
 
Kontrola plnenia  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica  
za rok 2011 

 
 

 
  
 
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 Senica 
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici po línii prevencie 
- Mestský hasičský zbor Senica  
- Dobrovoľný hasičský zbor Senica. 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Elena Valášková  
                     Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica   
 
V Senici 12.4.2012 
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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 2011 sa začala realizácia 
okružnej križovatky / Senica –Hlboké /, s predpokladom ukončenia v 1. 
polroku 2012. Nová križovatka  vytvára podmienky na dokončenie obslužno – 
manipulačnej cesty v PZ Kaplinské Pole , ktorej začatie a ukončenie je 
pripravované tiež v roku 2012, čo umožní zjednodušenie a skrátenie tranzitu 
do PZ. Súčasne sa dobuduje aj dažďová kanalizácia. 
 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne. 

- 

Zmenou a doplnkom ÚP 01/2008 bola vytvorená ďalšia lokalita vhodná na 
podnikateľské zámery - 10 ha za PD Senica. Na časti tejto plochy  bola v roku 
2011 začatá výstavba Kompostárne bioodpadov s plánovaným ukončením 
v III. štvrťroku 2012. Ostávajúcu plochu  Mesto Senica ponúka investorom 
a je pripravené s nimi rokovať a individuálne riešiť podmienky vstupu do tejto 
lokality 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne 

- 

Činnosti na propagáciu Priemyselnej zóny prebiehajú priebežne a informácie 
sú dostupné aj na webovej stránke mesta Senica.  
 

Činnosti 
prebiehajú 
priebežne. 

- 

Počet novovytvorených pracovných miest v PZ: Noví investori vytvorili 
v roku 2011 cca 40 pracovných miest.  
Po ukončení   realizovaných zámerov / v súčasnej dobe 2 / je predpoklad 
vytvorenia do 80 pracovných miest.  V časovom horizonte 2-3 rokov  sa 
očakáva vytvorenie 150 až 200 pracovných príležitosti. 
 

2011 - 

Počet novovytvorených podnikov – ukončenie realizácie zámerov a uvedenie 
zariadenia do  prevádzky - 4 investorov . 
V súčasnej dobe vo výstavbe 2 výrobné prevádzky. 
 

2011 - 

Plocha revitalizovaných plôch (m2) - Ukončená  na ploche cca 11 ha. 
V súčasnej dobe prebieha na ploche 6 ha.  
 

2011 - 

 
 
 
 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 

Počet novovytvorených podnikov služieb: 75 prevádzok. 
 

2011 - 

Počet novovytvorených pracovných miest: 40 – 50  miest. 
 

2011 - 
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Opatrenie 2 –  Podpora rozvoja remesiel a služieb 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Chýbajú finančné prostriedky, keďže región Záhorie bol vyradený zo zoznamu 
oprávnených území žiadateľov programu Infraštruktúra cestovného ruchu. 
 

2011 - 

 
 

Priorita 3 – Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 
  

Opatrenie 1 – Koncepčný prístup k rozvoju cestovného  ruchu   
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
V rámci mikroprojektu „Kvalitné služby a informovanosť – dobre 
rozvíjajúci sa región“ bola vypracovaná koncepcia rozvoja a zvýšenia 
kvality služieb cestovného ruchu a profesionalizácie informačných služieb 
v oblasti cestovného ruchu.   
 

2011 3 000,00 € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 

V rámci mikroprojektu „Kvalitné služby a informovanosť – dobre 
rozvíjajúci sa región“ bol inštalovaný informačný systém propagujúci 
rekreačnú oblasť Kunovská priehrada.  
 

2011   
 

 4 ks veľkoplošných  bilboardov v meste Senica o Kunovskej priehrade 01 – 04/ 2011 6 720,00 € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 
 7 ks informačných tabúľ v RO Kunovká priehrada 01 – 04/ 2011 1 720,00  € 

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 

Propagačný materiál -  2 000 ks pohľadníc o RO Kunovská priehrada  04/ 2011 559,92 € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 
Propagačný materiál  -  4 000 ks letákov o RO Kunovská priehrada 04/l 2011 470,00 € 

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 

V rámci mikroprojektu „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody „ 
bol vybudovaný náučný chodník, ktorý vedie popri cyklotrase spájajúcej 
mesto Senica s Kunovskou priehradou  
 

2011  

 11 tabúľ náučného chodníka Senica -Kunov 
 

05 – 10/ 2011 6 791,00 € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 
Propagačný materiál -  7 000 ks letákov o Náučnom chodníku Senica -
Kunov 
 

07 – 10/ 2011 1 882,30 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica € 
Environmentálny kútik RO Kunovská priehrada 
 

07 – 10/ 2011 4 198,00 € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 
 
 

Opatrenie 2 –  Podpora budovania centra rekreačného turizmu 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Podpora aktivity  vybudovanie kvalitného systému informačných 
a navigačných tabúľ a turistických máp  v rámci mikroprojektu „Kvalitné 

2011 8440,00 €  
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 
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služby a informovanosť – dobre rozvíjajúci sa región“.  
V rámci projektu bol inštalovaný informačný systém propagujúci rekreačnú 
oblasť Kunovská priehrada a informačné tabule rozmiestnené v rekreačnej 
oblasti .   
 
Úprava terénu v okolí detského ihriska na Kunovskej priehrade 4/2011 200,00 € 

RSMS 
 

Maľovanie izieb  - Chata  nad plážou 3/2011 500,00 € 
RSMS 

Rozširovanie reštaurácie - pizzerie 4/ 2011 4.000 € 
RSMS 

Oprava kanalizácie - turistická chata 5/ 2011 400,00 € 
RSMS 

 
 
 Opatrenie 3 –  Podmienky pre rozvoj cestovného ruchu  
  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
V rámci mikroprojektu „Kvalitné služby a informovanosť – dobre 
rozvíjajúci sa región“ bola vypracovaná koncepcia rozvoja a zvýšenia 
kvality služieb cestovného ruchu a profesionalizácie informačných služieb 
v oblasti cestovného ruchu. Koncepcia spracováva potenciál okolitých 
turisticky zaujímavých cieľov /Hrad Branč, hrad Korlátka, baziliku v 
Šaštíne a kúpele Smrdáky/ pre využitie miestneho cestovného ruchu.     
 

2011 3 000,00 € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 

V rámci mikroprojektu „Kvalitné služby a informovanosť – dobre 
rozvíjajúci sa región“ bol inštalovaný informačný systém propagujúci 
rekreačnú oblasť Kunovská priehrada  
 

2011 8 440,00 € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 

Aktivita spolupráca v oblasti poznávacej turistiky s partnerskými mestami 
mesta Senica a rozšírenie spolupráce s ďalšími mestami v Európe bola 
naplnená nasledovne:  
 
1. Účasť Senice na futbalovom turnaji „O pohár Modrých hor“ vo Veľkých 
Pavloviciach       
            
2. Plenér 2011 – spoločné stretnutie výtvarníkov vo Veľkých Pavloviciach  
                       
3.  Pracovná návšteva vedenia mesta Senica vo Veľkých Pavloviciach   
                           
4. Tematický zájazd 75 členov Jednoty dôchodcov a zväzu TP do Veľkých 
Pavlovíc    
 
5. Účasť na medzinárodnom plenéri na Bratkovici „Výtvarníci za krásami 
Slovenska“ spolupráca s umelcami z Veľkých Pavlovíc                                                                                      
                                                                                                                        
6. Recipročná návšteva členov ZPCCH vo V. Pavloviciach v rámci dňa úcty 
k starším    
                                                                                                       
7. Výstava prác výtvarníkov z medzinárodného plenéra v Senici 
  
8. Realizácia mikroprojektu  „Kvalitné služby a informovanosť – dobre 
rozvíjajúci sa región“ schválená z FM Programu cezhraničnej spolupráce 
SR-ČR 2007 – 2013 v spolupráci s mestom Velké Pavlovice.  
 
