu roku 2012 bola ukončená 
realizácia okružnej križovatky / Senica –Hlboké / na štátnej ceste I / 51 a jej 
prepojenie s  obslužno – manipulačnou cestou v PZ Kaplinské Pole  , čo 
umožnilo zjednodušenie a skrátenie tranzitu do PZ a odľahčilo centrum 
mesta.  Súčasne sa dobudovala aj dažďová kanalizácia. 
 Zmenou a doplnkom ÚP 01/2008 bola vytvorená ďalšia lokalita vhodná na 
podnikateľské zámery - 10 ha za PD Senica. Na časti tejto plochy / cca 1 ha 
/ bola v roku 2012 ukončená výstavba Kompostárne bioodpadov. Začatie 
prevádzkovania je naplánované v I. polroku 2013 Ostávajúcu plochu  
Mesto Senica ponúka investorom a je pripravené s nimi rokovať 
a individuálne riešiť podmienky vstupu do týchto priestorov.. 
 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne. 

- 

Propagácia PZ sa vykonáva priebežne. Informácie boli prezentované 
v miestnych a regionálnych novinách ako aj prostredníctvom vysielania TV 
Sen a TV Región. Informácie sú dostupné aj na webovej stránke mesta 
Senica. Boli začaté práce na novom prezentačnom materiáli s termínom 
vydania I .polrok 2013 
 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne. 

- 

Podpora revitalizácie hnedých parkov prebieha priebežne v oblasti 
koordinácie zámerov, technického riešenia.  Podpora z hľadiska mesta  je 
v oblasti ÚPD a povoľovacích konaní. 

 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne. 

- 

Podpora výstavby obchodno-priemyselného parku v centre mesta je 
sústredená do vytvorenia podmienok prístupu k objektom, pohybom 
a presunom peších a cyklistov v centrálnej časti , riešenia nových  
chodníkov a parkovacích plôch ako aj koordinácie budúcej výstavby 
občianskej vybavenosti v spojení s bývaním, športovými aktivitami 
a zeleňou.  
 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne. 

- 

Počet novovytvorených pracovných miest v PZ - 
V priebehu roku 2012 sa realizovali projekty  3 spoločností, ktorých 
zariadenie sa uvedie  do prevádzky v roku 2013.  Predpokladá sa 
vytvorenie do 80 pracovných miest. 

 

2012 - 

Počet novovytvorených podnikov - v priebehu roka 2012 boli vo výstavbe 
4 výrobné prevádzky, z toho traja investori rozširovali svoje existujúce 
kapacity produkcie.  
 

2012 - 

Plocha revitalizovaných plôch (m2) - 
ukončená na ploche cca 1 ha.  

 

2012 - 
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 Priorita 2 - Podpora malého a stredného podnikania 
 

Opatrenie 1- Skvalitňovanie infraštruktúry a tvorba ostatných podmienok pre rozvoj 
                      podnikania 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Dobudovanie infraštruktúry pre malých a stredných podnikateľov v areáli 
bývalých kasární.  
 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne. 

- 

Počet novovytvorených podnikov a služieb: 73 prevádzok. 
 

2012 - 

Počet zrušených podnikov a služieb: 26 prevádzok. 
 

2012 - 

Počet novovytvorených pracovných miest: cca 40 -60 . 
 

2012 - 

 
Opatrenie 2 –  Podpora rozvoja remesiel a služieb 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Na realizáciu projektového zámeru rekonštrukcie jedálenského 
a kuchynského bloku bývalých kasární na Regionálne centrum tradičných 
remesiel a kultúry   chýbajú finančné prostriedky. Na zámer nie je možné 
žiadať finančné prostriedky z európskych fondov z programu Infraštruktúra 
cestovného ruchu , pretože región Záhorie bol vyradený zo zoznamu 
oprávnených území žiadateľov.   
 

2012 - 

 
 

Priorita 3 – Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 
  

Opatrenie 1 – Koncepčný prístup k rozvoju cestovného  ruchu   
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Splnenie podmienok na certifikáciu Infosenu v projekte Záhorie – turistický 
sprievodca regiónom 
 

04/2013 30,00 € 

Projekt Množstvo , kvalita a dostupnosť informácií – nová cesta rozvoja 
cestovného ruchu v rámci  Fondu Mikroprojektov  CS SR-ČR 2007-2013:: 

- V roku 2012 podaný projekt 
- Inštalácia 2ks informačných elektronických kioskov na Námestí 

oslobodenia v hodnote cca. 22 500,00€ 
- Zriadenie bezplatnej WIFI – zóny v centre mesta v hodnote 

1 050,00€   
 

2012 - 

V informačnej kancelárii bol zriadený panel s pc a s prístupom na internet, 
kde si návštevník môže prečítať info o Senici prostredníctvom internetu.  
 

2012 - 

Dokončenie nového dizajnu internetovej stránky WWW.RSMS.SK, ktorá 
je zameraná na podávanie informácií pre návštevníkov.  

 

11/2012 1 500,00 € 

Aktivity Infosen – získavanie, spracovanie a distribúcia mesačného 12/2012 50,00 € 

http://www.rsms.sk/
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a ročného prehľadu kultúrnych  podujatí v meste Senica, aktualizácia 
databázy firiem v meste Senica 
 
 

Opatrenie 2 –  Podpora budovania centra rekreačného turizmu  
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Ponuka balíčkov výletov do okolia pre návštevníkov ubytovaných na 
Kunovskej priehrade. Vypracovanie fakultatívnych výletov: návšteva 
kúpeľov v Smrdákoch, návšteva ručnej výrobne papiera v Podhorí, 
relax v plavárni, ... 

 

2012 - 

Splnenie podmienok na certifikáciu Chaty nad plážou v projekte 
Záhorie – turistický sprievodca regiónom  
 

05/2012 30 € 

 
 
 Opatrenie 3 –  Podmienky pre rozvoj cestovného ruchu  
  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Vybudovanie spevnenej plochy  pozdĺž toku Teplica z centra do Čáčova 
v dĺžke 970 m s možnosťou využitia pre peších a cyklistov 
 

2012 14 711,88 € 

Dobudované a dané do užívania 18 jamkové ihrisko v golfovom areáli. 
Mesto podporuje rozvoj golfovej turistiky propagáciou.   
Pokračuje výstavba druhého 18 jamkového ihriska. 
 

2012 - 

Aktivita spolupráca v oblasti poznávacej turistiky s partnerskými mestami 
mesta Senica a rozšírenie spolupráce s ďalšími mestami v Európe bola 
naplnená nasledovne:  
 
Účasť na turnaji v halovom futbale o pohár „Modrých Hor“ vo Veľkých 
Pavloviciach 
 
Prezentácia vinárov z Velkých Pavlovíc a cimbálovky na Majálesy  
a ochutnávke vín 2012  
 
Účasť na slávnostnom otvorení Ekocentra Trkmanka vo Veľkých 
Pavloviciach 
 
Pracovná návšteva Veľkých Pavlovíc vedením mesta Senica 
 
Priateľský futbalový zápas mužstiev miest Senice a Veľkých Pavlovíc 
v nafukovacej hale FK Senica  
 
Príprava  mikroprojektu  „Množstvo, kvalita a dostupnosť informácií – nová 
cesta rozvoja CR“ v rámci FM Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 
2007 – 2013 v spolupráci s mestom Velké Pavlovice.  
 
Projekt Aj tak raz budem... dobrovoľným hasičom, realizovaný v 
rámci Fond Mikroprojektov  CS SR-ČR 2007-2013: 

- nadviazanie spolupráce  DHZ Senica s SDH Mistřín  
-  Zorganizovanie detského hasičského táboru  

 
 
 
 
11.2.2012 
 
 
1.5.2012 
 
 
3.9.2012 
 
 
15.11.2012 
 
4.12.2012 
 
 
11/2012 
 
 
 
 
 
 
08/2012 
10/2012 

 
 
 
 

Cestovné náklady 
 
 
 
 
 

Cestovné náklady  
 
 
 
 
 
 
 
 

30 774,75 € 
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- Organizácia 1. ročníka detskej hasičskej súťaže v Senici  
- Odborný seminár – Detské hasičské zbory  v prihraničnom 

regióne- budúcnosť 
 
Družobná návšteva Mestskej polície Senica švajčiarskych obcí  Burgdorf 
a Bern. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie Bernskej polície. Cieľ výmena 
skúseností.   
 
Návšteva švajčiarskych učiteľov, starostov a poslancov zo švajčiarskej obce 
Valdebroy z kantónu Vaud. Cieľ návštevy - príprava detského tábora na 
nasledujúci rok a poznávanie regiónu Záhoria a SR.   
 

10/2012 
 
 
 
14. – 
18.8.2012 
 
 
 
 
19. – 
21.10.2012 

 
 
 
 
 

   Cestovné      
    náklady  

 
 
 

Ministerstvo zahraničných vecí Salvádorskej republiky zorganizovalo 
v termíne od 28.mája do 2.júna 2012 pre konzulárne zbory prezentáciu 
novej zahraničnej politiky a turizmu. Pri tejto príležitosti dostalo mesto 
Senica pozvanie , aby sa primátor RNDr, Ľubomír Parízek pripojil 
k slovenskej delegácii.  
 

 
28.5 – 
2.6.2012 

- 

Podpísaná Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi mesto Santa Tecla 
a mestom Senica.  
V zastúpení primátorov miest Oscarom Ortizom a RNDr. Ľubomírom 
Parízkom.     
 

31.5.2012 - 

Aktivita v oblasti podpory rekonštrukcie a revitalizácie kultúrnych 
pamiatok: Reštaurovanie sochy sv. Floriána 
 

06-09/2012 6 150,00 € 

 
 
 Priorita 4 – Stabilita poľnohospodárstva a lesné hospodárstvo 
 

   Opatrenie 1 – Podpora poľnohospodárskej produkcie a spracovateľských aktivít 
  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Pred každou výstavbou na poľnohospodárskej pôde je spracovaná 
dokumentácia skrývky humusového horizontu, ktorá bilancuje a určuje 
nakladanie so zeminou. Táto je dodržiavaná a kontrolovaná. Vedie sa 
presná evidencia nakladania so zeminou. 
 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne. 

- 

Množstvo zhodnotenie biomasy (t) : 4 500 .  
 

2012 - 

Biomasa získaná pri výstavbe priemyselných podnikov, rodinných domov a 
obchodných stredísk. Použité na skvalitnenie poľnohospodárskej pôdy 
v iných lokalitách, na spätné zahumusovanie, sadové a terénne úpravy a 
zelené plochy v meste Senica. 

 

2012 - 

V rámci projektu „Kompostáreň  bioodpadov Senica“  bolo zrealizované: 
- dodanie technológie na zber, úpravu a spracovanie BRO   
- kolaudácia stavby Kompostáreň bioodpadov 

 
05- 08/2012   
11/2012 

 
2 283 792,00 € 
1 403 288,94 € 
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Opatrenie 2 – Lesné hospodárstvo 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
V roku 2012 sa na lesných pozemkoch nerealizovali žiadne nové 
podnikateľské aktivity, výmery sa nezmenili. 
 

2012 - 

 
 
 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 2 –  KVALITA ŽIVOTA 
 

 
Priorita 1 – Dopravná infraštruktúra 

 
Opatrenie 1 – Cestná doprava 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Slovenská správa ciest Bratislava ako investor stavby  Cesta I/51 Senica – 
Jablonica – Trstín (obchvat Senica) zabezpečila spracovanie dokumentácie 
pre územné rozhodnutie. Mesto Senica pri príprave stavby spolupracuje 
s investorom, poskytuje mu dostupné údaje a informácie. 
 

2012 - 

Okružná križovatka na ceste I/51 pri vjazde do Priemyselnej zóny 
Kaplinské Pole bola v priebehu roka 2012 dobudovaná, uvedená najskôr do 
predčasného užívania a po odovzdaní stavby aj skolaudovaná v auguste 
2012. Investorom stavby bola Slovenská správa ciest Bratislava 
a zhotoviteľom a.s. Cesty Nitra.  
 

08/2012 - 

Opravy miestnych komunikácií vrátane chodníkov sa realizujú podľa 
každoročne spracovávaného harmonogramu opráv.  
 

2012 - 

V súčasnosti sa pripravuje inštalácia jednotného navigačného systému pre 
informovanie vodičov. 
 

2012 - 

V spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Senica sa 
pravidelne uskutočňujú prednášky so zameraním na dopravnú výchovu 
najmä detí a seniorov. 
 

2012 - 

Bol spevnený terén popri oplotení bývalého Slovenského hodvábu, ktorý je 
možné využiť na cyklistickú, resp. pešiu dopravu medzi centrom mesta a 
časťou Čáčov v celkovej dĺžke 970 m. 

2012 14 711,88 € 

Mesto Senica plánuje odpredaj autobusovej stanice za podmienky jej 
modernizácie. 
 

2012 - 

Údržba miestnych komunikácií sa zabezpečuje podľa každoročne 
vypracovaného harmonogramu opráv miestnych komunikácií vrátane 
chodníkov. Zároveň sa zabezpečuje aj údržba zelene s celkovou 
plochou 540 ha zelene.  
 

2012 komunikácie 
93 tis. € 

zeleň 
310 tis. € 

 
mesto Senica 

Obchvat cesty II/500 v časti Čáčov bol posúdený v rámci posudzovania 
vplyvov na  životné prostredie stavby Cesta I/51 Senica – Jablonica – 
Trstín. Ďalšia projektová príprava bude realizovaná v spolupráci s VÚC 
Trnava, ktorý je budúcim investorom stavby.  
 

2012 - 
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Trasa severovýchodného vonkajšieho okruhu bola upravená v rámci 
schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu mesta v roku 2012 tak, 
aby bola zachovaná čerešňová aleja. Na stavbu Prepojenie ciest II/500 
a III/05117, ktoré je časťou severovýchodného okruhu okolo zastavaného 
územia mesta je vydané stavebné povolenie. Investorom stavby je VÚC 
Trnava.  

2012 - 

Mesto Senica zabezpečilo projektovú prípravu a vydanie stavebného 
povolenia na  stavbu Prepojenie ciest II/500 a III/05117. Investorom stavby 
je Trnavský samosprávny kraj, jej realizácia je závislá od finančných 
možností TTSK. 