9. Realizácia  mikroprojektu  „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej 

 
 
 
 
29.1.2011 
 
 
15. – 17.7.2011 
 
26.8.2011 
 
3.9.2011 
 
 
6. – 9.10.2011 
 
 
13.10.2011 
 
 
11.11.2011 
 
5/2010 - 4/2011 
 
 
 
1/2011-10/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,00 € - Pro 
Senica 
+účastnícky 
poplatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celkové výdavky  

20 294,59 € 
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prírody“ v rámci FM Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 
2013 v spolupráci so ZOO Hodonín.  
 
 

Celkové výdavky  
19 501,29 € 

 
 
 

Aktivita v oblasti podpory rekonštrukcií a revitalizácie kultúrnych 
pamiatok: Reštaurovanie sochy Panny Márie Immaculáta na nám. 
Oslobodenia 

10/2011 1000,00 € 
TTSK 

1400,17 € 
    verejná zbierka 

409,83 € 
 mesto Senica  

 
 

 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) : 12 519  
( drevná štiepka  využitá na výrobu tepelnej energie ) 
 

2011 - 

             Projekt „ Kompostáreň  bioodpadov Senica“ rieši zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov a zabezpečenie efektívneho zberu a separácie 
biologicky rozložiteľného odpadu v meste Senica. Biomasa bude využitá 
pre skvalitnenie poľnohospodárskej pôdy v iných lokalitách, na spätné 
zahumusovanie, sadové a terénne úpravy a zelené plochy v meste Senica. 

 

3/2010-
10/2012 

Celkové  
predpokladané  
výdavky 
3 954 293,25 € 

 
 

Opatrenie 2 – Lesné hospodárstvo 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Na lesných pozemkoch vo vlastníctve Mesta boli pripravené podnikateľské 
zámery, ktorých príprava bola pozastavená a nerealizovali sa. Rozsah 
výmery lesných pozemkov sa nezmenil. 
 
 

2011  

 
 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 2 –  KVALITA ŽIVOTA 
 

 
Priorita 1 – Dopravná infraštruktúra 

 
Opatrenie 1 – Cestná doprava 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Mesto Senica aktívne spolupracuje s investorom stavby, ktorým je 2011 - 
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Slovenská správa ciest Bratislava pri príprave realizácie obchvatu cesty I/51 
(stavba Cesta I/51 Senica – Jablonica – Trstín). V súčasnosti prebieha 
výberové konanie na zhotoviteľa dokumentácie pre územné rozhodnutie. Na 
základe platného uznesenia vlády SR, podľa ktorého by mala byť 
zabezpečená projektová príprava tak, aby bolo možné začať s realizáciou 1. 
etapy stavby (obchvat Senice) v roku 2012.  
 
V  realizácii je stavba okružnej križovatky na ceste I/51 pri vjazde do 
Priemyselnej zóny Kaplinské Pole sa začalo odovzdaním staveniska 4. 10. 
2011. Investorom stavby je Slovenská správa ciest Bratislava, zhotoviteľom  
je a.s. Cesty Nitra. Stavba by mala byť daná do užívania do 31. 5. 2012.  
 

10/2011-
5/2012 

- 

Pripravuje sa inštalácia jednotného navigačného systému pre informovanie 
vodičov. 

2011  

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

2011 - 

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

2011  

V roku 2011 bol vybudovaný cyklistický chodník v rámci projektu 
Senica s novým námestím v dĺžke 175 bm. 
 

2011 26.043,00  € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 

Mesto Senica rokuje s prevádzkovateľom autobusovej dopravy o predaji 
autobusovej stanice s predpokladom jej modernizácie. 
 

2011 - 

Údržba miestnych komunikácií sa zabezpečuje podľa každoročne 
vypracovaného harmonogramu opráv miestnych komunikácií.  
V starostlivosti mesta je 126,5 km miestnych komunikácií  a 530 ha zelene.  
 

2011 komunikácie 
259 000,00 € 

zeleň 
355 000,00 € 

 
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.  
 

2011 - 

Severovýchodný vonkajší okruh bol schválený v rámci schvaľovania zmien 
a doplnkov územného plánu mesta v roku 2011. 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  

 

2011 - 

Do užívania bola odovzdaná stavba Senica s novým námestím, 
v rámci ktorej bola realizovaná úplná rekonštrukcia námestia   

 

11/2011 Celkové výdavky  
1 641 000,00 € 

 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 
      Na stavbu Prepojenie ciest II/500 a III/05117 bolo Obvodným úradom pre 

cestnú  dopravu a pozemné komunikácie Senica vydané stavebné povolenie. 
Investorom stavby je VÚC Trnava a realizácia závisí od zabezpečenia 
finančných prostriedkov. 

 

2011 - 

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 Mesto Senica  

2011 - 

V roku 2011 bolo vybudovaných 497 m miestnych komunikácií, 425 m 2011 120 000,00 € 
mesto Senica 
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chodníkov a 175 m cyklistického chodníka. 
 

Plocha vybudovaných parkovísk (m2): 40321m2 
 

2011 39 000,00 € 
mesto Senica 

V roku 2011 boli vykonané opravy súvislých úsekov miestnych 
komunikácií v rozsahu cca  2180 m2  bežné opravy miestnych komunikácií 
v 700 m2 a opravy chodníkov v dĺžke cca 3000 m a rekonštrukcie 
chodníkov v dĺžke 700 m, opravy parkovísk v rozsahu 1000 m2  

 

2011 151 000,00  € 
mesto Senica 

 
  
 Opatrenie 2 – Železničná doprava   
  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Mesto iniciovalo prestavbu a modernizáciu železničnej stanice  v roku 
2010. Realizáciu zabezpečia Železnice SR podľa finančných možností. 
V roku 2011 neboli realizované žiadne aktivity 

 - 

Na zavlečkovanie PZ ja spracovaná štúdia. Realizácia je závislá od záujmu 
viacerých investorov o prepravu železničnou vlečkou v záujme jej 
ekonomickej efektívnosti. 

 

 - 

 
 
 Opatrenie 3 – Letecká doprava 
           

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Neboli realizované žiadne aktivity 2011 - 
  
 
 

Priorita 2 – Rozvoj bývania 
 
 Opatrenie 1 – Výstavba bytových domov a individuálna bytová výstavba 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Počet dokončených bytových jednotiek celkom: 169           
                   

2011 - 

Počet dokončených bytov v bytových domoch: 144          
               

2011 - 

Počet dokončených nájomných bytov: 144                        
 

2011 - 

Počet dokončených bytov v rodinných domoch: 25 
 

2011 - 

Počet dokončených bezbariérových bytov: 30                     
    

2011 - 

Počet dokončených bytov podľa izbovitosti -            
1 - izbové: 12                   
2 - izbové: 132                        
3 - izbové: 6 
4 - izbové: 12                                                                                           
5 a viac izbové: 7 
 

2011 - 
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Prevažuje výstavba 2-izbových bytov. 
 

2011 - 

Zhodnocovanie existujúceho bytového fondu je mestom podporované pri 
vyjadreniach k predkladaným zámerom individuálnych záujemcov 
v rodinných domoch, vlastníkov bytov  v bytových domoch i súkromých 
firiem.  
 

2011 - 

Pri výstavbe každého nájomného bytového domu sa realizujú aj 
bezbariérové byty. 
 

2011 - 

 
 

Opatrenie 2 – Komunálna politika 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Obnova bytových domov   
Zateplenie bytových domov v roku 2011:14 

- Hollého 745 
- Hviezdoslavova 470 
- L. Novomeského 1215 
- L. Novomeského 1216 
- J. Mudrocha 1352 
- Palárikova 303 
- Moyzesova 834 
- Nám. Oslobodenia 16 
- Palárikova 304 
- Štefánikova 704 
- Kalinčiakova 299 
- L. Novomeského 1214 
- Štefánikova 702 
- Štefánikova 721 

 

2011 - 

Povolenia nových striech na bytových domov v roku 2011:    8 
 

- L. Novomeského 1215 
- Sotinská 1373 
- Kalinčiakova 299 
- L. Novomeského 1214 
- J. Mudrocha 1351 
- Sotinská 1345 
- Štefánikova 702 
- Štefánikova 721 
 

2011 - 

Rekonštrukcia mestského bytového fondu   
Oprava strechy na bytovom dome č. 1378   4 800 € 
Montáž vodomerov na studenú vodu  v nájomných bytoch mesta  5 630 € 

Rozvoj mestských častí, regenerácia sídiel   
Oprava časti strechy kultúrneho domu v miestnej časti Kunov – havarijný 
stav 

10/2011 9.991,99 € 
ŠR a mesto Senica                                                                                                  

Plocha vybudovaných detských ihrísk (m2): 1800 
- Športové ihrisko Sotina – ihrisko, oplotenie, chodník 

2011 6 112,29 € 
mesto Senica                                     

Postupná regeneráciu sídiel vrátane koncentrovaných plôch zelene    
Chodníky cintorín Senica 07-08/2011 7768,72   €  
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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 

  

Pripravená je projektová dokumentácia k rekonštrukcii a modernizácii ZSS 
Senica. 
 

  

Podpora osvetovo-výchovných služieb, poradensko právnych. Účasť 
sociálnych pracovníčok na viacerých seminároch zaoberajúcich sa 
sociálnymi službami na 2. Konferencii sociálnych služieb v našom regióne 
v Skalici, išlo o zhrnutie poskytovaných služieb v našom okolí a možnosti 
nadviazania spolupráce. 
 

11/2011 - 

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 - 

Profesionalizácia opatrovateľskej služby - vzdelanie opatrovateľky   228,00 € 
Nadácia 

Socia 
Rozšírenie segmentu sociálnych služieb o požičiavanie pomôcok august 2011 662,00 € 

Nadácia 
Socia 

100,00 € mesto 
Senica 

 
Opatrovateľská služba ako terénna sociálna služba - vlastná 

celoročne 89 748,00 € 

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

celoročne 977,00 € 

Poskytovanie priestorov (bezplatne) na pravidelné stretávanie sa občanov 
po liečení na diagnózu alkoholizmus 
 

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 3 000,00 € 

Poskytovanie priestorov (bezplatne) na pravidelné stretávanie sa organizácií 
tretieho sektora v dennom centre na Hviezdoslavovej ul.  
 

celoročne  

Podpora subjektov zaoberajúcich sa sociálnymi službami pre 
znevýhodnených občanov formou dotácie z fondu Pro Senica – 4 projekty, 
4 subjekty 
 

celoročne 5 520,00 € 

 
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: 24 klientov 

2011 klient, samospráva, 
ÚzS SČK Senica 
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špecializované  sociálne poradenstvo 319 klientov 
prepravná služba, celkom prepravovaných klientov: 142 klientov 
požičiavanie pomôcok /2 invalidné vozíky, 4 prenosné WC, 10 pol. postelí,         
10 chodítiek /, službu využilo celkom 25 ZŤP klientov 
krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunik. technológií 471 
intervencií 
jedáleň, počet registrovaných stravníkov /dôchodcov/:  204 klientov 

 
Sociálna činnosť vykonávaná 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 2011 využilo: 48 329  občanov  /zapojených 88 
uchádzačov o zamestnanie/ 
humanitárny sklad (denný výdaj materiálnej pomoci), materiálna pomoc  
poskytnutá 260 občanom v  celkovej hodnote 1300 EUR 
Deň boja proti hladu 
 

2011 ÚzS SČK Senica 

Vzdelávanie: 
 
8 rekvalifikačných kurzov /226 hodín/ „Kurz opatrovania“  
poskytujúci opatrovateľskú starostlivosť v domácnosti a v sociálnych  
zariadeniach, ktoré absolvovalo 95 účastníkov. 
2 doplnkové rekvalifikačné kurzy /34hodín/ ,,opatrovateľská služba“  
poskytujúci opatrovateľskú starostlivosť v domácnosti a v sociálnych   
zariadeniach, ktoré absolvovali 2 účastníci. 
17 kurzov prvej pomoci (8 hodín): 109 účastníkov 
7 kurzy ZNZV /16 hod./: 49 účastníkov. 
78 kurzov prvej pomoci v autoškolách / 8 hod. /: 474 účastníkov 
12 kurzov nácviku poskytovania prvej pomoci pre žiakov  ZŠ: 436 žiakov 
5 kurzov prvej pomoci pre žiakov stredných škôl absolvovalo 147 žiakov 
psycho-fyzická príprava žien na pôrod – 1 krát týždenne, priemerne 3 - 5   
tehotných žien. 
13 prednášok prvej pomoci v rámci akcie Deň zdravia: 260 účastníkov 
 Evička a deti – zapojené 5 MŠ: 100 detí 

 
Zdravotnícka činnosť:  
 
služby ADOS – 37 klientov 
zdravotnícke služby na rôznych kultúrnych a športových podujatiach – 163 
akcií, 137 pracovníkov, 1593,5 hod. 
nábor darcov krvi, organizovanie mobilných odberov – 11 mobilných 
odberov krvi 
Sviečkový pochod – prevencia AIDS 
 

2011 účastníci kurzov 
ÚzS SČK Senica 

 
 
 

Opatrenie 2 – Zdravotné služby 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Poliklinika Senica n.o. prevádzkuje ambulancie: 
chirurgickú, urologickú, neurologickú, pneumológie a ftizeológie , 
onkologickú, psychiatrickú, lekárskej služby prvej pomoci (slúžia 
všetci detskí lekári a všeobecní lekári pre dospelých) a SVLZ – 

Celoročne  
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klinickú biochémiu  a rádiológiu  
 
V budove Polikliniky Senica je v podnájme:  
8  ambulancií   všeobecného   lekárstva  