 

2012 - 

V rámci prípravy systému dočasného parkovania v meste boli vytypované 
lokality, v ktorých by bolo možné budovať nové parkoviská. Parkoviská na 
Brezovej ul., na Ul. L. Novomeského na Kolónii, na Robotníckej ul. a Ul. 
Janka Kráľa sú projekčne pripravené. Ich realizácia závisí od finančných 
možností Mesta Senica.   
 

2012 - 

V roku 2010 bolo vybudovaných 510 m miestnych komunikácií, 300 m 
chodníkov a 970 m spevnenej plochy s možnosťou využitia pre  cyklistov. 

- cesta ku kompostárni bioodpadov Senica 
 
 

- cesta a chodník v priemyselnej zóne  
 
 

- spevnený terén pozdĺž potoka Teplica 
 

2012 
 
 

 
 

86 868,92 € 
ERDF, ŠR, 

 mesto Senica 
 

355 440,80  € 
mesto Senica 

 
14 711,88 € 

mesto Senica 

Plocha vybudovaných parkovísk (m2): 293 m2 
 

2012  
Súkromný investor 

V roku 2012 boli vykonané opravy a údržba  súvislých úsekov miestnych 
komunikácií v  a bežné opravy miestnych komunikácií v rozsahu 4 732 m2 
a opravy chodníkov v ploche cca 796 m2.  

 

2012 83 tis. € 
mesto Senica 

 
 
 Opatrenie 2 – Železničná doprava   
  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
V roku 2012 sa začalo s modernizáciou železničnej stanice Senica. 
Modernizácia vrátane náštupíšť bude dokončená v roku 2013. 
Realizáciu zabezpečujú Železnice SR. 
 

2012 - 

Na zavlečkovanie PZ ja spracovaná štúdia. V roku 2010 prebehli viaceré 
rokovania s budúcim investorom zavlečkovania priemyselnej zóny. 
Realizácia je závislá od záujmu viacerých investorov o prepravu 
železničnou vlečkou v záujme jej ekonomickej efektívnosti. 

 

2012 - 

 
 
 Opatrenie 3 – Letecká doprava 
           

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Neboli realizované žiadne aktivity 2012 - 
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Priorita 2 – Rozvoj bývania 
 
 Opatrenie 1 – Výstavba bytových domov a individuálna bytová výstavba 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Mesto Senica nerealizovalo výstavbu nových bytov.  
 

2012  

Počet dokončených bytových jednotiek celkom: 19          
                   

2012  
Súkromný investor 

Počet dokončených bytov v rodinných domoch: 19 
 

2012  
Súkromný investor 

Počet dokončených bytov podľa izbovosti -            
 3 a viac izbové: 19 
 

2012  
Súkromný investor 

 
 

Opatrenie 2 – Komunálna politika 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Obnova bytových domov   
Zateplenie bytových domov v roku 2012: 13 

- Kalinčiakova 300 
- Robotnícka 115 
- L. Novomeského 1211 
- Sotinská 1475 
- Moyzesova 839 
- Štefánikova 707 
- Dlhá 229 
- V.P.Tótha 53 
- Štefánikova 723 
- L. Novomeského 1210/64 
- Kalinčiakova 295 
- Kalinčiakova 297 
- S. Jurkoviča 1208 

 

2012 - 

Povolenia nových striech na bytových domov v roku 2012: 5 
- Kalinčiakova 297 
- Štefánikova 704 
- Kalinčiakova 301 
- S. Jurkoviča 1208 
- S. Jurkoviča 1204 
 

2012 - 

Kolaudácia obnovených bytových domov v roku 2012: 2 
- Kalinčiakova 299 
- Sotinská 1373 

 

2012 - 

Rekonštrukcia mestského bytového fondu   
Hurbanova 1379  - oprava strecha 2012 15 992,00 €  

 mesto Senica 
Hurbanova 1379  - výmena okien 2012 19 238,00 €  

 mesto Senica 
Hurbanova 1361  - výmena okna 2012 398,10 €  

 mesto Senica                                     
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Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia v BD č. 1379 na Hurbanovej 
ul. 

2012 9 443,00 €  
mesto Senica                                     

Zabudovanie mreží na okná na prízemí BD č. 1378 na Hurbanovej ul. 
 

2012 3 025,00 €   
   mesto Senica                                                      

Zateplenie bočnej steny BD č. 1441 na Štefánikovej ul. 
 

2012 2 748,00 €  
      mesto Senica                                                  

Montáž ventilov v BD č. 556 na ul. Kolónia 
 

2012 2 271,00 €   
      mesto Senica                                                             

Montáž meračov na studenú vodu v BD č. 1378 na Hurbanovej ul. 
 

2012 2 101,00 € 
mesto Senica                                     

Rozvoj mestských častí, regenerácia sídiel   
Prevádzka 04 – Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hviezdoslavova 
323/51 – bežné opravy a údržba, vypracovanie projektu rekonštrukcie 
prístavby DC, vypracovanie geometrického plánu na sadové úpravy záhrady 
DC, obstaranie nábytku a zariadenia 
 

2012 1 200,00 €  
MsKS,  

mesto Senica 

Opravy mestský cintorín 2012 12 263,03 € 
mesto Senica                                     

 
 

Priorita 3 -  Kvalita služieb 
 
             Opatrenie 1 – Sociálne služby 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Rekonštrukcia a modernizácia budov, v ktorých sa poskytujú sociálne 
služby 

  

DSS a zariadenia pre seniorov Senica - búracie a sekáčske práce 2012 3 480,00 € 
mesto Senica                                     

 
DSS a zariadenia pre seniorov Senica – oprava strechy 2012 3 450,00 €   

 mesto Senica                                                                                                  
DSS a zariadenia pre seniorov Senica – oprava kanalizácie  2012 409,20 €   

 mesto Senica                                          
DSS a zariadenia pre seniorov Senica – oprava poruchy ÚK  2012 20 935,20 €   

 mesto Senica                                          
DS Svetluška  - oprava vodovodného potrubia 2012 240,00 €   

 mesto Senica                                          
DS Svetluška  - projekt  charitatívneho programu Srdce pre deti a Nadácie 
PONTIS + denníka Nový Čas: Pomôžme Svetluške udržať plamienok 
nádeje. : 

- výmena okien 
- strecha 
- fasáda  

 

05 - 10/  2012 37 300,00 € 
Pontis, Nový čas 

Poskytovanie opatrovateľských služieb   
Sústavne podporujeme terénne sociálne služby, opatrovateľskú službu 
poskytujeme vlastnými zdrojmi a tiež prostredníctvom neverejného 
poskytovateľa, na krátkodobý pobyt je určené zariadenie s opatrovateľskou 
službou, ktoré je súčasťou Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. . 
 

celoročne - 

Opatrovateľská služba ako terénna služba (vlastná) 
 

celoročne 85 562,00 € 
mesto Senica                                     

Opatrovateľská služba poskytovaná neverejným poskytovateľom – SČK, 
územný spolok Senica) 
 

celoročne 17 918,00 € 
mesto Senica                                     

Podpora zotrvania občana v domácom prostredí formou zabezpečenia stravy 
a dotácie na stravu 

celoročne 841,00 € 
mesto Senica                                     
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Vytvorenie podmienok pre komunity so špeciálnymi potrebami   
Poskytovanie zákl. sociálneho poradenstva pre organizácie tretieho sektora 
v dennom centre na Hviezdoslavovej ul.  
 

celoročne - 

Podpora Zariadenia sociálnych služieb, n.o. ako poskytovateľa sociálnych 
služieb v zariadení núdzového bývania, kde sa poskytujú služby osobe, na 
ktorej je páchané násilie 
 

celoročne 7 500,00 € 
mesto Senica                                     

Podpora subjektov zaoberajúcich sa sociálnymi službami pre 
znevýhodnených občanov formou dotácie z fondu Pro Senica – 3 projekty, 
3 subjekty 
 

2012 5 125,00 € 
mesto Senica                                     

Podpora činnosti Denného stacionára Svetluška 2012 26 121,00 € 
mesto Senica                                     

Efektívna spolupráca všetkých subjektov, ktorí poskytujú sociálne služby 
v meste 

  

Tieto možnosti sú najmä v rukách komisií pri MsZ v Senici, špeciálne 
komisie pre sociálnu oblasť a tiež komisie pre prevenciu kriminality a iných 
protispoločenských činností, ktorej členovia sú zástupcovia rôznych 
organizácií, ktorí prichádzajú do styku s kriminalitou najmä detí a mládeže 
na rôznych úrovniach. 
 

celoročne - 

Vytvorenie Komunitného plánu soc. služieb mesta Senica 
 

06 – 11/2012 - 

 
 
Územný spolok SČK Senica  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Sociálne služby vykonávané na základe Zákona  č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách: 
- opatrovateľská služba: 21 klientov 
- špecializované sociálne poradenstvo 260 intervencií 
- prepravná služba, celkom prepravovaných klientov: 135, počet  výjazdov 
1808 
- požičiavanie pomôcok /2 invalidné vozíky, 4 prenosné WC, 10 
polohovacích postelí, 10 chodítiek /, službu využilo celkom 35 ZŤP 
klientov 
- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných  
technológií 453 intervencií 
- jedáleň, počet registrovaných stravníkov /dôchodcov/:  222, počet 
obedov 29934, z toho 12439 donášok klientom 

 

2012 - 

Aktivity  na základe Zákona o Červenom kríži č. 460/2008: 
- asistenčná služba  ( pomoc zdravotne postihnutým pri návšteve   
  zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Senica a NsP Skalica). Počet  
  asistencií  v roku 2012:  63651  občanov  /66 uchádzačov/ 
- výučbové centrum  (vzdelávanie opatrovateliek) 
- humanitárny sklad (denný výdaj materiálnej pomoci), materiálna 
pomoc poskytnutá 711 občanom v  celkovej hodnote 5500 EUR 
- Záchranná jednotka - počet členov 22, vykonané taktické cvičenia 3 
- mobilné odbery organizované ÚzS SČK Senica - 12  
- zdravotné služby na rôznych akciách - počet akcií 146 

2012 - 

Vzdelávanie: 
- 7 rekvalifikačných kurzov /226 hodín/ ,,opatrovateľská služba“  
  poskytujúci opatrovateľskú starostlivosť v domácnosti a 

2012 - 
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v sociálnych zariadeniach, ktoré absolvovalo 81 účastníkov. 
- 16 kurzov prvej pomoci (8 hodín): 78 účastníkov 
- 3 kurzy PP dobrovoľníci - 31 účastníkov 
- 2 kurzy ZNZV /16 hod./: 4 účastníkov. 
- 2 kurzy PP /33 hod./ - 2 účastníci 
- 58 kurzov prvej pomoci v autoškolách / 8 hod. /: 397 účastníkov 
- 16 kurzov nácviku poskytovania prvej pomoci pre žiakov  ZŠ, 
SŠ: 208 žiakov 
- psycho - fyzická príprava žien na pôrod – 1 krát týždenne, 
priemerne 3 - 5 tehotných žien. 
- 4 prednášky prvej pomoci v rámci akcie Deň zdravia: 294  
účastníkov 
- Evička a deti – zapojené 4 MŠ: 240 detí 
- 16 ukážok PP pre verejnosť 
- 22 prednášok zo zdravotnou tematikou (verejnosť, MS SČK) 
  
 
 

Opatrenie 2 – Zdravotné služby 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Poliklinika  Senica – zníženie energetickej náročnosti  40 086,17€ 

Mesto Senica, SPP 
V procese realizácie projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky 
Senica schváleného v rámci operačného programu Zdravotníctvo 

- začiatok stavebných prác 
 

 
05/2012 

1 111 135,30 € 
ERDF, ŠR,  

        poliklinika 

Poliklinika  Senica- celková zateplená plocha budovy a výmena 2 ks dverí 
za automatické je 2 603,203  m2 

05/2012 - trvá 139 779,72 € 
ERDF, ŠR,  
poliklinika 

Poliklinika Senica - rekonštrukcia parkoviska  pre pacientov pred budovou 
je 1 567 m2 

05 - 08/2012 40 480,36 € 
ERDF, ŠR,  
poliklinika 

Poliklinika  Senica - zdravotnícke prístroje a zariadenia: 
- počet druhov je 22 
- absolútny počet prístrojov a zariadení je 39 
 

05 – 09/2012 920 399,62 € 
ERDF, ŠR,  
poliklinika 

Poliklinika Senica prevádzkuje k 31.12.2012 ambulancie a pracoviská: 
 
- chirurgická amb. 
- neurologická amb. 
- amb.pneumológie a ftizeológie 
- psychiatrická amb.pre deti a dorast 
- onkologická amb. (pre ZP DôVERA a UNION) 
- LSPP pre deti, dorast a dospelých 
- klinická biochémia 
- rádiológia 
 
V budove Polikliniky prevádzkujú ambulancire neštátne zdravotnícke 
zariadenia: 
8 ambulancií   všeobecného   lekárstva (MUDr.Krajči-KAHEPA, s.r.o., 
MUDr. Marta Krajčovičová, s.r.o., MUDr.Kovačič-LEKO SK,s.r.o., 
MUDr.Mizerák-MIDOC, s.r.o., MUDr.Potúček, MUDr.Švárna-
SLOVMEDIC, s.r.o, MUDr.Timeková-T-Medical, s.r.o., 
MUDr.Rybnikárová-PROVIMED, s.r.o.) 
 
7 ambulancií detského lekárstva (MUDr.Blažeková-PEDIATER KB, s.r.o., 

2012 - 
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MUDr.Jankech, MUDr.Lidajová-PEDIATER, s.r.o., MUDr. Plánková-DA 
JMM, s.r.o., MUDr.Richterová-aj alergologická amb.pre deti-
PEDOALERGO, s.r.o., MUDr.Šimeková, MUDr.Šulek) 
 
2 stomatologické ambulancie (MUDr.Kaščák a od 1.8.2012 MUDr.Čulen) 
 
2 interné ambulancie (MUDr.Kaletová- MUDr.Kaletová, s.r.o. a  
MUDr.Guzy) 
 
1 chirurgickú ambulanciu (MUDr.Hyža-CHIRSEN, s.r.o.) 
 