7 ambulancií detského lekárstva  

1 stomatologická ambulancia  

2 interné ambulancie  

1 chirurgická ambulancia  

1 endokrinologická ambulancia  

1 urologická ambulancia  

1 dermatovenerologická ambulancia  

1 ušno-krčno-nosová ambulancia  

1 ortopedická ambulancia  

2 gynekologické ambulancie  

1 reumatologická ambulancia  

1 ultrasonografická ambulancia  

1 ambulancia klinickej imunológie a alergológie  

1 ambulancia klinického psychológa  

1 psychiatrická ambulancia  

1 ambulancia klinickej logopédie  

1 denzitometrická ambulancia  

1 ambulancia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia 
a liečebná rehabilitácia  

1 ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny  

1 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti  

4 stomatologické laboratórium -zubná technika  
 

Ďalšie prevádzky v podnájme Polikliniky Senica: 

protetika, dopravná zdravotná  služba EMORTRANS, J+V spol. s.r.o. 
zabezpečujúca  bufet a stravovanie 

Dostupnosť zdravotníckeho zariadenia zabezpečovala MHD, 
asistenčná a dopravná služba SČK a do 31.3.2011 sociálny taxík 
prevádzkovaný v spolupráci s mestom Senica 

 
Poliklinika Senica n.o. v spolupráci s MsÚ Senica  vypracovala a podala 
žiadosť o NFP projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica“. 
Projekt bol v roku 2011 v procese verejného obstarávania.   
Plocha zrekonštruovaných priestorov, ktoré budú realizované v rámci 
aktivít projektu:  
- Zateplenie budovy 8 303,15 m2  
- Vydláždenie parkoviska 1 253,41 m2 
Prístroje a zariadenie, ktoré bude obstarané v rámci aktivít projektu: 
- Počet nových prístrojov: 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Celkové výdavky 
1 218 860,00 € 

ERDF, ŠR,  
poliklinika 

 
 
 

cca 220 tis.€ 
cca 60 tis. € 
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- Počet nových zariadení: 7 (polohovateľné postele a kreslo pre kardiakov) 
 
Prístroje a zariadenie budú umiestnené na pracoviskách: 
- Pľúcne – 2 ks 
- Onkológia – 1 prístroj, 1 kreslo pre kardiakov, 1 poloh. posteľ 
- LSPP – 3 ks 
- AAIM (anestéziológia a intenzívna med.) - 11 ks a 5 poloh. postelí 
- Rádiológia – digitálny rtg (plná digitalizácia) 
- Klinická biochémia – 9 ks 
- Detská kardiológia – 1 ks 
- Kardiológia dosp.- 1 ks 
- Ambul. všeobecného lekára – 3 ks  
 

cca 880 tis.€ 
cca 40 tis. € 

 
 

Informačné služby sú poskytované v budove Polikliniky n.o. predovšetkým 
asistentkami červeného kríža a na webovej stránke www.poliklinikase.sk  
nepravidelné informácie v regionálnych médiách. 
 

celoročne  - 

Nepretržitá prevádzka lekárenských služieb nie je zavedená. 
 

 - 

 
 

 
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. 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. 
 

2011 - 

Vykonaných 128 kontrol v rodinných domoch. 
 

k 31.12. 2011 - 

Počas žatevných prác boli vykonané 3 kontroly. 
 

06/2011 - 

MsHZ Senica sa zúčastnil okrskového námetového cvičenia, ktoré sa 
uskutočnilo na poľovníckej chate pri Koválovskej priehrade za účasti OHZ 
obcí Koválov, Smrdáky a Šajdíkové Humence. Cieľom cvičenia bolo 
uhasenie požiaru pomocou diaľkovej dopravy vody na vzdialenosť 200 m, 
čím sa vyskúšala súčinnosť zborov pri doprave vody na veľkú vzdialenosť 
od vodného zdroja. Tieto okrskové cvičenia by chceli hasiči v budúcnosti 
rozšíriť o spoluprácu s profesionálnou hasičskou jednotkou a záchrannou 
službou. 
 

10/2011 - 

V priebehu roka sa konali dve námetové cvičenia MsHZ. Jedno z týchto 
cvičení bolo vykonané spoločne s profesionálnou hasičskou jednotkou. 
Objektom námetového cvičenia bola budova I.ZŠ. Cvičenie bolo zamerané 
i na evakuáciou žiakov z horiaceho objektu. 
 

2011 - 

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

12.9.2011 169,80 € 
Nadácia SPP 

http://www.poliklinikase.sk/
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a Nafta Gcbely 
Členovia MsHZ sa ako protipožiarne hliadky zúčastňujú futbalových 
zápasov a kultúrnych podujatí organizovaných mestom. 
 

2011 - 

Mesto Senica má vo vlastníctve hasičské vozidlá A 30 s PPS 12, cisternové 
vozidlo CAS 8 na podvozku A 31 a  Peugeot 1 + 8 na prepravu osôb, ktoré 
využívajú členovia DHZ i MsHZ.   
 

2011 - 

Zakúpenie pracovných odevov  
 

2011 211,00 € 
MsHZ 

Zakúpenie hadicového materiálu 
 

2011 292,00 € 
MsHZ 

Oprava hasičskej striekačky 
 

2011 3 998,77 € 
MsHZ 

Školenie vodičov a absolvovanie psychotestov pre vodičov 2011 168,00 € 
MsHZ 

Základná príprava členov MsHZ 2011 425,00 € 
MsHZ 

 
   Podopatrenie - protipovodňové opatrenia 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Bolo 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. 
V spolupráci so SVP š.p. – Správa povodia Moravy a v súlade so zák. 
č.373/2010 Z.z. bol využitý príspevok na podporu zamestnanosti pri 
ochrane pred povodňami – odstránenie náletových krovín z brehov ako aj 
odpadu z koryta rieky Teplice 

2011  

V spolupráci so SVP š.p. – Správa povodia Moravy a v súlade so zák. 
č.373/2010 Z.z. bol využitý príspevok na podporu zamestnanosti pri 
ochrane pred povodňami – odstránenie náletových krovín z brehov ako aj 
odpadu z koryta Teplice . 
 

2011  

 
                Podopatrenie - osobná bezpečnosť a ochrana majetku 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
V oblasti rozširovanie kamerového systému mesta neboli realizované 
žiadne aktivity 
 

2011   

 
 
 Priorita 4 -  Životné prostredie 
 

Opatrenie 1 – Ochrana prírodného prostredia mesta a okolitej krajiny 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Výmery trávnatých plôch a plôch s vysokou zeleňou sa nezmenili. Mesto 
udržuje zeleň na ploche 530 ha. 

2011  
mesto Senica                                     



Kontrola plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica za rok 2011 

 - 13 -   

Rozvíjanie verejnej zelene – výsadba stromov, kríkov, úprava trávnatých 
plôch, terénne a záhradné úpravy. Vysadených bolo: stromov 90 ks a 15 ks 
kríkov: 
 
Výsadba stromov v rámci revitalizácie námestia: 
16 ks ginko biloba 
21 ks čerešňa pílkatá 
 2 ks jaseň štíhly 
 2 ks katalpa bignoniová 
 3 ks javor mliečny 
 
Výsadba stromov a kríkov p parku na Železničnej ulici v rámci projektu  
„ Sídliskový park“: 
  2 ks javor cukrový 
  1 ks javor mliečny 
  1 ks pavlovnia plstnatá 
  1 ks katalpa bignoniovitá 
  1 ks ambrovník styraxový 
10 ks ľubovník kalíškatý 
  5 ks vajgelia ružová 
 
Výsadba stromov na Kunovskej priehrade v rámci mikroprojektu 
cezhraničnej spolupráce „ Poznávaj a chráň rozmanitosti našej prírody“: 
  5 ks lipa malolistá 
  5 ks breza bradavičnatá 
  5 ks javor 
  5 ks dub letný 
 
Výsadba stromov OZ Kozel – pravý breh rieky Teplica v časť mesta 
Kolónia 
 10 ks dub červený 
 10 ks lipa 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2011 
 
 
 
 
 
 
11/2011 

 
 
 
 

32 761,00 € 
mesto Senica 

 
 
 
 
 
 
 

 
720,00 €  

Nadácia Dexia banky 
Slovensko, 

 
 
 
 
 
 
 
 

240,00 € 
 
 
 
 

 
OZ KOZEL                                     

 
 

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.  
 

2011 - 

V rámci projektu  „Ovzdušie bez prachu v meste Senica“ z Operačného 
programu Životné prostredie boli zakúpené  4 čistiace stroje.  

- malý kompaktný zametač City Cat 2020  
- malý podvozok s cisternou UnimogU400  
- veľký podvozok s cisternou 4x4   
- veľký zametač Viajet 6RH  

 
 

 
 
05/2011 
07/2011 
07/2011 
08/2011 

 
 

227 640,00 € 
287 418,00 € 
207 120,00 € 
275 580,00 € 

Znížiť hladiny hluku emitovaného z jednotlivých zdrojov – automobilová 
doprava 

  

V rámci tejto aktivity zabezpečuje SSC, IVSC Bratislava spracovanie 
projektovej dokumentácie pre stavbu Cesta I/51 Senica – Jablonica – Trstín. 
Jej realizácia prispeje k zníženiu emisií hluku z automobilovej dopravy.  
 

Činnosť 
prebieha 
priebežne 

SSC 
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V rámci zníženia hladiny hluku emitovaného z jednotlivých zdrojov SSC, 
IVSC Bratislava zabezpečuje spracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavbu Cesta I/51 Senica – Jablonica – Trstín. Jej realizácia prispeje 
k zníženiu emisií hluku z automobilovej dopravy. 
 

Činnosť 
prebieha 
priebežne 

zdroje 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 bol v roku 
2011 v procese verejného obstarávania.  
 

2011 - 

Podporiť výstavbu kompostárne bioodpadov   
Projekt „Kompostáreň bioodpadov Senica“ bol schválený v roku 2009 
v rámci Operačného programu Životné prostredie. V roku 2011 bol  
v procese VO.  

2011 Celkové 
predpokladané 

výdavky  
3 954 293,25 € 

KF,ŠR, mesto Senica 
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu: 0 t.  
Zhodnocovanie závisí od vybudovania kompostárne BRKO.  
Odpad sa zhromažďuje. 
 

2011 - 

Množstvo vytriedeného BRKO - 
- drvina z haluzoviny a dovoz občania: 94,1 t 
- zber občania: 486,7 t 
 

2011 TS 

Množstvo vytriedeného odpadu: 1591,83 t 
 

2011 TS 

Množstvo vytriedeného stavebného odpadu:485,5 t 
 

 TS 

Vyprodukované množstvo zmesového KO /občania/ : 3571,1 t 
 

2011 TS 

Komunálny odpad celkom Senica: 5494 t 
 

2011 TS 

 
 

 
 
 
 
 

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. 
 

  

Realizácia stavebných prác projektu „Senica s novým námestím“, ktorá 
riešila rekonštrukciu celej centrálnej časti mesta. Projekt schválený 
a realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu.  
 

8/2010 – 
11/2011 

Celkové výdavky  
1 641 000,00 € 

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 
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Úprava verejného priestranstva v rámci projektu „Senica s novým 
námestím“: 
- rekonštruovanie priestorov námestia   
- rekonštruovanie chodníkov 

- cyklistické chodníky 

2011  
 

725 626,00 € 
324 754,00 € 
 46 994,00 € 

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 

Ako súčasť projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej 
školy Senica“ bola realizovaná rekonštrukcia átria objektu o rozlohe 790 
m². Okrem vzdelávacích účelov  átrium spĺňa funkciu oddychovej zóny ako 
časť  Čulenovho parku.   
 

09/2010 - 
4/2011 

 
89 845,71 € 

mesto Senica 

   
 
 

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

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Podpora športových klubov v meste Senica a ich športovo-telovýchovných 
aktivít formou dotácií z fondu Pro Senica – 15 projektov, 13 športových 
klubov 
 

celoročne 13 780,00 € 

Uskutočnenie XXIII. ročníka Záhoráckeho maratónu a polmaratónu 
s účasťou 177 bežcov 
 

18.6.2011 2 248,00 € mesto 
Senica 

200,00 €  
TTSK 

Uskutočnenie XXVI. ročníka Silvestrovského behu s účasťou 216 bežcov, 
z toho 90 detí a mládeže 
 

31.12.2011 650,00 € 

Senické dni športu ako možnosť zapojenia sa do pohybových a športových 
aktivít žiakov senických základných škôl 
 

Jún 2011 200,00 € - 
dotácia z TTSK 

Podpora organizovania MS v stolnom hokeji 
 

 150,00 € 

 
 
 
 
 Opatrenie 2 – Rozvoj športovej infraštruktúry 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Podporovať športové podujatia s masovou účasťou, najmä s amatérskym 
zázemím a účasťou detí a mládeže 

  

Kunovský vodník - 7.ročník kultúrno-športového podujatia pre deti 
i dospelých s množstvom, súťaží a  hier pre deti, súťažou v plážovom 
volejbale pre dospelých. 
 

6/2011 3 000,00 € 
RSMS 

Dračie lode - 2. ročník podujatia – preteky dračích lodí o putovný pohár 
primátora mesta Senica. Súťažilo 12 družstiev o najrýchlejšie prejdenú 
vytýčenú trať. 
 

7/2011 16 500,00 € 
RSMS 

Triatlon - 2. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou. Súťažné disciplíny 
boli: plávanie, horská cyklistika, beh. 

8/2010 2 200,00 € 
RSMS 
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Ľadové medvede – 1.ročník   1/2011 500,00 € 

RSMS 
Zabezpečovať pravidelnú správu a údržbu všetkých ihrísk   
Oprava a rekonštrukcia detských ihrísk /náhrada poškodených častí, nátery/. 
 

celoročne 2 026, 20€  
mesto Senica    

Údržba ihrísk s umelou trávou: 5 ihrísk majú v správe ZŠ, ktoré sa starajú 
o ich bežnú údržbu, o 4 ihriská bežne prístupné verejnosti ( Robotnícka ul., 
Kalinčiakova ul. ) a 27 detských ihrísk 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. 
 

2011 MsKS 

Podpora folklórnych tradícií   

Folklórne tradície a ľudové zvyky sme v tomto roku podporili organizáciou 
podujatí, kde nosnou plochou programu boli súbory /Senický heligónkari, 
Medicinbal  cimbalovka V. Pavlovice, folklórny súbor Gbelan, folklórny 
súbor Šandorfjánek, /. 
                                       

2011 MsKS 

Koncertné vystúpenie profesionálna ľudová scéna -  Moravienka, Cigánsky 
diabli 
 

2011 MsKS 

Súbory MsKS DH Seničanku, Klub priateľov heligónky /KPH/. Uskutočnili 
73 vystúpení. KPH vydáva knihu „Heligónka“ – dejiny diatonickej 
harmoniky a CD č.2 – pod názvom „Poďte medzi nás“. 
 