1 endokrinologickú ambulanciu (MUDr.Wolfová-WENDOS, s.r.o.) 
 
2 urologické ambulancie (MUDr.Šulcová-Šulcová.,s.r.o., MUDr.Gembeš-
UROSEN, s.r.o.) 
 
1 dermatovenerologickú ambulancia (MUDr.Ráčková) 
 
1 ortopedickú ambulanciu (MUDr.Pružinec-MUDr.PRUŽ, s.r.o.) 
 
2 gynekologické ambulancie (MUDr.Kurinská- MUDr.Kurinská, s.r.o. a 
MUDr.Živica-SEGYN,s.r.o.) 
 
1 reumatologickú ambulanciu (MUDr.Krpčiar) 
 
1 ultrasonografickú ambulanciu (MUDr.Roháriková-HOSSON, s.r.o.) 
 
1 ambulanciu klinickej imunológie a alergológie (MUDr.Nebusová) 
 
1 ambulanciu klinického psychológa (Mgr. Kyselicová-EQIULIBRIUM, 
s.r.o.) 
 
1 psychiatrickú ambulanciu (MUDr.Grígelová) 
 
1 ambulanciu klinickej logopédie (PaedDr.Kožíšková)  
 
1 denzitometrickú ambulanciu (MEDIEKOS LABOR, s.r.o.)  
 
1 ambulanciu v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia (MUDr. Valášek) 
 
1 ambulanciu anesteziológie a intenzívnej medicíny (MUDr.Pražienková –
MUDr.Danka Pražienková, s.r.o.) 
 
1 amb.zubnej hygieny (Kováriková) 
 
1 agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS (Mgr.Flamík) 
 
4 stomatologické laborantky - zubná technika  
(Surová,Búzková,Jurigová,Janulíková) 
 
Ambulancia pre onkologických pacientov je zazmluvnená len pre ZP 
UNION a DôVERA. VšZP zmluvu zrušila a odmieta ju znovu 
zazmluvniť aj napriek prísľubu, že keď ju vybavíme laminárnym 
boxom, polohovateľnou posteľou a kreslom pre kardiakov, obnoví 
zmluvu. Poliklinika všetky podmienky a požiadavky splnila. 
 

2012 - 

Informačné služby sú poskytované v budove Polikliniky n.o. predovšetkým celoročne  - 
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asistentkami červeného kríža a na webovej stránke www.poliklinikase.sk  
nepravidelné informácie v regionálnych médiách. 
 
Nepretržitá prevádzka lekárenských služieb nie je zavedená. Nie je možné 
ju prevádzkovať nepretržite z dôvodu vysokej nákladovosti. 
 

2012 - 

 
 

Opatrenie 3 – Bezpečnosť obyvateľov  
 
 Podopatrenie - požiarna bezpečnosť 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Dobrovoľný hasičský zbor Senica má 135 členov z toho je do Mestského 
hasičského zboru Senica zaradených 26 členov, ktorí plnia úlohy na úseku 
prevencie a represie vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V priebehu roka prišlo 
k výmene veliteľa MsHZ. Každoročne sú z členov DHZ a MsHZ vytvorené 
kontrolné preventívne skupiny, ktoré vykonávajú pravidelné preventívne 
protipožiarne kontroly v rodinných domoch pred a počas zimného 
vykurovacieho obdobia. Tieto sú zamerané na kontrolu dymovodov, 
elektroinštalácií, skladovanie horľavých materiálov, udržiavanie poriadku 
v priestoroch garáží a kotolní, na revízie vykurovacích telies a komínov. 
 

2012 - 

Vykonaných 106 kontrol v rodinných domoch. 
 

k 31.12. 2012 - 

MsHZ Senica sa zúčastnil medzinárodného súčinnostného cvičenia – 
Likvidácia lesného požiaru, ktoré sa konalo vo vojenskom výcvikovom 
priestore Záhorie. Na cvičení boli nasadené okrem HaZZ a DHZ POLE aj 
sily a prostriedky z obecných a dobrovoľných hasičských zborov, SDH 
a závodné hasičské zbory zo SR a ČR a v spolupráci s rakúskymi 
samaritánmi – Viedenskou organizáciou. 
 

10/2012 - 

V priebehu roka sa konalo námetové cvičenia MsHZ pri príležitosti sviatku 
hasičov sv. Floriána. Témou cvičenia bolo hasenie priemyselného objektu 
betonárky v areáli bývalého SH v smere od Čáčova. Objekt bol vybraný 
zámerne, vzhľadom k blízkosti vodného zdroja a z dôvodu, že stavba je 
opustená a hasiace prúdy bolo možné smerovať priamo na imitovaný 
požiar. 
 

5/2012 - 

Členovia MsHZ Senica sa zúčastnili taktického cvičenia profesionálnych 
hasičov OR HaZZ v Senici, HS Senica, HS Kúty a OHZ Sobotište na areál 
firmy IKO.  
 

11/2012 
 
 

- 

Členovia MsHZ sa zúčastnili vedecko - odborného kolokvia, ktoré 
organizovala Katedra protipožiarnej ochrany vo Zvolene. Témou kolokvia 
boli: hasičské jednotky, ich kategorizácia, zmena legislatívy, podpora 
financovania, prehodnotenie systému vykonávania základnej 
a špecializovanej prípravy zo strany akreditovaných osôb a iné.  
 

12/2012 - 

20. ročník hasičskej súťaže ,, O putovný pohár primátora mesta“. 
 

15.9.2012  744,90 € 
MsHZ 

Členovia MsHZ sa ako protipožiarne hliadky zúčastňujú futbalových 
zápasov a kultúrnych podujatí organizovaných mestom. 
 

2012 - 

Mesto Senica má vo vlastníctve hasičské vozidlá A 30 s PPS 12, cisternové 2012 - 

http://www.poliklinikase.sk/
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vozidlo CAS 8 na podvozku A 31 a  Peugeot 1 + 8 na prepravu osôb, ktoré 
využívajú členovia DHZ i MsHZ.   
 
Zakúpenie pracovných odevov  
 

2012 640,60 € 
MsHZ 

Školenia, absolvovanie psychotestov pre vodičov 2012 156 € 
MsHZ 

 
 
   Podopatrenie - protipovodňové opatrenia 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Je vypracované a schválené VZN č. 52 o povodňových plánoch 
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 
, ktoré upravuje riadenie záchranných prác, koordináciu príslušných 
zložiek, vykonávanie opatrení k zabezpečeniu ochrany obyvateľov  
ako aj iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho 
dedičstva a ŽP. Taktiež bol aktualizovaný  a schválený nový plán 
protipovodňových opatrení. 

 

2012 - 

V priebehu roku 2012 boli v  spolupráci so SVP š.p. – Správa 
povodia Moravy upravované a stabilizované meandre a časť koryta 
Teplice medzi Kunovom a Senicou. 
 

2012 - 

Činnosť protipovodňových opatrení  bola zameraná predovšetkým na 
čistenie rigolov  a kontrolu funkčnosti už realizovaných opatrení ako 
aj posudzovanie nových riešení s cieľom zvýšenia súčasnej úrovne 
zabezpečenia ochrany. / terénne úpravy, prehrádzky, odvodňovacie 
kanály / 
 

2012 - 

 
               
  Podopatrenie - osobná bezpečnosť a ochrana majetku 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
V oblasti rozširovania kamerového systému, kyklopov a aplikácie 
termoplastických reflexných nápisov neboli realizované žiadne aktivity. 
 

2012 - 

 
 
 Priorita 4 -  Životné prostredie 
 

Opatrenie 1 – Ochrana prírodného prostredia mesta a okolitej krajiny 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
V dôsledku  činností realizovaných v r. 2012 neprišlo k zmenám výmer 
plôch v vysokou zeleňou. Výsadba sa uskutočnila na plochách, kde sa 
vysoká zeleň nachádza. Údržba trávnatých plôch sa rozšírila na cca 8000 
m2. (okolie nových bytoviek v Sotine – 5300m2, Rovenská ul. – DI – 
300m2, úprava pozemku za Delphi – 1500m2) 
 

2012  
mesto Senica                                     
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Rozvíjanie verejnej zelene – výsadba stromov, kríkov, úprava trávnatých 
plôch, terénne a záhradné úpravy. 
Vysadených 56 ks stromov:  
- hrab /carpinus/ 6 ks 
- javor 11 ks 
- jedla 2 ks 
- pyrachanta 25 ks 
- lipa 2 ks 
- sakura 4 ks  
- javor 2 ks 
- borovica 4 ks 
 

2012 mesto Senica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZOS                                     

 
 

Opatrenie 2 – Tvorba ochrany životného prostredia a limity využitia územia mesta 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Dodržiavanie povolených limitov jednotlivých znečisťujúcich látok 
v ovzduší  

  

V zmysle opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu na zabezpečenie kvality 
ovzdušia, mesto zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií od 
posypových materiálov aplikovaných v zimnom období.  
 

2012 - 

Znížiť hladiny hluku emitovaného z jednotlivých zdrojov – automobilová 
doprava 

  

Slovenská správa ciest Bratislava ako investor stavby  Cesta I/51 Senica – 
Jablonica – Trstín (obchvat Senica) zabezpečila spracovanie dokumentácie 
pre územné rozhodnutie. Mesto Senica pri príprave stavby spolupracuje 
s investorom, poskytuje mu dostupné údaje a informácie. 
Jej realizácia prispeje k zníženiu emisií hluku z automobilovej dopravy.  
 

2012 SSC 

Osvetové činnosti a aktivity na zvýšenie množstva triedeného komunálneho 
odpadu a iných druhov odpadov 

  

V rámci schváleného projektu „Kompostáreň bioodpadov Senica“ budú 
realizované osvetové a propagačné aktivity zamerané na triedenie odpadov 
a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Projekt je v procese 
verejného obstarávania.  
 

2012 - 

Podporiť výstavbu kompostárne bioodpadov   
Projekt „Kompostáreň bioodpadov Senica“ bol schválený v roku 2009 
v rámci Operačného programu Životné prostredie. V roku 2012 bolo 
zrealizované:  
 

- dodanie technológie na zber, úpravu a spracovanie BRO   
 

- kolaudácia stavby Kompostáreň bioodpadov  
 
 
 

 
 
 
 
05-08/2012 
 
10/2012 

Celkové výdavky 
3 954 293,25 € 

KF,ŠR,mesto 
Senica 

 
2 283 792,00 € 
KF,ŠR, mesto 

Senica 
 
         1 403 288,94 € 

KF,ŠR, mesto 
Senica 

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu: 0 t.  
Zhodnocovanie závisí od vybudovania kompostárne BRKO.  
Odpad sa zhromažďuje. 
 

2012 - 

Množstvo vytriedeného BRKO - 
- drvina z haluzoviny a dovoz občania: 119,7 t 
- zber občania: 545,7 t 

2012 TS 
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Množstvo vytriedeného odpadu: 1 494,30 t 
 

2012 TS 

Množstvo vytriedeného stavebného odpadu: 849,26 t 
 

2012 TS 

Vyprodukované množstvo zmesového KO /občania/ : 3 490,42 t 
 

2012 TS 

Komunálny odpad celkom Senica: 5 369,87 t 
 

2012 TS 

Zvýšiť participáciu obyvateľstva na ochrane a tvorbe životného prostredia 
posilnením environmentálnej výchovy a osvety 

  

Študentská konferencia s názvom EKOLÓGIA V REGIÓNE A 
NAOSTRO. 
     

5.6.2012 ZOS 

3. ročníka ankety Strom Senice 2012  2012 
 

mesto Senica 

Slávnostné sadenie stromov pri príležitosti Dňa Zeme 2012.   
 

23.3.2012 ZOZ 

Projekt  „EURÓPSKEJ ÚNII ZÁLEŽÍ NA TOM, EKO SA ŽIJE V 
SENICI“  
 

29.3.2012  

Detský interaktívny environmentálny kútik v RO Kunovská priehrada 

- obsahuje 5 interaktívnych environmentálnych prvkov 

04/2012 ERDF, SR, mesto 
Senica 

 
 
 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 3 – SLUŽBY NA PODPORU REKREÁCIE, ŠPORTU A KULTÚRY 
 
 

Priorita 1 – Rozvoj mestskej rekreácie a oddychových zón 
 
 Opatrenie 1 –  Mestské oddychové zóny 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Mesto má spracovanú architektonickú štúdiu revitalizácie verejných 
priestranstiev v mestskej časti Sotina s priľahlým parkom . / plocha cca 100 
tis. m2 /. Jej súčasťou sú oddychové zóny. 
 

2012 - 

Projekt revitalizácie čerešňovej aleje IBV JUH . Realizoval  Klub 
ochrancov zelene (KOZEL) v spolupráci so SZOPK Senica s podporou 
nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. 
 

2012 Slovnaft, a.s 

 
 

Priorita 2 -  Podpora telesnej kultúry a športu 
 
  Opatrenie 1 – Tradičné športy a rozvoj telesnej kultúry 
   

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Mesto Senica  finančne podporuje činnosť tradičných športov – futbal, 
hokej, volejbal, hádzaná a to cez RSMS ako správcu športových objektov 
(futbalový štadión, zimný štadión, športová hala, plaváre) hradením 
prevádzkových nákladov v týchto objektoch. 

 

celoročne - 
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Projekty z oblasti športu podporené z fondu PRO Senica: 28. 

Podporených 12 športových klubov 

2012 25 560 € 
mesto Senica    

Uskutočnenie XXIV. ročníka Záhoráckeho maratónu a polmaratónu 
s účasťou 123 bežcov 

16. 6. 2012 4 097 € 
mesto Senica   

267 €  
TTSK 

Uskutočnenie XXVI. ročníka Silvestrovského behu s účasťou 208 bežcov 31. 12. 2012 992 € 
mesto Senica    

Podpora organizovania MSR v stolnom hokeji 2012 300 € 
mesto Senica    

Podpora organizovania H Triathlon 25.8.2012 682 €  
 Nadácia SPP 

Dračie lode - 3. ročník podujatia – preteky dračích lodí o putovný pohár 
primátora mesta Senica. Súťažilo 15 družstiev. 
 