2011 MsKS 

Ľudové zvyky rozvíja v plnom meradle Záhorácke divadlo, ktoré 
uskutočnilo v tomto 12 premiéru pod názvom „Osudy jedného vinára“ .Na 
Slovensku i v zahraničí uskutočnilo v priebehu roka 51 divadelných 
vystúpení, ktoré videlo 8 100 divákov. Reprezentovalo mesto Senica 
i región Záhorie v českej republike a v Luxemburgu na československom 
festivale.  
 

2011 MsKS 

Podpora drobných výrobcov, zabezpečením trhu s remeselnými výrobkami   

Senické kultúrne leto 2011 – Senický jarmok 
 

2011 mesto Senica 

Vianočná dedina:  Združenie cechov historických remesiel remeselníci 
v historických kostýmoch s manuálnym predvádzaním výroby, 1 stánok . 
 

2011   

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 

  

Realizácia mikroprojektu  „Záhorácké a moravsko-slovácké divadlobraní“ 
schváleného z FM Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 
v spolupráci s Dům kultury Hodonín. 
 

2011 21 958,00 € 
ERDF, ŠR,  

mesto Senica 

Realizácia mikroprojektu „Svet hudby hranice nepozná“ schváleného z FM 
Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 v spolupráci so 
speváckym zborom Cantilena a Pěveckým sborem města Vrbno pod 
Pradědem.  

2011 21 835,00 €  
Cantilena MsKS 

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 
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V tomto roku uskutočnil zbor 19 koncertov, bol účastníkom ukončenia 
mikroprojektu , organizoval spevácke stretnutie zborov Senica – Vrbno pod 
 Pradedom ČR. Zbor uskutočnil koncertný zájazd do Chorvátska, vystúpil 
v Hrejline – pre družobný zbor, Kraljevici – celovečerný koncert a 
reprezentoval na festivale v Rijeke pod názvom“ Piesňou do EU“ 
usporiadaný Maticou slovenskou, organizoval Vianočný koncert  
 
Denné centrum Hviezdoslavova Základne sociálne poradenstvo a pre 
činnosť III. sektora – otvorenie 1.8.2011 
 

2011  

 
 

    Priorita 4 -  Kultúrny rozvoj obyvateľstva 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Mestské kultúrne stredisko – bežné opravy Spoločenský dom v časti Kunov 
 

2011  987,00 € 
MsKS 

Mestské kultúrne stredisko – Dom kultúry –bežné opravy 2011 6 434,74 € 
MsKS 

Amfiteáter – bežné opravy  
 

2011 200,00 € 
MsKS 

Podpora alternatívneho umenia: V priestoroch DK Kunov  boli uskutočnené  
4 podujatia. 
 

2011 - 

Podpora moderného tanca:  Pri MsKS pôsobí tanečná skupina Sonny. 120 
tanečníkov, najväčší úspech   roku bolo Majstrovstvo sveta v Nemecku      
2. miesto v HVK2 , 6 miesto v DVK formácii a 8 miesto HVK formácii. 
Počet vystúpení 21 a 2 samostatné koncerty. 
 

2011 - 

Podpora spoločenského tanca: Pri MsKS pôsobí skupina spoločenského 
tanca Dancer- 20 vystúpení.  
 

2011 - 

Majstrovstvá Slovenska v moderných tancoch SEDANCE 2011  
Organizátor Tanečná skupina SCREAM, Mesto Senica, MsKS 
 

  3500,00 € 
 mesto Senica 

Senické kultúrne leto 2011   
 

8/2011 13 799,87 € 
MsKS 

Divadelný festival „Senická divadelná horúčka“. V rámci festivalu sa 
uskutočnilo  13 ochotníckych a 2 profesionálne  divadelné predstavenia.  
Spoločným menovateľom všetkých produkcií je autorský princíp, 
využívanie rodného nárečia.  
 

10 – 12/2011 - 

Z fondu PRO Senica v oblasti kultúry podporených  9   projektov.   2011 3870,00 €  
mesto Senica 

Podujatia organizované / spoluorganizované mestom Senica:  
Najvýznamnejšie podujatia organizované/ spoluorganizované  mestom :     
1. máj, Dračie lode, Otvorenie nového námestia Martinské svetlonosenie, 
Vianočná dedina. 
 

2011 9 271,74 € 
MsKS 

7000,00 €, 
mesto Senica 

 4 580,00 €  
Nadácia SPP 

 200,00€ 
 TTSK 

Počet zorganizovaných/spoluorganizovaných kultúrnych podujatí  
MsKS: 618 

2011 - 
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 4 – ĽUDSKÉ ZDROJE 
 
 

Priorita 1 – Vzdelanosť a informovanosť  
 

Opatrenie 1 - Predškolské zariadenia 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

   
Elokované triedy MŠ Senica - Kalinčiakova, Kolónia, Robotnícka, Čáčov , 
Komenského , Hollého , Novomeského, J. Kráľa. 
 

2011 - 

Investovať do technického a materiálneho vybavenia MŠ   
- vybavenie  pre školské jedálne(chladničky, roboty, drez, pracovný stôl, iné   
drobné vybavenie kuchyne) 
- nábytok ( lehátka, stoličky, stolíky)  
- elektrospotrebiče (pračky, žehličky, kosačka) 
- PC 
- detské bicykle ,hračky 
-  rekonštrukcia osvetlenia 
- montáž regulátora dodávky tepla pre ET Novomeského 1209/2 
 

2011 130237.00 € 
MŠ 

Vytvárať podmienky pre špeciálnu predškolskú starostlivosť   
 
Do MŠ  sú prijímané 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. 
 

2011 - 

Podporovať zapojenie MŠ 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  

2011 Celkové výdavky  
628 388,82 €  

ERDF, ŠR,  
mesto Senica 

 

Posilniť výchovnú stránku v materských školách k pestovaniu morálnych, 
mravných a vôľových vlastností, podporovať  dopravnú, plaveckú 
a korčuliarsku gramotnosť 

  

Všetky alokované triedy MŠ sa zúčastňujú výcviku korčuľovania na   
základe spolupráce s HK Senica, na veľmi dobre odbornej úrovni, deti učia 
kvalifikovaní inštruktori, je možnosť zapožičať korčule, HK zabezpečuje 
teplý čaj pre deti počas pobytu na štadióne 
Plavecký výcvik sa uskutočňuje v mestskej plavárni pod vedením 
inštruktora 

 
9/2010 -
3/2011  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí  ZUŠ Senica: 46 
 

2011 - 

Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí CVČ Stonožka Senica: 116 
 

2011 - 
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Dopravnej  výchove sa venuje v školských vzdelávacích programoch 
zvýšená  pozornosť vo forme  aktivít, využíva sa opravené dopravné ihrisko 
v areáli ET Kolónia , zakúpené boli kolobežky a bicykle,  dopravné značky 
a didaktické pomôcky s tematikou dopravy 
 
Na vychádzkach majú deti oblečené reflexné vesty, ktoré venovala Mestská 
polícia Senica  
 

 
5 - 6/2011 
 

 
MŠ 

Podporovať rekonštrukciu objektov MŠ   
Rekonštrukcia  sociálnych zariadení detí a zamestnancov ET Robotnícka a 
Komenského. 
 

1 - 12/ 2011 
 

51 000, 00 € 
MŠ 

 
Rekonštrukcia strechy ET Robotnícka  
 

7 - 8/ 2011 
 

23 500,00 € 
MŠ 

Rekonštrukcia  strechy ET Hollého. 
 

10 -12/ 2011 
 

7 500,00 € 
MŠ 

Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti v jasliach na mesto, ich začlenenie do 
organizačnej štruktúry MsÚ 

Od 1. 3. 2011 27 628 € 

 
      
           Opatrenie 2 – Základné školstvo 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Podpora environmentálnej výchovy detí a mládeže - Školy spolupracovali 
so Záhorským osvetovým strediskom, Technickými službami, Okresnou 
knižnicou, Mestským domom kultúry  a Europe Direct v rámci uceleného 
programu environmentálnej výchovy pre 1.- 9. ročník /projekty Senica  - 
odpad v našich rukách, Baterky na správnom mieste, Zdravá škola, Modrá 
škola, Škola bez kriedy  

2011 - 

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 /, zverejňovanie základných dokumentov režimu života školy na 
web stránkach. 
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. 

 

2011 - 

Integrácia čo najviac školopovinných  detí rôznym spôsobom 
znevýhodnených do klasických základných škôl: V ZŠ na ulici V.P. Tótha 
bolo z celkového počtu 411 začlenených 9 žiakov, v ZŠ  na ul. Komenského 
z celkového počtu 434 žiakov bolo začlenených 16 žiakov , v ZŠ  ul. 
Sadová z celkového počtu 694 žiakov bolo začlenených  16 žiakov a v ZŠ 
Mudrochova ul. z celkového počtu 380žiakov bolo začlenených 15 žiakov. 

 

2011 - 

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.  

2011 - 

Do modernizácie vzdelávacieho procesu sa zapájali učitelia jednotlivých 
škôl a ako multiplikátori odovzdávajú svoje poznatky svojim kolegom 
v problematike informatickej výchovy, cudzích jazykov, prírodovedných 

2011 - 
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predmetov. 
Vo vyučovacom procese využívali moderné metódy práce so žiakmi na 
priblíženie nového obsahu učiva projektovým vyučovaním , interaktívnym 
vyučovaním a vyučovaním prostredníctvom informačno-komunikačných 
technológií. 
 
Školy sa zapojili do pohybových aktivít v rámci Senických dní športu, 
zúčastňovali sa dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku 1.- 4. ročník 408 
žiakov, 5.- 9. ročník 478 žiakov, plavecký výcvik absolvovalo 411 žiakov 
1.- 4. ročníka a 155 žiakov 5.- 9. ročníka. 
Základy korčuľovania na zimnom štadióne a samotné korčuľovanie  
absolvovalo 260 žiakov 1.- 4. ročníka a 329 žiakov 5.- 9. ročníka. 
 

2011 - 

Z fondu PRO Senica v oblasti vzdelávania podporené 4 projekty.   
 

2011 1 108,00 € 
mesto Senica 

 
I. Základná škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Výmena okien 
 

07/  2011 16 125,00 € 

Interaktívne tabule, 2 ks 12/2011 5 400,00 € 
z rozpočtu RZ 

Zberové aktivity: pomarančové šupy ,gaštany, papier, elektro odpad 
 

2011  

Hasičská súťaž o pohár primátora mesta  
 

11/2011 - 

Hasičská  súťaž o pohár riaditeľky školy 
 

02/2011  

Výročie školy – vypúšťanie lampiónov, slávnostná akadémia 03 - 04/ 2011 1 500,00 € 
z rozpočtu RZ 

Dopravná výchova, žiaci 1. – 9 ročníka 04 - 07/ 2011 
09 - 11/2011 

- 

Plavecký výcvik, žiaci 1. – 7. ročníka 
Podpora plaveckej gramotnosti 

04 a 09/ 2011 198,00 € 
 mesto Senica 

Mladý záchranár  
 

10/2011 - 

Na bicykli bezpečne 
 

05/2011 - 

Futbalový turnaj pri príležitosti MDD 
 

06/2011 250,00 €  
mesto Senica 

Projekt Združenie ORAVA – Rozvoj kritického myslenia žiakov 9/2011-
5/2012 

- 

Otvorená hodina slovenského jazyka 
 

Október 2011 - 

Vlastivedný kvíz žiakov 4. ročníka senických škôl 
 

Jún 2011 - 

Zapájanie sa do: 
-   výtvarných súťaží : Senické zlaté jabĺčko,  Vesmír očami detí, Deň Zeme 
a Odpadáčik , Tajomný svet stredoveku, Čarovný odkaz Vianoc... 
- literárnych súťaží – Hurbanov pamätník, Rozprávkové vretienko, 
Šaliansky Maťko 
-  speváckych súťaží – Slávik Slovenska, POP Senica 
-  športových súťaží – podľa športového kalendára 

2011 - 

Akadémie ku : Dňu matiek, Dňu úcty k starším, Vianočná besiedka 
 

 - 

Záujmová činnosť v krúžkoch 27 krúžkov 
 

celoročne vzdelávacie poukazy 
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Integrácia 9 žiakov s rôznymi postihnutiami do klasických tried. Poruchy 
učenia a postihnutia našich žiakov – dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, 
poruchy pozornosti, hyperaktivita, dysgrafia, ADHD. 
 

  

Žiaci sa zúčastňovali súťaží a olympiád organizovaných Spoločným 
školským úradom v Senici a KŠU Trnava pod záštitou MŠ SR. 
Účasť na biologickej, geografickej, chemickej technickej, a biblickej 
olympiáde 
 

celoročne - 

Vzdelávanie pedagógov : 
- práca s interaktívnou tabuľou 
- základná obsluha PC a programy Word, Excel a PPT 
- inovácia vzdelávacích metód a foriem 
- ako vytvoriť školský vzdelávací program 
- informatická výchova pre primárne vzdelávanie 
 
Vzdelávaní sa zúčastnilo 17 pedagógov 
 

celoročne - 

 
II. Základná škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Rekonštrukcia a modernizácia II. Základnej školy Senica vrátane 
vnútorného vybavenia plocha zrekonštruovaných priestorov 4156,00 m2 

06/2009-07/ 
2011 

 Celkové výdavky 
883 466,99 € 

Oprava strechy na školskej jedálni, zakúpenie 3 ks nerezových stolov 
 

2011 11 414,00 € 
 ZŠ, Rozpočet OK 

2 ks interaktívnych  tabúľ, 82 ks školských stoličiek,2 ks DVD prehrávače,6 
ks CD_R rádia, 1 ks notebook, 3 ks diaprojektory  s príslušenstvom 

2011 15 916,00 €  ZŠ 

Volejbalové lopty 15ks. 
 

2011 Nadácia COOP 
Jednota 

Učebné pomôcky, webová stránka, doména, monitory 11 ks, malotraktor  
 

2011 6826,63 € 
RZ 

Výtvarné súťaže ku Dňu Zeme a Odpadáčik. 
 

04/2011 - 

Hliadky mladých zdravotníkov. 
 

05/2011 - 

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

2011 - 

„Modrá škola – voda pre budúcnosť“ vzdelávací program BVS.   
 