28.7.2012 30 000,00 € 

H-TRIATHLON Senica T - 3. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou 
súčasťou 58 osôb a 5 tímov v preteku JA-TY-ON 
 

25.8.2012 2 000,00 € 

Ľadové medvede – 2.ročník  s účasťou 44 osôb 
 

22.1.2012 - 

 
 
 Opatrenie 2 – Rozvoj športovej infraštruktúry 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Projekt na rozšírenie Detského ihriska LUXOR - je najväčším 
detským športovým ihriskom v Senici. Ihrisko  sa nachádza na 
pozemku o rozlohe 2532 m2, ktoré do bezplatného užívania poskytlo 
Mesto Senica. Projekt podporil Nadačný fond TESCO pre zdravšie 
mestá v Nadácii PONTIS. 

 

06/2012 Luxor n.o. 
 Nadačný fond 

TESCO 
 

Zabezpečovať pravidelnú správu a údržbu všetkých ihrísk   
Údržba ihrísk s umelou trávou: 5 ihrísk majú v správe ZŠ, ktoré sa starajú 
o ich bežnú údržbu, o 2 ihriská bežne prístupné verejnosti ( Robotnícka ul., 
Kalinčiakova ul. ) sa stará správca MPS. 
 

celoročne - 

 
 
 

Priorita 3 – Oživenie tradičnej kultúry a remesiel 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

V priestoroch domu kultúry v Senici umiestnená trvalá výstava 
krojovaných bábik a ukážka Habánskej keramiky z nášho regiónu. 
 

2012 MsKS 

Podpora folklórnych tradícií   
Folklórne tradície a ľudové zvyky sme v tomto roku podporili 
organizáciou podujatí, kde i tohto roku nosnou plochou programu 
boli súbory /Senický heligónkari, Myjavská  cimbalovka a tradične 
folklórny súbor Gbelan , detský folklórny súbor Šandorfjánek 
a Šandorfjan, DFS Kopaničiarik. 
                                       

2012 MsKS 
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Koncertné vystúpenie profesionálna ľudová scéna -  DH Bojané, DH 
Mistríňanka, Jožka Černý, Spevácka skupina Povoja.   
 

2012 MsKS 

Senickí heligónkari - uskutočnili 21 vystúpení. Uskutočnili 
samostatný koncert a krst 3 CD. Účinkovali v rámci silvestrovského 
programu TV Šláger a nahrali DVD z nového CD 
 

2012 MsKS 

Ľudové zvyky rozvíja v plnom meradle Záhorácke divadlo, ktoré 
úvodom roka v spolupráci zorganizovalo divadelný festival “Víkend 
Stanislava Ščepku“ predstavilo sa 7 ochotníckych divadiel. Úspešne 
reprezentovalo mesto Senica s predstaveniami v SR i zahraničí 
s hrami „Zmrňený čert“,“ Osudy jedného vinára“ a detskými 
prestaveniami “Janíček okúsanek nenásytný“,“Ujek ožgera kráľom“. 
Bolo spoluorganizátorom zábavného programu „ Záhorácky  patriot“. 
 

2012 MsKS 

Pochovávanie basy – tradičné podujatie 
 

21.2.2012 MsHZ 

Stavanie máje  30.4.2012 350 € 
Mesto Senica 

Podpora archeologického výskumu v časti Kolónia 04 -05/2012 1 000,00 € 
Mesto Senica 

Prednáška  Odkrytá minulosť  
prezentované výsledky záchranného výskumu z roku 2011 
realizovaného na ploche pod Family Centrom. 
 

23.2.2012 ZOS 

Podpora drobných výrobcov, zabezpečením trhu s remeselnými 
výrobkami 

  

Senické kultúrne leto 2012 – Senický jarmok, 10 stánkov ľudových 
remesiel 
 

17. – 18. 8.2012 670 ,00 €  
          Mesto Senica 

Vianočná dedina – 1 stánok ľudových remesiel 
 

12. – 22.12.2012 - 

Rozvíjať partnerstvá subjektov na miestnej a regionálnej úrovni 
i partnerstiev v oblasti cezhraničnej spolupráce a zintenzívniť 
spoluprácu s miestnym obyvateľstvom so zámerom obnovy a rozvoja 
regionálnej kultúry a remesiel 

  

Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hviezdoslavova  323/51, 
Senica :  
Senický majáles (družobné mesto Velke Pavlovice, ČR), pozývací banner 
Senický majáles, hudobná skupina Sklepnica, ČR   
Zájazd na spoločenské stretnutie org. III. sektora mesta a mesta V. 
Pavlovice, do Velkých Pavlovíc 
Spoločenské stretnutie org. III. sektora mesta s org. III. sektora V. 
Pavlovice v Senici     
                                                                    

 
 
1.5.2012 
1.5.2012 
 
18.5.2012 
21.11.2012 

 
 

55,-€ 
600,-€ 

 
100,-€ 
550,-€  

MsKS 

Spevácky zbor Cantilena – v tomto roku uskutočnil 10 koncertov, bol 
v spolupráci organizátorom XI. Medzinárodného festivalu zborového spevu 
v DK Senica za účasti 8 speváckych zborov: 2 zbory Chorvátsko, 
Maďarsko, Slovensko 5 speváckych zborov. Organizoval Vianočný koncert 
 

2012  
Celkové výdavky 

    11 816,00 €  
Cantilena, MsKS, 

Mesto Senica 
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    Priorita 4 -  Kultúrny rozvoj obyvateľstva 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Mestské kultúrne stredisko – bežné opravy Spoločenský dom v časti Kunov 
 

2012  375,00 € 
MsKS 

Mestské kultúrne stredisko – Dom kultúry –bežné opravy 2012 8 158,00€ 
MsKS 

Amfiteáter – bežné opravy  
 

2012 2 718,00 € 
MsKS 

Podpora alternatívneho umenia. „Hudba v Senici“ v rámci Senického 
kultúrneho leta sa uskutočňovali v mesiaci jún , júl, august každú nedeľu 
v spolupráci s občianskym združením Element koncerty neprofesionálnych 
hudobných skupín ,  ukážky divadelného, tanečného a výtvarného umenia.  

2012  1 240 € 
MsKS 

                

Podpora moderného tanca.  Pri MsKS pôsobí tanečná skupina Sonny: 197 
tanečníkov, najväčší úspech  tohto roku Majstrovstvo sveta v Poľsku 1. 
miesto  v HVK 2 formácii , 3. miesto v Disco dance deti formácie a 5. 
miesto HVK formácii. Súbor úspešne reprezentoval ďalej v súťažnej sfére 
v Skalici, Svetový pohár v Disco dance v Ústi n. Labem, Majstrovstvá 
Európy v Dánsku, Topoľčany, Levice, Šali v Zlíne a Budmericiach. 
Uskutočnili 6 samostatných koncertov.  
 

2012 1000 € 
MsKS 

Podpora spoločenského tanca. Pri MsKS pôsobí skupina spoločenského 
tanca Dancer : 10 vystúpení.  
 

2012 Sponzori, MsKS 

Majstrovstvá Slovenska v moderných tancoch SEDANCE  Cup 2012 v DK 
Senica 
   
 

2012 PRO Senica, MsKS, 
sponzori 

 

Senické kultúrne leto 2012   
 

17. - 18.8.2012 10 103,00 € 
MsKS 

Spolupráca so ZG, so ZK a s ZOS Senica – Koncepcia rozvoja kultúry 
v meste, L. Novomeský a jeho život 
 

2012 200,-€ 
 MsKS 

Podujatia organizované / spoluorganizované mestom Senica:  
Najvýznamnejšie podujatia organizované/ spoluorganizované  mestom :     
1. máj, Dračie lode, „Krištáľové krídlo“ Martinské svetlonosenie, Vianočná 
dedina. 
 

2012 9 000,00 € 
MsKS 

Podpora a spoluorganizovanie súťaže v tancoch – SeDance cup 
 

05/2012 2 794 € 

Spoluorganizovanie a finančná podpora tradičných podujatí – 1. máj, Míľa 
pre mamu, Senické kultúrne leto, Dračie lode, Martinské svetlonosenie, 
kultúrne programy počas Vianočnej dediny, spomienkové slávnosti 
 

celoročne 10 055 € 
Mesto Senica 
400,00 € 

TTSK 

Z fondu Pro Senica v oblasti kultúry podporených : 12 projektov 2012 7 200 € 
Mesto Senica 

Organizácia Konferencie o kultúre 04/2012 867 € Mesto 
Senica 

Partner podujatia Pomôže celé Slovensko 
 

09/2012 -  

Počet zorganizovaných/spoluorganizovaných kultúrnych podujatí MsKS: 
474 
 

2012 -  

Počet zorganizovaných/spoluorganizovaných kultúrnych podujatí ZUŠ 
Senica:  41 
 

2012 -  
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Počet zorganizovaných/spoluorganizovaných kultúrnych podujatí CVČ: 10 
 

2012 -  

Počet zorganizovaných výstav :  
- ZUŠ 10 
- ZOS 22 
- SENart 3 
- Záhorská galéria 2 
- Retina 1 

 

2012 -  

 
 
 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 4 – ĽUDSKÉ ZDROJE 
 
 

Priorita 1 – Vzdelanosť a informovanosť  
 

Opatrenie 1 - Predškolské zariadenia 
 

Mestské jasle, materské centrum 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Mestské jasle ako súčasť organizačnej štruktúry MsÚ  
 

celoročne 53 004,00 € 

Podpora činnosti a spoluorganizovanie podujatí s materským centrom 
Stonožkine slniečka – Míľa pre mamu, Martinské svetlonosenie 
 

celoročne 2 400,00 € 

 
 

Materská škola 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

   
MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica tvorí 8 elokovaných 
pracovísk, spolu má 28 tried.  
Elokované triedy MŠ Senica - Kalinčiakova, Kolónia, Robotnícka, Čáčov , 
Komenského , Hollého , Novomeského, J. Kráľa. 
 

2012 - 

MŠ aktívne spolupracuje so zriaďovateľom, informuje o počte detí 
v elokovaných triedach, predkladá správu o výsledkoch VVČ za 
školský rok, spolupracuje s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove 
a vzdelávaní: ZŠ, CVČ, ZUŠ, stredné školy, CPPPaP v meste Senica.  
MŠ ďalej spolupracuje so Záhorskou knižnicou, Záhorským 
osvetovým strediskom, PZ, MsP,  HaZZ, ČK, Ekocentrom, HK 91 
Senica, MJ centrom, MsKS, s logopedičkou. 
Deti MŠ Senica sa zúčastňujú  

• výtvarných súťaží – Senické zlaté jabĺčko, Vesmír očami detí, 
Príroda a zvieratá nášho regiónu, Záchranári, Požiarna 
ochrana, Odpadáčik 

• recitačných súťaží – Senické zvončeky 
• kultúrnych akcií – Martinské svetlonosenie, Vystúpenie vo 

Vianočnej dedinke, Stavania mája v Čáčove, program pre 
dôchodcov v Penzióne a v Zariadení sociálnych služieb, 
program pre dôchodcov PD Senica, Európsky deň rodičov 

2012 - 
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a detí, MDD, Mikulášske besiedky, Vianočné besiedky, Deň 
matiek, Deň Zeme, vynášanie Moreny, Karneval, Dni 
otvorených dverí, divadelné a tanečné predstavenia 

 
Investície do technického a materiálneho vybavenia materských škôl: 

- Zariadenie a vybavenie pre školské jedálne 
( roboty, chladničky, drez, pracovný stôl, škrabka, pekáče, 
stolíky, hrnce a iné drobné kuchynské vybavenie) 

 
- Nábytok ( stolíky, stoličky, lehátka) 

 
 

- Elektrické spotrebiče ( práčky, žehličky, krovinorez, 
vysávače, bojler, el.varná stolička, žehliaci lis, sušička, 
kombinovaný sporák)    

 
-   Technické vybavenie ( interaktívne tabule) 

2012  
12 927,00 € 

 
 
 

20 223,00 € 
 

 6 553,62 € 
 
 
 
 

 13 584,00€ 
MŠ 

Podporovať zapojenie materských škôl do národných a medzinárodných 
projektov 

  

Materská škola Senica so všetkými elokovanými triedami je zapojená do 
projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“. Projekt je 
realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – AT 2007 -
2013. Aktivity projektu :  

- vyučovanie NJ v MŠ 
- partnerstvá slovenských a rakúskych MŠ 
- hospitácie pedagógov, výmenné návštevy s rakúskymi MŠ 
- ďalšie vzdelávanie pedagógov 
- štúdia  
 

01 -06/2012 Celkové výdavky  
628 388,82 €  

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 

 

Materská škola Senica so všetkými elokovanými triedami je zapojená do 
projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“. 
Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – AT 
2007 -2013. Aktivity projektu :  

- vyučovanie NJ v MŠ, ZŠ 
- partnerstvá slovenských a rakúskych MŠ, ZŠ 
- hospitácie pedagógov, výmenné návštevy s rakúskymi MŠ, ZŠ 
- ďalšie vzdelávanie pedagógov 

 

08 – 12/2012 Celkové výdavky  
146 694,52 €  

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 

Vytvárať podmienky pre špeciálnu predškolskú starostlivosť   

Do MŠ sa prijímajú aj deti so ŠVVP, MŠ spolupracuje so špeciálnym 
pedagógom, psychológom pri tvorbe plánov pre tieto deti, 
umožňujeme zákonnému zástupcovi dieťaťa, aby sa mohol zúčastniť 
edukačného procesu so svojim dieťaťom. 
 

2012 - 

Podporovať dopravnú, plaveckú a korčuliarsku gramotnosť   

- Elokované triedy MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica sa 
zúčastňujú výcviku korčuľovania na základe spolupráce s HK 
91 Senica , deti trénujú kvalifikovaní inštruktori, je možnosť 
zapožičať korčule a prilby, HK 91 zabezpečuje teplý čaj pre deti 
počas pobytu na štadióne 

- Plavecký výcvik sa uskutočňuje v mestskej plavárni pod 
vedením inštruktora 

- Dopravnej  výchove venujeme v školských vzdelávacích 
programoch zvýšenú  pozornosť vo forme  aktivít, využívame 
opravené dopravné ihrisko v areáli ET Kolónia , využívame  
kolobežky a bicykle, dopravné značky, didaktické pomôcky 

 
01-03/ 2012 
 
 
 
 
05 - 06/ 2012 
 
03 -06/ 2012 
 
 
 

- 
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s tematikou dopravy 
- Na vychádzkach deti využívajú  reflexné vesty, ktoré venovala 

Mestská polícia Senica  
 

 
celoročne 

Podporiť projektový zámer vytvorenia detského predškolského centra 
s materskou škôlkou a jasľami 

  

Je v riešení / ET J.Kráľa/ 
 

2012 - 

Podporovať rekonštrukciu objektov materských škôl 
 

  

Oprava sociálnych zariadení detí a  zamestnancov ET Čáčov, ET 
Robotnícka, MJ 
 

2012 
 

20 478,00 € 
MŠ 

 

Oprava strechy ET Robotnícka  1.pavilón / 2.pavilón                                                  
 

06 - 08/ 2012 
 

16 816,00 € 
MŠ 

Oprava vykurovacieho systému MJ 
 

09 -12/ 2012 
 

8 295,00 € 
MŠ 

Dodávka a montáž plastových a hliníkových okien, dverí a súvisiacich častí 
pre ET MŠ Kalinčiakova, Hollého, J.Kráľa, Robotnícka 
 

05 - 12/ 2012 
 

31 652,00 € 
MŠ 

 
 
           Opatrenie 2 – Základné školstvo 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Podpora environmentálnej výchovy detí a mládeže - Školy spolupracovali 
so Záhorským osvetovým strediskom v rámci uceleného programu 
environmentálnej výchovy pre 1.- 9. ročník /projekty Senica včera a dnes, 
Odpadáčik, Deň zeme / a Technickými službami v oblasti odpadového 
hospodárstva /projekty Senica a odpad v našich rukách . Spolupráca s BVS 
na projekte Modrá voda.  
- ZŠ Sadová – Odpad v našich rukách , Baterky na správnom mieste , 
Recyklohry 
 
- ZŠ  Mudrochova – Planéta vedomostí , Modrý gombík , Škola bez kriedy 
, 
Škola pre budúcnosť   
 

2012 - 

Iniciovať princíp tzv. otvorenej školy - Školy spolupracovali s Rodičovskou 
radou, rodičmi a organizáciami v meste na vytváraní priateľského 
prostredia, inovácii výchovy a vzdelávania, podporovali pohybové aktivity 
v rámci záujmovej činnosti /otvorené telocvične a športoviská pre žiakov 
i rodičov /, zameriavali sa na princíp aktivity, primeranosti a zážitkovosti 
v učení. 
V rámci inovácie výchovy a vzdelávania školy využívali počítače, 
interaktívne tabule, na exkurziách spoznávali ľudovú kultúru a zvyky nášho 
regiónu , pripravovali výlety a programy pre rodičov a verejnosť v meste. 
Participácia rodičov a žiakov na fungovaní školy , Dni otvorených dverí , 
sprístupnenie  športových priestorov , zverejňovanie  všetkých základných 
dokumentov na web stránke , komunikácia s rodičmi na web stránke ,  
spoločné podujatia rodičov a žiakov / Verejné čítanie , Míľa pre mamu , 
Martinské svetlonosenie , Deň narcisov , Nezábudka , Kúp si svoj strom , 
Vianočná pohľadnica a pod. /  

 

2012 - 

Integrácia čo najviac školopovinných  detí rôznym spôsobom 
znevýhodnených do klasických základných škôl: V ZŠ na ulici V.P. Tótha 

2012 - 



Kontrola plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica za rok 2012 

 - 23 -   

bolo z celkového počtu 393 začlenených 11 žiakov, v ZŠ  na ul. 
Komenského z celkového počtu 460 žiakov bolo začlenených 16 žiakov , 
v ZŠ  ul. Sadová z celkového počtu 684 žiakov bolo začlenených  16 
žiakov a v ZŠ Mudrochova ul. z celkového počtu 348 žiakov bolo 
začlenených 16 žiakov. 

 
Podporovať prevenčné aktivity so zameraním sa na propagáciu zdravého 
životného štýlu. Školy tvorili projekty v rámci vyučovacích hodín na tému 
zdravého životného štýlu , vyhlasovali výtvarné súťaže na jeho propagáciu , 
organizovali besedy, prednášky orientované na problematiku drog, fajčenia, 
alkoholu, AIDS, organizovali ozdravovacie pobyty v prírode, lyžiarske 
výcviky, výchovné  koncerty.  

2012 - 

Školy realizovali Kalendár školských športových súťaží v jednotlivých 
druhoch športu, zapojili sa do pohybových aktivít v rámci Senických dní 
športu, zúčastňovali sa dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku 
Autoprogres – 1.- 4. ročník 456 žiakov, 5.- 9. ročník 396 žiakov, plavecký 
výcvik absolvovalo 435 žiakov 1.- 4. ročníka a 155 žiakov 5.- 9. ročníka. 
Základy korčuľovania na zimnom štadióne a samotné korčuľovanie  
absolvovalo 552 žiakov 1.- 4. ročníka a 266 žiakov 5.- 9. ročníka. 
 

2012 - 

Koordinácia  výchovy a vzdelávania s odbornými  inštitúciami : 
 CVČ , ZUŠ , CPPPaP , ÚPSVaR , ZOS , Okresná knižnica , RSMS , 
Poliklinika , Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Policajný zbor , 
Hasičský a záchranný zbor  
 

2012  

Senické školy sú zapojené do projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí, 
žiakov a pedagógov“. Projekt je realizovaný v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce SR – AT 2007 -2013. Aktivity projektu :  

- vyučovanie NJ v MŠ, ZŠ  1. a 2.ročník formou krúžku 
- partnerstvá slovenských a rakúskych MŠ, ZŠ 
- hospitácie pedagógov, výmenné návštevy s rakúskymi MŠ, ZŠ 
- ďalšie vzdelávanie pedagógov 

 

08 – 12/2012 Celkové výdavky  
146 694,52 €  

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 

Multifunkčné  ihrisko s umelým povrchom v mestskej časti Čáčov 
 

09/2012 49 000,00 € 
mesto Senica  

 
Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom v mestskej časti Kunov 
 

09/2012 45 410,00 € 
mesto Senica  

 
Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom tartan v areáli III.ZŠ 05/2012 72 511,89 € 

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 

   
 
 
I. Základná škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení  2012 26 281,00 €  
MŠVVaŠ, ZŠ 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie prechodovej 
chodby  

 

2012 480,00 € 

Rekonštrukcia podlahy v telocvični v celkovom objeme  
 

2012 6 236,00 € 

Notebooky  2012 3 780,00 € 
vzdelávacie 

poukazy, RZ 
2 dataprojektory 2012 RZ 
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Deň Zeme – čistenie okolia školy, mesta, sadenie stromčekov. 
 

2012 - 

Školský odpadáčik. 
 

2012 - 

Realizácia projektu  Vianočná výmena. 
 

celoročne - 

Exkurzie – Furmanský dvor, výroba papiera, Eko farma, čistička 
odpadových vôd, zberný dvor. 
 

celoročne ZŠ, RZ 

Záujmová činnosť v krúžkoch (31 krúžkov), vystúpenia pre rodičov, 
starých rodičov, bývalých zamestnancov školy (Deň úcty k starším, Deň 
matiek, vianočný program). 
 

celoročne vzdelávacie 
poukazy 

Vytváranie podmienok pre prácu žiakov so ŠVVP a žiakov zo SZP. 
 

celoročne - 

Spolupráca s CPPPaP v Senici, UPSVaR v Senici, Políciou v Senici, CVČ 
Senica, CŠPPaP v Skalici, DOS v Rohove, dobrovoľnými hasičmi. 
 

celoročne - 

Organizovanie besied so psychológmi, lekármi, hasičmi ... . 
 

celoročne - 

Mimoškolské činnosti v ŠKD – dielničky, spanie v škole, opekačka ... . 
 

celoročne   
RZ 

Hasičské súťaže v spolupráci s DHZ Senica. 
 

2012 - 

Filmové a divadelné predstavenia (MsKS Senica, Trnavské divadlo, SND). 
 

celoročne kultúrne poukazy 

Žiaci sa zúčastňovali súťaží a olympiád organizovaných Spoločným 
školským úradom v Senici a KŠU Trnava pod záštitou Ministerstva 
školstva a vedy. 
 

celoročne - 

Integrácia 11 žiakov s rôznymi postihnutiami do klasických tried. Poruchy 
učenia a postihnutia našich žiakov – dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, 
poruchy pozornosti, hyperaktivita, dysgrafia, ADHD. 
 

2012 - 

Žiaci v hmotnej núdzi, ktorým poskytujeme bezplatne obed, nakupujeme 
školské potreby - 12  žiakov.  

2012 ŠR 

 
 
II. Základná škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Výmena žalúzií , starých okien za plastové , fasáda kotolne a jedálne , 
mantinely na ihrisku. 
 

2012 23 641,80 € 
ZŠ 

Výtvarné súťaže ku Dňu Zeme a Odpadáčik. 
 

05/2012 - 

Mladý záchranár. 
 

2012 - 

Príprava žiakov na biologickú a chemickú olympiádu, olympiádu 
slovenského jazyka. 
 

2012 - 

Tematické exkurzie organizované predmetovými komisiami / SNR, 
Prezidentský palác – PK OV, PK SJ -  divadelné predstavenia  v Trnave, 
Bradlo, Bratislavský hrad/.  
 

2012 - 

Integrácia 16 žiakov s rôznymi postihnutiami do klasických tried. Poruchy 
učenia a postihnutia našich žiakov – dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, 

2012 - 
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poruchy pozornosti, hyperaktivita, dysgrafia, ADHD. 
 
Žiaci v hmotnej núdzi, ktorým poskytujeme bezplatne obed, nakupujeme 
školské potreby - 15  žiakov.  

2012 - 

Voľnočasové aktivity – 21. krúžkov. 
 

2012 vzdelávacie poukazy 

               
 
III. Základná škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia III. Základnej školy Senica. V júni 
bola podpísaná zmluva o NFP, projekt je v procese verejného obstarávania.  

2012 Celkové 
výdavky 

828 710,56 € 
ERDF, ŠR,  

           mesto Senica 
Podlahové krytiny v chodbách bloku  A   
 

2012 13 848,00 € 
ZŠ 

Projekt Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole, ktorý 
je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy: 
Premena tradičnej školy na modernú: 

1. Zriadenie školiaceho centra v škole – MultiPointová učebňa 
(súbežné nezávislé stanice pripojené k jednému počítaču). 

2. Vzdelávanie učiteľov – intenzívny kurz anglického jazyka, nové 
trendy vo využití IKT technológií a CLIL – obsahovo a jazykovo 
integrované vyučovanie. 

3. Postupné vytváranie elektronickej učebnice pre žiakov i učiteľov: 
pracovné listy, interaktívne cvičenia v bilingválnej verzii - časť 
zadaní v anglickom jazyku, sprievodná slovná zásoba v anglickom 
jazyku. 

4. Tematicky zamerané exkurzie pre žiakov v ročníkoch: 9 exkurzií 
pre 600 žiakov tak, aby prišlo k integrovaniu viacerých predmetov, 
opäť s maximálnym využitím komunikácie v anglickom jazyku. 

 

05/2012 – 
04/2014 

Celkové 
výdavky 

99 804,96 € 
ESF, ŠR,  

           mesto Senica 

Environmentálna výchova: Zdravá škola, Baterky na správnom mieste, 
Odpad v našich rukách, Recyklohry , Odpadáčik 
 

2012 - 

Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením (poruchy učenia, 
správania)  - 16 žiakov s individuálnou integráciou. 
 

2012 - 

Žiaci v hmotnej núdzi, ktorým poskytujeme bezplatne obed, nakupujeme 
školské potreby - 30  žiakov. 

2012  

Modernizácia obsahu vzdelávania: "Daltonské vyučovanie".  
 

2012 - 

Národný projekt  - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov. 
Pokračovanie projektu. 
 

2012 
 

- 

Medzinárodný projekt COMENIUS  - čitateľská gramotnosť. 
 

2012 - 
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V roku 2012 deti v rámci voľno časových aktivít navštevovali 40 krúžkov.  2012 
 

- 

Projekt  Daltonský dúhový deň 
 

2012 - 

Projekt Zdravie na školách 
 

2012  - 

Rozvíjanie spolupráce so školami doma i v zahraničí - ZŠ  Husova  Brno , 
ZS  Křídlovická Brno , Hauptschule in Emmerthal Nemecko, ZŠ G.Dusíka 
Galanta  
 

2012 - 

 
 
IV.Základná škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Výmena klasických okien za plastové  v ôsmich učebniach  160 m2 2012 15 954,66 € 

ZŠ 
Vymaľovanie chodieb s triedami a sociálnych zariadení pre žiakov 2225 m2 

 
2012 890,00 € 

ZŠ 
Prenosné zariadenia na interaktívne vyučovanie  2012 3 424,55 €  

ESF 
Jazyková učebňa  pre 1. stupeň s interaktívnym vyučovaním 2012 1 790,00 €  

ESF 
Výtvarné súťaže ku Dňu Zeme a Odpadáčik. 05/2012 - 

Deň Zeme- maľovanie na chodník. 
 

05/2012 - 

Náučný chodník Kunov 
 

09/2012  

Exkurzia Papiernička Prietrž. 06/2010 ZŠ 

Rozmiestnenie plagátov a letákov  o separovanom odpade. 09/2012 
 

- 

Exkurzia do teplárne Službytu – spaľovanie biomasy 
 

09/2012 
 

ZŠ 

Integrácia žiakov s rôznymi postihnutiami do klasických tried- máme 13 
zaradených žiakov. Poruchy učenia a postihnutia našich žiakov – dyslexia, 
dysortografia, dyskalkúlia, epilepsia, poruchy pozornosti, hypoaktivita, 
episyndrom, dysgrafia, ADHD, dyslália, elektívny mutizmus.  
 

2012 - 

Žiaci v hmotnej núdzi, ktorým poskytujeme bezplatne desiatu, obed, v 
školskom klube detí sú rodičia týchto detí oslobodení od poplatku za 
návštevu ŠKD . Týmto deťom nakupujeme i učebné pomôcky a 
kompenzačné potreby. Týchto žiakov bolo 33. 
 

2012 ŠR 

Deti v hmotnej núdzi – strava. 2012 4 600,00 €   
ŠR 

Deti v hmotnej núdzi – učebné pomôcky. 2012 800,00 €   
ŠR 

Škola v prírode so zameraním na lyžiarsky výcvik -II. stupeň, 26 žiakov. 03/2012 - 

Na bicykli bezpečne – prvý stupeň. 05/2012 - 

Mudroškova hokejka 12/2012 - 

Plavecký kurz. 04 – 06/2012 
 

- 
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 Opatrenie 3 – Ostatné vzdelávanie a školstvo 
 
Základná umelecká škola Senica  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Koncert žiakov HO 
 

26.1.2012 ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

16.2.2012 ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

8.3.2012 ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

22.3.2012 ZUŠ 

Dopravná výchova 05/2012 - 

Tematické exkurzie organizované predmetovými komisiami / SNR, 
Prezidentský palác - PK OV, PK SJ -divadelné predstavenia  v Trnave a  
Bratislave/. 
 

2012 - 

Deň rodiny, pripravila ŠKD. 
 

2012 - 

Návšteva penziónu pre starších, v rámci mesiaca úcty k starším a kultúrny 
program pre starých rodičov. 
 

2012 - 

Veľkonočné dielničky. 04/2012 
 

150,00 € 
RZ 

Ucelený projekt environmentálnej výchovy pre 1.- 9. ročník. 
Škola priateľská deťom- spolupráca s detskou organizáciou Unicef, 
celoročne- priebežne- vianočná objednávka tovaru, prezentácia 
dobrovoľníka z Unicef , práca s materiálom o právach dieťaťa, Týždeň 
modrého gombíka, potrebné materiály hradí Unicef. 
 

09/2011 –  
06/2012 
 

- 

Spolupráca s Regrutačným strediskom v Trnave. Návšteva vojenského 
múzea v Piešťanoch. 
 

2012 
 

- 

Škola v prírode / Radava pri Podhájskej / - 80 detí 05/2012 
 

- 

Rozvíjanie spolupráce so školami doma i v zahraničí  - medzinárodné 
športové stretnutie  ZŠ v Senici, ZŠ Hodonín, ZŠ Ratíškovice, ZŠ Skalica 
 

20.6.2012 200,00 € 
RZ  

Voľnočasové aktivity – 19 krúžkov. 2012 vzdelávacie 
poukazy 

 
Vzdelávacie poukazy. 2012 10 128,00 € 

MŠVVaŠ  

Počet projektov 13 / Planéta vedomostí, Modrý gombík, Škola bez kriedy, 
Škola pre budúcnosť, Moja família, Medzinárodný rok biodiverzity / 
 

2012 - 

Žiaci sa zúčastňovali súťaží a olympiád organizovaných Spoločným 
školským úradom v Senici a KŠU Trnava pod záštitou Ministerstva 
školstva a vedy. 
 

2012 - 

Škola poskytla na požiadanie Krajského školského úradu 6 multiplikátorov  
pre jednotlivé predmety z radov našich učiteľov, ktorí budú školiteľmi v 
rámci mesta a regiónu v nasledujúcich školských rokoch. 
 

2012 - 
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Koncert žiakov HO 
 

29.3.2012 ZUŠ, ZOS 

Koncert žiakov HO 19.4.2012 
 

ZUŠ 

Koncert mladých umelcov – poslucháčov Konzervatória 
 

30.4.2012 ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

10.5.2012 ZUŠ 

Koncert mladých umelcov – Konzervatórium Bratislava 
 

11.5.2012 ZUŠ 

Koncert mladých umelcov – VŠMU Bratislava 
 

17.5.2012 ZUŠ 

Literárno-hudobný koncert 
 

15.5.2012 ZUŠ 

Koncert sólistov HO v ZG 
 

20.5.2012 ZUŠ 

Galakoncert ZUŠ v MsDK 
 

21.5.2012 ZUŠ 

Koncert TO v MsDK 
 

31.5.2012 ZUŠ 

Koncert TO v MsDK 
 

4.6.2012 ZUŠ 

Literárno-hudobný koncert 
 

23.5.2012 ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

24.5.2012 ZUŠ 

I. absolventský koncert žiakov HO 
 

6.6.2012 ZUŠ 

Koncert mladých umelcov – Konzervatórium Bratislava 
 

11.6.2012 ZUŠ 

Literárno-hudobný koncert 
 

12.6.2012 ZUŠ 

Absolventský koncert žiakov – 3.,6.6.2010. 
 

22.6.2012 ZUŠ 

Výchovné koncerty pre školy 
 

25.6.2012 ZUŠ 

Výchovné koncerty pre školy 
 

13.6.2012 ZUŠ 

Deň Otvorených dverí 
 

24.10.2012 ZUŠ 

Koncert mladých umelcov – Konzervatórium Bratislava 
 

25.10.2012 ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

8.11.2012 ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

22.11.2012 ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

12.12.2012 ZUŠ 

Koncert J.J.Ryba: Česká mše vánoční 
 

19.12.2012 ZUŠ 

Koncert J.J.Ryba: Česká mše vánoční 
 

10/ 2012 ZUŠ 

Výstava: Návraty 7 11/2012 
 

ZUŠ 

Výstava: Jeseň v ZUŠ 12/2012 
 

ZUŠ 

Výstava: Vianočná 
 

02/ 2012 ZUŠ 
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Výstava Milan Mikula 
 

03/ 2012 ZUŠ 

Senické zlaté jabĺčko 
 

04/ 2012 - 

Výstava prác absolventov ŠPD 03/ 2012 - 
 

Výstava prác pedagógov ZUŠ 
 

06/ 2012 - 

Výstava prác absolventov I. stupňa 
 

06/2012 - 

Výstava prác absolventov II.stupňa 08-09/ 2012 
 

- 

Výstava: Austrália v akvareloch M.Šveca 26.1.2012 
 

- 

Senické zlaté jabĺčko- spevácka súťaž 
 

17.2.2012 Výchova umením 
Senica 

Senické zlaté jabĺčko- výtvarná súťaž 
 

9.3.2012 Výchova umením 
Senica 

Regionálna súťažná prehliadka akordeonistov a keyboardistov 
 

15.3.2012 Výchova umením 
Senica 

Plenér Bratkovica 
 

10/ 2012 Výchova umením 
Senica, MsÚ Senica 

Podpora celoživotného vzdelávania   
Kurz pre dospelých – výtvarný odbor : 34 osôb 
 

2012 - 

 
 
Centrum voľného času Senica  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Oblasť prevencie   

- Dopravná výchova pre žiakov 1. ročníkov ZŠ 
- Zákl. kurz dopravnej vých. pre žiakov 1. ročníkov ZŠ 
- Prvý kontakt s knihou pre žiakov 2. ročníkov ZŠ 
- základný zdravotný kurz prvej pomoci pre 3. roč. ZŠ, 

3.2.2009 
- Protipožiarna výchova pre 4. roč. ZŠ 
- Podaj mi ruku“ pre 6. roč. ZŠ, 9.2.2009 
- Facka do života“ pre 7. roč. ZŠ 
- Drogy a polícia v prevencii“ pre 9. roč. ZŠ 
- Otázky trestno-právnej zodpovednosti mladistvých pre     

9. roč. ZŠ 
 

2012 CVČ 

Oddelenie kultúry   
POP Senica 15.3.2012 1005,00 €  

CVČ 
Tanečný koncert „Cirkus“ 10/2012 800,00 €  

CVČ 
Koncerty hudobných skupín 
 

2012 - 

Deň študentstva na radnici 
 

11.11.2012 MÚ a CVČ 

Deň otvorených dverí 
 

06/2012 - 

Stonožkino vysvedčenie 06/2012 160,00 €  
CVČ 
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MDD – dobrovoľníci deťom 
 

05/2012 - 

Míľa pre mamu 
 

05/2012 - 

Karneval na ľade 02/2012 280,00 €  
CVČ 

Kultúrny program pre Jednotu dôchodcov a OÚP Senica 
 

11/2012 - 

Mikuláš na ľade 12/2012 248,00 €  
CVČ 

Súťaže , olympiády   
Predmetové olympiády a školské súťaže pre ZŠ – okresné. Uskutočnilo sa 
37 predmetových olympiád a súťaží počtom 1 100 účastníkov. 
 

2012 KŠÚ TT 

Športové súťaže v rámci CVČ i SAŠ  
Uskutočnilo sa 24 športových podujatí a súťaž. 
 

2012 CVČ a SAŠ 

Spolu 421 podujatí s počtom 20 418 účastníkov. 
 

2012 - 

 
 
Spojená škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Šport bez hraníc – medzinárodná súťaž  špec.škôl v ľahkej atletike 
 

2012 SŠ 

Regionálna prehliadka šp.škôl -  v speve ľudových piesní a prednese poézie 
 

2012 SŠ 

Deň detí – otvorená škola – prezentácia vyučovacieho procesu 
a mimovyučovacích aktivít 
 

2012 SŠ 

Vystúpenia žiakov s kultúrnymi programami v ZSS a DD 
 ( mesiac úcty k starším,  vianočný program, Deň matiek ) 
 

2012 SŠ 

Modrý kruh – edukatívny program na prevenciu cukrovky 
 

2012 SŠ 

Grantový program „Nech sa nám netúlajú“- COOP Jednota 
 

2012 COOP Jednota 

Červené stužky – zameraný na boj proti AIDS 
 

2012 SŠ 

 
 
DS Svetluška  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Karneval pre klientov DS Svetluška a verejnosť 
 

2. 3. 2012 200,00 € 
DS 

Výstava klientov zariadení soc. služieb nášho regiónu – vernisáž 
 

14.5.2012 50,00 € 
DS 

Výstava prác klientov zariadení soc. služieb okresov SE, SI 
 

14.5. – 18.5.2012 50,00 € 
DS 

MDD návšteva detského divadla v Trnave 
 

1.6.2012 200,00 € 
DS 

Projekt  Charitatívneho programu Srdce pre deti a Nadácie PONTIS + 
denníka Nový Čas: Pomôžme Svetluške udržať plamienok nádeje. 

05 – 10 2012 37 300,00 € 
PONTIS  

Nový Čas 
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Letné aktivity DS Svetluška – výlety (Bratislava, Trenčín, región SE + SI) 
 

07 – 08 2012 700,00 € 
DS 

Projekt: KONTO ORANGE – inštalácia krosien + zaškolenie+ práca na 
krosnách 
 

08 2012 1 100,00 € 
DS 

Výstava prác klientov DS Svetluška v DK Kunov 
 

5. – 9.10. 2012 20,00 € 
DS 

Slávnostné ukončenie projektu: Pomôžme Svetluške udržať plamienok 
nádeje 
 

9.10.2012 200,00 € 
DS 

Benefičný koncert klientov zariadení soc. služieb nášho regiónu v DK 
Senica, pod záštitou TT SK.  
 

18.10.2012 20,00 € 
DS 

Návšteva gazdovského dvora v Turej Lúke 
 

01 – 10 2012 50,00 € 
DS 

Mikulášsky večierok v spolupráci s Element o.z. zo SE a Bunky života 
z Trnavy 
 

7.12.2012 100,00 € 
DS 

Vianočné predstavenie: Juniori seniorom  v Zariadení soc. služieb v SE 
v spolupráci s ELEMENT o.z. SE a odovzdanie darčekov seniorom 
 

11.12.2012 50,00 € 
DS 

Integrácia klientov DS Svetluška – návšteva SE (knižnica, plaváreň, 
výstavy v Záhorskej galérii a pod.) 
 

celoročne 200,00 € 
DS 

 
 

Informačné centrum EUROPE DIRECT 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Vernisáž výstavy „Aká bude Európa 2012“ – výstava výtvarných prác detí 
a žiakov materských a základných škôl na tému „Aká bude Európa 2013“ 
 

01/ 2012 EU, mesto Senica  

Debatná súťaž – tréning a súťaž v akademickej debate pre študentov 
stredných škôl na aktuálne európske témy 
 

02 -03/ 2012 EU, mesto Senica  

Vedomostná súťaž „Mladý európan“ – vedomostná súťaž o EÚ pre 
študentov stredných škôl, regionálne a celoslovenské kolo 
 

04 – 05/ 2012 EU, mesto Senica  

Výtvarná súťaž „Vážime si starších“ – výstava výtvarných prác detí 
a žiakov materských a základných škôl k Európskemu roku 2013 
 

04 – 06/2012 EU, mesto Senica  

Deň Eura a európskych jazykov – vzdelávacie podujatie pre deti 
základných škôl o eure a európskych jazykoch zábavnou formou 
 

26. 9.2012 EU, mesto Senica  

Fotosúťaž „Starnutie s mladosťou“ – fotosúťaž k Európskemu roku 
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 
 

06 – 09/2012 EU, mesto Senica  

Výtvarná súťaž „Aká bude Európa 2013“ – súťaž pre deti materských 
a základných škôl na tému Aká bude Európa 2013 
 

10 -12/2012 EU, mesto Senica  
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Denné centrum Hviezdoslavova   
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Podporovať všetky formy celoživotného vzdelávania a vzdelávania seniorov   

Podpora projektu „Stretnutia S“ zameraného na prevenciu Alzheimerovej 
choroby pre seniorov  
 

celoročne 500,00 € 
mesto Senica 

 
 

Priorita 2 -  Rozvoj zamestnanosti 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Aktivačnú činnosť  – realizujeme podľa §52 Zákona č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti  

  

Aktivačná činnosť je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo 
nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke.Príspevok sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu 
SR a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu v pomere 15 : 85 % . 
 

2012 ESF, ŠR 

Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na aktivačné činnosti: 36 
 

2012 ESF, ŠR 

AČ dohoda č. 25/§52/2011/NP V-2    
zaradených 21 UoZ /20 hod./týždeň  
Náplň prác: odstraňovanie snehu z prechodov pre chodcov, schodísk , 
mostov, posyp chodníkov, mostov a parkovísk, každodenné zbieranie 
odpadkov, likvidácia čiernej skládky  
 

7.11.- 30.4.2012 ESF, ŠR 

AČ dohoda č. 8/§52/2012 NP V-2 
zaradených 15 UoZ /20 hod./týždeň 
Náplň prác:  čistenie chodníkov, komunikácií, každodenné zbieranie 
odpadkov v centre mesta a okrajových častiach mesta Senica,  kosenie 
cyklotrasy a hrabanie,  orezávka stromov a podobné činnosti podľa potreby 
 

1.8. -31.1.2013 ESF, ŠR 

Menšie obecné služby (MOS) - realizujeme podľa § 3 zákona č. 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení - vpp 

  

Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na verejnoprospešné práce: 48 
 

2012 - 

Zaradených 48 UoZ / 20 hod. / týždeň 
Náplň prác: zimná údržba prechodov pre chodcov, schodísk a mostov, 
posyp chodníkov, mostov a parkovísk, zametanie ulíc, chodníkov od 
posypu, každodenné zbieranie odpadkov v meste  Senica, orezávky 
stromov a kríkov, vyčistenie amfiteátra, pomoc pri organizovaní kultúrnych 
podujatí , pomoc pre organizovaní vianočnej dedinky a pravidelné čistenie 
a zbieranie odpadkov na námestí    
 

9.1. – 
31.12.2012 

- 

Dobrovoľnícka služba /DS/ - realizujeme podľa § 52a Zákona č. 5/2004 
Z.z. o službách zamestnanosti 

  

Dohoda č.40a/§52a/2011/NP V-2 
9 UoZ 
 

2.11. 2011 -
30.4.2012 

ESF, ŠR 

Dohoda č.12a/§52a/2012/SR 
3 UoZ 
 

1.3.– 31.8.2012 ESF, ŠR 

Dohoda č.27a/52a/2012 NP V-2 
4 UoZ 

2.11.2012- 
31.1.2013 

ESF, ŠR 
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Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na dobrovoľnú službu: 16 
 

2012 ESF, ŠR 

§ 50j   o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu 
opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej 
situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

  

Dohoda č. 7/§50j/2012/SR 
7 zamestnancov 

1.3. -31.8.2012 21 440,40 € 
mesto Senica, ÚP 

Podľa našich vedomostí sa zamestnalo 14 % z tých , ktorí boli zaradení 
aspoň do jedného  nástroja  pre nezamestnaných občanov. 
 

2012 - 

  
 

Priorita 3 -  Rovnosť príležitostí, mládež a marginalizované skupiny 
 
 Opatrenie 1 – rovnosť príležitostí    
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Počet zamestnaných žien v samospráve: 77 
 

2012 - 

Aktívne fungujúce spolky a občianske združenia: o.z. Profesionálne ženy 
Senica, Únia žien Slovenska, Femina klub. 
 

2012 - 

 
 
Opatrenie 2 – deti a mládež   

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Organizácie pracujúce s deťmi a mládežou (22): 
- DOMKA 
- Centrum voľného času 
- Materské centrum Stonožkine slniečka 
- Slovenský zväz záhradkárov 
- O. z. Delostrelec 
- O. z. LT-Radosť 
- Mládež pre Senicu 
- Slov. zväz ochrancov prírody a krajiny 
- Dobrovoľný hasičský zbor 
- Klub humanita a zdravie pre všetkých. 
- Luxor n.o. 
- Jednotka deťom 
- Rodičia a priatelia Dvojky 
- Výchova umením 
- Občianske združenie pri materskej škole Čáčov 
- Okresná rada mládeže v Senici 
-  SHOWTIME 
- ŠKOLA DEŤOM Senica 
- Zádrapky 
- ZÁHORÁCKY FÉNIX 
- Združenie rodičov ZŠ Senica , Sadová 
- Europe Direct Centrum 
 

2012 - 

Projekty z oblasti mládeže podporené z fondu PRO Senica: 6 2012 2 833,00 € 
mesto Senica 
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici po línii prevencie 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Projekt Bezpečná cesta i chodník – dopravná výchova pre žiakov I.stupňa 
ZŠ. 
 

07-10/2012  233,14 €  
fond PRO Senica 

Spoluúčasť na projekte Na prázdniny bezpečne – preventívny projekt pre 
žiakov I. stupňa ZŠ. 

 06 – 11/2012 
 

1 821,00 € 
Rada vlády SR pre 

prevenciu kriminality 
493 € mesto Senica 

Projekt Správaj sa normálne – preventívny projekt protispoločenského 
konania detí II. stupňa ZŠ a zvyšovanie ich právneho vedomia. 
 

10-12/2012 OKPZ 

Projekt Oliho príbeh – preventívny projekt protispoločenského konania detí 
I. stupňa ZŠ v blízkosti železničných dráh.  
 

10-12/2012 OKPZ 

Projekt Zodpovedne.sk – preventívny projekt pre detí I. stupňa ZŠ 
k bezpečnosti pri používaní internetu a nových technológií. 
 

10-12/2012 OKPZ 

Prednášky pre žiakov základných škôl: 
Dopravná výchova – I. stupeň 
Trestná činnosť mládeže, šikana - II. stupeň. 
 

 
05,06,09/2012 
10-12/2012 

OKPZ 

 
 
Materské centrum Slniečko 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Tvorivé dielne pre detičky – pravidelná aktivita,  uskutočnených 7 
tvorivých dielní. 
 

2012 MC 

Hráme sa a cvičíme so slniečkami – pravidelná aktivita, uskutočnených 10 
stretnutí. 
 

2012 MC 

Besedy s odborníkmi na rôzne témy týkajúce sa detí , uskutočnených 6 
besied 

2012 MC 

Mikulášska besiedka v Materskom centre 
 

2012 MC 

„Míľa pre mamu“ v Senici 
 

2012 MC, mesto Senica 

Návšteva MC v Materskej škole 
 

2012 MC 

Rodinná opekačka pri príležitosti MDD 
 

2012 MC 

 
 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Program „Zbytočne neriskuj!“ (látkové závislosti: alkohol) 
Gymnázium L. Novomeského v Senici, 2. ročník 
 
Obchodná akadémia Senica, 2. ročník 

 
11.12.–13.12.2012 
 
3.10. – 16.10.2012 

CPPPaP  
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Program mediálnej výchovy pre žiakov ZŠ 
ZŠ Komenského v Senici 
Gymnázium Senica 
 

 
6.2.-9.2.2012 
19.12.2012  

CPPPaP 

Tvoja správna voľba (v spolupráci s OR PZ v Senici) 24.9.-
28.9.2012 

CPPPaP, OR PZ  
Senica 

V novej triede 
Gymnázium Senica 
Obchodná akadémia Senica 
 
SOŠ Senica 
 
SSŠOP Senica 

 
4.10.2012 
 
11.9.,14.9.,20.9.,27.
9.2012 
 
2.10.-24.10.2012 
 
8. - 9.10.2012 

CPPPaP 

Ako čeliť šikanovaniu 
ZŠ Mudrochova v Senici – 5. a 7. ročník, 
 
ZŠ Sadová v Senici – 5., 6. a 7. ročník 
                                    

 
31.1.-13.2.2012 
12.11.-29.11.2012 
 
25.1.- 6.2.2012 
10.10. – 19.10.2012 

CPPPaP  

Besedy na tému: šikanovanie 
SOŠ Senica, 1. Ročník 
 

 
19.11.2012 

CPPPaP 

 
 
Dobrovoľný hasičský zbor 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Hasičský ples 
 

1/2012 DHZ 

6. ročník súťaže pre mladých hasičov pod názvom ,,Chodbovica“ 
 

2/2012 DHZ 

Pochovávanie basy 
 

2/2012 DHZ 

4. ročník Memoriál Tibora Celleryho 
 

6/2012 DHZ 

Letný hasičský tábor pre deti. 
 

8/2012  

Sústredenie pre mladých hasičov 
 

5/2012 DHZ 

Výlet pre deti do Budapešti v ZOO a tropikáriu 
 

6/2012 DHZ 

Detská hasičská súťaž ,,Aj tak raz budem ...dobrovoľným hasičom.“ 
realizovaná v rámci Fond Mikroprojektov  CS SR-ČR 2007-2013 
 

10/2012 ERDF, SR, MESTO 
Senica 

Mikulášska besiedka pre DHZ Plamienok. 
 

12/2012 DHZ 

 
 
Študentský parlament mesta Senica   

Aktivity  
Vecné vyjadrenie 

 
Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Pravidelné zasadnutia  študentského parlamentu  - 10 zasadnutí celého 
parlamentu, s účasťou  priemerne 8 - 9 členov na každom zasadnutí, ďalej 3 
zasadnutia užšieho výboru ŠP (celkovo účasť  na všetkých zasadnutiach  94 
členov).  

2012 
 

- 
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  2. študentský ples  (v DK Senica)–  účasť 200 hostí z radov študentov od 
15 do 25 rokov, bez alkoholu, s účasťou a otvorením pána primátora.  
 

18. 2. 2012   2 100,00 € 
ŠP 

 
Stretnutie študentských rád  stredných škôl – 3. v poradí, 
Miestom bola SSOŠP v Senici, ktorá bola zároveň hostiteľom akcie. Účasť 
28 účastníkov, z toho 20 študentov, 4 hostia, 4 koordinátori štud. rád. Každá 
ŠR i škola sa prezentovala  projekciou a ukážkami práce. Ďalšou témou, 
najmä v diskusii,  bolo využívanie DAVu, dobrovoľnícka činnosť v Senici 
a práca OZ Mládež pre Senicu 
 

19. 4. 2012 SSOŠP 

Spolupráca pri 1. ročníku  slovenského rekordu v leňošení, ktorý 
pripravoval počas happeningu k 1. máju na malom námestí pán Jaroslav 
Fodor a firma RECO. 
 

1. 5. 2012 - 

Dobrovoľnícke brigády v DAVe   23.2. 2012 
30. 3. 2012 
20. 4. 2012 

25,00 €  
ŠP 

 
Spolupráca pri príprave a organizácii akcie CVČ „POD KOŽU STREET 
ART“ (pre staršie deti a mládež, MDD) 
- ŠP zabezpečoval stanovište maľovanie na tvár,  výtvarnú súťaž , výtvarná 
súťaž  Moje graffiti – návrhy na budovu, 
turnaj v stolnom tenise pre deti a turnaj v biliarde pre deviatakov (účasť 5 
čl. ŠP) 
 

1. 6. 2012 20,00 € 
ŠP 

 

Účasť dvoch členov na medzinárodnom  podujatí 
MOSTY 2012, v Rakúsku  (Tuln) – Katarína Kováčová , ŠP a Monika 
Kubová (ŠR GY) – ktoré poriada OZ Mládež pre Senicu 
 

30.6.–5.7. 2012  20,00 €   
ŠP 

 
 

Účasť na Týždni dobrovoľníctva (17.9. – 21.9. 2012)  
– upratovanie v DAVe a pred DAVom, skrášlenie múrikov v štýle graffiti 
a realizácia kresieb na steny v DAVe 
-  účasť 8 členov ŠP ( organizoval Europe Direct) 
 

21.9.2012 15,00 €  
ŠP 

 

Mestská anketa CENA SENICKEJ MLÁDEŽE (6. ročník) 
( ŠP je autor tejto ankety) 
- nominácie zo stredných škôl a kompletizácia, vydanie plagátu, propagácia 
ankety 
- nominovaní: Mgr. Eleonóra Ličková, trénerka hádzanej Ing. Ivona 
Klimentová, ED, Ondrej Hluchý, učiteľ ZUŠ,  Mgr. Jarmila Michálková, 
uč. SOŠ 
- hlasovanie (novinka!) na facebooku CVČ  -M.Tehlár, CVČ (hlasovalo 
l.600 ľudí ) 
- vyhlásenie na podujatí Deň študentstva na radnici 14.11. (víťazka Ing. 
Ivona Klimentová, manažérka Europe Direct) 
 

09 -10/2012 40,00 € 
ŠP 

 

Martinské svetlonosenie  - spoluúčasť ŠP 
- pri DAVe organizovanie rozdávania a zapaľovania  lampiónov,  podávanie 
čaju, organizovanie čela sprievodu,  moderovanie  začiatku sprievodu pri 
DAVe 
- čelo sprievodu s horiacimi pochodňami a pri javisku na Námestí (účasť 10 
členov ŠP, resp. dobrovoľníkov) 
 

9.11.2012 10,00 € 
ŠP 

 

DEŇ ŠTUDENTSTVA NA RADNICI  
 

14.11.2012 Mesto Senica 

Ostatné AKTIVITY :  
- tvorba 6 čísiel Študentských listov (príloha Našej Senice) 
- spolupráca s Europe direct (najmä Týždeň dobrovoľníctva) 
- spolupráca s MsÚ (komisia mládeže – dvaja členovia zo ŠP) 
- spolupráca s Magdalénou Marčišovou, študentkou GY,  nádejnou 

2012 - 
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filmovou  režisérkou (pomoc pri I. i II. premiére  jej filmu Kvety pri rieke 
a Môj odraz), najmä v súvislosti   s budovou DAVu – priestor na premiéru 
v marci 2012, na  nakrúcanie v DAVe a na  dve filmové after párty po 
premietaní 
- nadviazanie kontaktu so Stredoškolskou úniou, s IUVENTOU a najmä 
s Radou mládeže Trnavského kraja  (účasť predstaviteľov RM TK na dvoch 
akciách ŠP, účasť 3 členov ŠP na dvoch školeniach RM TK) 
- spracovanie dvoch projektov cez ŠP – VÚC Trnava,  schválených 200 
€(použité na obnovu DAVu) a cez PRO Senica na študentský ples, 
schválených 300 € (použité na plese až v r. 2013) 
- v decembri 2012 intezivná   príprava 3. študentského plesu 
 
Predsedníčkou ŠP je Romana Nošková, študentka 4. ročníka OA, 
podpredsedníčkou Monika Kolényová, študentka  
4. ročn. Gymnázia L.Novomeského (obe od r. 2011), koordinátorkou  je 
Dana Kopecká, vedúca odd.kultúry CVČ Senica 
 
Celkovo bolo v r. 2012 v ŠP 14 členov, z toho 8 aktívnych – Kolényová!!!, 
Klenová, Fábiková, Nošková, Ťuláková, Chropúvková, Kováčová, Nosko 
 

 
 

OZ DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, stredisko SENICA 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Animátorské cvičenia – pravidelné stretnutia mladých animátorov 
a ich formátorov, na ktorých školitelia pripravovali nových 
nadšencov pre dobrovoľnícku činnosť v stredisku, prípravu stretnutí 
a táborov,  spoznávali zásady preventívneho výchovného systému 
don Bosca a na konkrétnych aktivitách aplikovali získané poznatky 
 

14. 01. 2012 
10. 03. 2012 
14. 04. 2012 
05. 05. 2012 
26. 06. 2012 

OZ DOMKA 

Maškarák 2012  
 

21. 01. 2012 OZ DOMKA 

Jarné prázdniny v domke  20. – 24. 02. 2012 OZ DOMKA 
Speváčky a miništranti idú do neba . 
 

18. – 20. 05. 2012 OZ DOMKA 

Tábor Dominik  14. – 20. 06. 2012 OZ DOMKA 
Juliáles  
 

01. 07. 2012 OZ DOMKA 

I. turnus prímestského tábora  23. – 27. 07. 2012 OZ DOMKA, VÚC  

Stmelovačka z táboru Dominik  06. – 09. 08. 2012 OZ DOMKA, VÚC  
II. turnus prímestského tábora 13. – 17. 08. 2012 OZ DOMKA, VÚC  
Repríza muzikálu  
 

30. 09. 2012 OZ DOMKA 

Pravidelné týždenné stretnutia – stretnutia pre rôzne vekové 
kategórie, kde sa systematickou prácou s deťmi,  mládežou 
i mladými rodinami snažíme vplývať na rozvoj osobností, 
podporovať talenty a ciele, za ktorými sa oplatí ísť a ktoré poskytnú 
deťom a mladým dobrý štart do života. Stretnutia sú upravené 
a prispôsobené vekovej skupine a aktuálnym témam: 

a) Slnečnice – dievčatá vo veku 17 – 20 rokov 

b) Angels – vo veku 12 – 16 rokov 

c) Anjelici – vo veku 9 – 12 rokov 

2012 OZ DOMKA 
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d) Kvetinky – pre deti prvého stupňa 

e) Tvorivé dielničky – pre maličké i väčšie deti, ktoré majú rady prácu s prírodnými materiálmi, 

tvorivé ručné práce a radi pozerajú na bábkové divadlo 

f) Chodci – stretko pre chlapcov vysokoškolákov, ktorí milujú hory a prírodu 

g) Diskogule – pravidelné stretká pre chlapcov i dievčatá, navštevujúcich SŠ, VŠ i mladých 

pracujúcich 

h) Spevácky zbor Vajdlínek – pre všetkých nadšencov a záujemcov o spev (6 - 25 rokov) 

i) Zelené stretko – stretko pre mladých i starších dospelých, zamerané na aktivity týkajúce sa 

ochrany života od počatia 

j) Modlitby matiek – stretko pre mladé mamičky, ktoré sa pravidelne modlia za svoje deti 
 

 
 
Opatrenie 3 – marginalizované skupiny 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Projekty podporujúce aktivity marginalizovaných skupín z fondu PRO 
Senice: 2 
 

2012 1 450,00 €  
mesto Senica  

Počet podujatí s účasťou marginalizovaných skupín Spojená škola:5 
 

2012 - 

Počet podujatí s účasťou marginalizovaných skupín DS Svetluška –  
ProRegion n.o., Senica: 13 
 

2012 - 

Podpora rozvoja záujmovej činnosti členov organizácií III. sektora mesta, 
spolu 24 stretnutí 
 

celoročne - 

Spracovanie a predloženie projektu ďalšieho vzdelávania seniorov v rámci 
OP Vzdelávanie : 
„Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie“ 

- Vzdelávanie seniorov v IKT, jazyky (AJ, NJ), v boji proti 
Alzheimerovej chorobe, starostlivosť o pleť a vlasy, kurzy 
záhradkárov 

- Zriadenie IKT učebne pre seniorov s pripojením do 
internetu....  

 

2012 Očakávaný 
NFP vo výške 

74 810,32 €  
ESF, ŠR 

Predložený projekt v rámci výzvy nadácie Pontis , nadačný fond 
západoslovenskej energetiky  - Pozitívna energia pre šport/ 
„Vonkajšie fitnes pre seniorov“ 

- Inštalácia 4 ks posilňovacích strojov pre seniorov v cene 5 057,20€ 

2012 Očakávaný 
grant 

4 417,20 € 
Fond 

západoslovenskej 
energetiky 

Slávnostné prijatie jubilantov na MsÚ  - 22 seniorov.  
 

13.11.2012 - 
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Priorita 4 -  Rozvoj osobnosti a aktívne občianstvo 
           

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Počet stretnutí s mimovládnymi organizáciami a dobrovoľníckymi 
zoskupeniami – zástupca primátora: 19. 
 

2012 - 

Podporovať občiansku participáciu na veciach verejných   
Konferencia o kultúre 
                 

19.4.2012  - 

Prezentácia projektu „Bioplynová stanica EUROAGRO Senica“, ktorú 
uskutočnila spoločnosť EUROAGRO Senica s.r.o. 
 

17.12.2012 
 

- 

Aktívny deň seniorov a juniorov – aktívne popoludnie, spoločenské hry 
a turnaj seniorov s juniormi o Štart Európskeho roka aktívneho starnutia 
a solidarity medzi generáciami 2012  
- organizovalo Informačné centrum Europe Direct 
 

1.3. 2012 EU, mesto Senica  

Deň Európy – oslava a pripomenutie si významného dátumu 9 . máj ako 
výročia Schumanovej deklarácie- informačné podujatie na námestí 
- organizovalo Informačné centrum Europe Direct 
 

9.5. 2012 EU, mesto Senica  

Senický týždeň dobrovoľníctva - Medzigeneračný týždeň – celotýždňové 
podujatie, kedy sa po celom meste konajú dobrovoľnícke aktivity pre 
seniorov a juniorov v rôznych organizáciách 
- organizovalo Informačné centrum Europe Direct 
 

17. – 21. 9. 
2012 

EU, mesto Senica  

Počet verejných diskusií s občanmi: 2.  
 

2012 - 

Počet Mestských zastupiteľstiev: 6 
 

2012 - 

Počet Mestských rád: 6.  
 

2012 - 

Zasadanie výborov v mests. častiach - stretnutie občanov s poslancami: 20. 
 
- MV č.1 / E. Wágnerová /: 2  
- MV č.2 / Ľ. Béreš /: 2 
- MV č.3 / J.Timeková /: 4 
- MV č.4 / P.Hutta /: 3 
- MV č.5 /  /: 0 
- MV č.6 / M. Lidaj /: 2 
- MV č.7 / B.Grimm /: 3  
- MV č.8 / T. Blažková /: 4 

 

2012 - 

Počet zasadnutí komisií MsZ spolu: 65. 
   
- finančná komisia:  7 
- komisia pre podnikateľskú činnosť, správu majetku, obchodu a služieb: 7 
- komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu: 6 
- komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu   
  a prideľovania bytov: 5 
- komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti: 8 
- komisia pre mládež: 2 
- komisia pre šport: 8 
- komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 5 
- komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora  
  mesta a hlavného kontrolóra: 2 

2012 - 
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- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  
  funkcionárov: 3 
- komisia na prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností: 12 
 
Raňajky s primátorom - pracovné stretnutie s novinármi.  
 

26.3.2012 
13.11.2012 

mesto Senica 

TV SEN – okrúhle stoly s primátorom: 1 
 

28.11.2012 - 

Občianske iniciatívy na ochranu ľudských práv občanov mesta   
Poradňa pre verejnosť poskytuje bezplatné poradenstvo posledný utorok 
v mesiaci vo veľkej zasadačke MsÚ v čase od 13.00 hod. – do 17.00 hod.  
Počet poradní: 9 
Počet občanov, ktorí využili služby poradne: 145.  
 

2012 
 

- 

Podmienky pre činnosť mimovládnych organizácií, občianskych združení 
a dobrovoľníckych zoskupení 

  

Vytváranie priestorových a materiálnych podmienok pre činnosť 
organizácií III. sektora, v DC Hviezdoslavova 323/51, Senica – 122 
zasadnutí a stretnutí organizácií 
 

2012 8 280,00 €  
MsKS 

Poskytovanie sociálneho poradenstva v priestoroch DC Hviezdoslavova pre 
organizácie III. sektora, v rámci ich pravidelnej klubovej činnosti – 244 
stretnutí 
 

2012 - 

Poskytovanie sociálneho poradenstva pre organizácie III. sektora, mimo DC 
Hviezdoslavova- zasadnutia výborov organizácií, VČS- 56 stretnutí 
s organizáciami 
 

2012 - 

Podpora projektov z fondu PRO Senica 
- celkovo podporených  projektov v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, 
sociálnej oblasti, v oblasti mládeže, prevencie kriminality, verejného 
poriadku :87 
 

2012 202 223,94 € 
mesto Senica  

 
 

 
STRATEGICKÁ OBLASŤ 5 – INFORMATIZÁCIA MESTA SENICA 

 
 

Priorita 1 -  eGoverment 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Neboli realizované žiadne aktivity 2012 - 
 
 

Priorita 2 -  Geograficko informačný systém mesta GIS 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Neboli realizované žiadne aktivity 2012 - 
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Priorita 3 – Metropolitná sieť 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Metropolitná sieť – bude sa využívať optická sieť vybudovaná komerčnými 
firmami. 
 

2012 - 

Predložený projekt Množstvo , kvalita a dostupnosť informácií – nová cesta 
rozvoja cestovného ruchu v rámci  Fondu mikroprojektov  CS SR-ČR 2007-
2013: 

- Zriadenie bezplatnej WIFI – zóny v centre mesta v hodnote  
 

2012 Očakávané 
prostriedky  

1 050,00 €   
ERDF, SR, mesto 

Senica  

 
 

Priorita 4 – Infraštruktúra a ľudské zdroje 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie a účasť  Časové vyjadrenie Finančné 

vyjadrenie 
Počet nového HW a SW vybavenia  30 pc, 6 tlačiarní, 2 servery, 
1 dátové úložisko   

 

2012 19 796,00 € 
mesto Senica 

Počet preškolených zamestnancov: 61. 
 

2012 2 936,20 € 
mesto Senica 

Vzdelávacie kurzy zamestnancov:  
- seminár – daň z príjmov zo závislej činnosti                               1/ú 
- seminár - tvorba a manažment, projektová štruktúra                   1/ú 
- školenie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň                    2/ú  
- školenie k novele zákona č. 448/2008 o soc. službách                3/ú 
- školenie k novele zákona č. 448/2008 o soc. službách                1/ú 
- školenie mzdy, personalistika, zdravotná služba                         2/ú 
- školenie – finančné výkazníctvo v samospráve                           3/ú 
- školenie k financovaniu regionálneho školstva v r. 2012            1/ú 
- seminár k povoľovaniu výrubu drevín                                         1/ú 
- snem a odborná konf. APUMS SR                                              1/ú 
- školenie – reklamné informácie a propagačné zariadenia           1/ú 
- školenie – účtovníctvo, rozpočet pre obce r. 2012                       3/ú 
- seminár k zákonu o evidencii pobytu občanov                            2/ú 
- pracovné stretnutie matrikárok SR                                              1/ú 
- odborný seminár asociácie prednostov SR                                  1/ú 
- školenie k zásadám vykonávania predbežnej fin. kontroly         2/ú 
- pracovné stretnutie ZOZO + seminár                                          1/ú 
- seminár – ekonomika a účtovníctvo obcí v r. 2012                     3/ú 
- seminár – starostlivosť o dreviny v obci                                      2/ú 
- školenie k ohlasovaniu drobných stavieb                                    2/ú 
- školenie – práca mzdovej účtovníčky                                          2/ú 
- školenie – aplikácia,  Sociálny fond                                            1/ú 
- odborná príprava – technik PO                                                    2/ú 
- odborná konferencia asociácie prednostov SR                            1/ú 
- medzinárodný kongres ITAPA 2012                                           1/ú 
- seminár k dani z príjmov právnických osôb                                2/ú   
- školenie k zák. č. 563/2009 o správe daní                                   4/ú 
- pracovné stretnutie  matrikárok SR                                              1/ú 
- odborná konferencia - asociácia prednostov                                1/ú  
- seminár k zák. č. 582/2004 – dane a poplatky                             4/ú 
- seminár – mzdy a personalistika v r. 2013                                  2/ú 
- účtovná závierka k 31. 12. 2012                                          3/ú 

 
11. 01. 2012  
13.-17. 02. 2012 
30. 01. 2012 
17. 02. 2012 
01. 03. 2012 
23. 02. 2012 
08. 03. 2012 
16. 03. 2012 
23. 03. 2012 
15.-16. 03. 2012 
17. 04. 2012 
26. 04. 2012  
27. 04. 2012 
21.-23. 05. 2012 
17.-18. 05. 2012 
24. 05. 2012 
20. 06. 2012 
05.-07. 09. 2012 
19. 06. 2012 
28. 06. 2012 
18. 09. 2012 
26. 09. 2012 
13. 09. 2012 
18.-19. 10. 2012 
24.-25. 10. 2012 
26. 10. 2012 
31. 10. 2012 
12.-13. 11. 2012 
17. 10. 2012 
12. 11. 2012 
15. 11. 2012 
14. 12. 2012 

 
28,00 € 

350,00 € 
  56,00 € 
  30,00 € 
  26,00 € 
  52,00 € 
  87,00 €   

26,00 € 
  27,00 € 
113,00 € 
  38,00 € 
  75,00 €   

55,00 € 
176,00 € 

  67, 00 € 
   54,00 € 
   80,00 € 
 390,00 € 
   50,00 € 
   54,00 € 
   52,00 € 
   27,00 € 
 290,00 € 
   63,00 € 
   91,20 € 
  40,00 € 

 116,00 € 
126,00 €   

43,00 € 
120,00 € 
  50,00 € 
  84,00 €     

mesto Senica 
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