2011 -  

Škola v prírode – naši žiaci boli na ozdravnom pobyte v Lazoch pod 
Makytou. Zúčastnilo sa 61 žiakov 2. a 4. ročníka.  
 

8. - 13.5. 
2011 

33,00 €,  
RZ  

 
Tematické exkurzie organizované predmetovými komisiami / Nitra, jaskyňa 
Driny, divadelné predstavenia  v Trnave, Bradlo, Košariská, ZOO 
Bratislava, Bzince pod Javorinou, Modra, Devín, Hlohovec/.  
 

2011 - 

Integrácia 15 žiakov s rôznymi postihnutiami do klasických tried. Poruchy 
učenia a postihnutia našich žiakov – dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, 
poruchy pozornosti, hyperaktivita, dysgrafia, ADHD. 
 

2011 - 

Žiaci v hmotnej núdzi, ktorým poskytujeme bezplatne obed bolo 15 žiakov, 
školskom klube je 1 detí, ktorého rodičia sú oslobodení od poplatku za  
návštevu ŠKD, 15 deťom nakupujeme školské potreby. 
 

2011 ŠR 

Projekt : Florbal pre všetkých. 2011 200,00 €  
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ZŠ 
360,00€ 

 RZ  
Projekt -Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov.                
Kvalifikačné štúdium anglického jazyka 1 pedagóg. 
 

01-12/2011 ESF 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.  Kvalifikácia 4 
pedagógov. 
 

2011 ESF 

Podpora športových a pohybových aktivít - Plavecký kurz – žiaci 3. a 4. 
ročníka. 
 

10 -12/2011 - 

Podpora športových a pohybových aktivít - Lyžiarsky kurz Kremnické 
vrchy. 
 

02/2011 133,00 €  
RZ 

Podpora športových a pohybových aktivít - Korčuľovanie 1. až 4. ročník. 
 

2011 mesto Senica 

Voľno časové aktivity – 29. krúžkov. 
 

2011 vzdelávacie poukazy 

Počet zorganizovaných súťaží, prehliadok a iných aktivít – 80. 
 

2011 - 

V rámci kontinuálneho vzdelávania sa zúčastnilo 26 učiteľov  vzdelávania 
 „ Učiť moderne, inovatívne a kreatívne“ a „ Interaktívna tabuľa v práci 
učiteľa“ 
 

2011 - 550,00 € 
ESF, vlastné zdroje 

Zvyšovanie kvalifikácie 4 učitelia. 
 

2011 - 

Podpora zamestnanosti ( § 50i a § 50a ): 9 osôb (4 upratovačky, 1pomocná 
sila v kuchyni,3 pomocné  vychovávateľky v ŠKD, 1 výchovný poradca) 
 

0 -12/ 2011 4  262,07 €  
ESF, ŠR   

                 
III. Základná škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Rekonštrukcia a modernizácia III. Základnej školy Senica vrátane 
vnútorného vybavenia a vybudovania ihriska   

- plocha zrekonštruovaných priestorov 9 673,53 m2  

- plocha ihriska 1 320 m2 

júl 2011 – 
marec 2012 

 
Schválené oprávnené 

výdavky 
804 960,56 € 

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

2011 - 

Propagácia zdravého životného štýlu: Deň jablka, Deň mlieka, Týždeň 
zdravej kuchyne 
Zdravotná výchova – kurz prvej pomoci, beseda s psychológom 
Súťaž etickej výchovy- Náš svet 

celoročne 
 
 
 
05/2011 

- 

Dopravná výchova: kurz 1. - 5. ročník 
 

2011 - 

Projekt Nadácie Orange: "Komunikujeme v sieti inak, ale bezpečne" 
 

04/2011 900.00 € 

Participácia na projekte „ Vzdelávanie pedagog. pracovníkov – zriadenie 
učebne ( 23 notebookov) 

11-12/2011 - 

Projekt „Zdravie na školách“  2 400,00€ 

Účasť na národných projektoch 
 

celoročne  

Účasť na medzinárodnej Daltonovskej konferencii v Brne 05/2011 - 
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V roku 2011 deti v rámci voľno časových aktivít navštevovali 44 krúžkov, 
Vianočný florbalový turnaj, tvorivé dielne, ŠKD - karneval  
 

2011 
 

MŠ SR 

Účasť na súťažiach: Náš svet – etická výchova 
                                 Spiel &Play – cudzie jazyky 
                                 Talent – umenie- kumšt – výtvarná súťaž 
                                 Hurbanov pamätník 
                                 Shakespeare v nás 

05/2011 
12/2011 

- 

Účasť na olympiádach: Matematickej, biologickej, SJ, NJ,AJ, biblickej 
olympiáde 

2011 - 

Spolupráca s UNICEF o titul „Škola priateľská deťom“ 2011 - 
 
IV. Základná škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Výmena klasických okien za plastové v 8 učebniach a 1 kabinete 07/2011 15 993,66 € 

ZŠ 

Vymaľovanie vestibulu a vchodu do budovy školy, plocha 312 m2      07/2011 600,00 € 
ZŠ 

 
Výtvarné súťaže ku Dňu Zeme a Odpadáčik. 04/2011 - 

Deň Zeme- maľovanie na chodník. 
 

05/2011 - 

Náučný chodník Kunov. 09/2011 - 

Exkurzia Papiernička Prietrž 5- 9 ročník 06/2011 ZŠ 

Rozmiestnenie plagátov a letákov  o separovanom odpade. 09/2011 
 

- 

Exkurzia do hvezdárne v Brne, 5. ročník. 
 

10/2011 
 

ZŠ 

Príprava  žiakov na biologickú olympiádu , na súťaž Mladý záchranár. Priebežne - 

Exkurzia do teplárne Službytu- spaľovanie biomsy, 3.-4.,8.,9.ročník 06/2011 - 

V rámci  Modernizácie vzdelávacieho procesu na ZŠ bola daná do užívania 
jazyková učebňa  pre 1. stupeň s diaprojektorom a možnosťou 
interaktívneho vyučovania 
 

09/2011 1790,00  € ESF 

Integrácia žiakov s rôznymi postihnutiami do klasických tried- máme 16 
zaradených žiakov. Poruchy učenia a postihnutia našich žiakov – dyslexia, 
dysortografia, dyskalkúlia, epilepsia, poruchy pozornosti, hypoaktivita, 
episyndrom, dysgrafia, ADHD, dyslália, elektívny mutizmus.  
Zabezečenie učiteľa –asistenta  

2011 
 
 
 
od 09/2011 

- 

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 32. 
 

2011 ŠR 

Deti v hmotnej núdzi – strava. 2011 3 854,00 €   
ŠR 

Deti v hmotnej núdzi – učebné pomôcky. 2011 1 080,00 €   
ŠR 

Škola v prírode so zameraním na lyžiarsky výcvik -II. stupeň, 25 žiakov. 02/2011 - 
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Na bicykli bezpečne – prvý stupeň. 05/2011 - 

Plavecký kurz – prvý stupeň 04 – 06/2011 
 

- 

Maratón v korčuľovaní 1.-9. ročník a učitelia 12/2011 - 

Mudroškova hokejka  3.-4. ročník 12/2011 - 

Pravidelné korčuľovanie  I. stupeň podľa rozpisu 
ZŠ   

- 

Športovo – branný deň vo vojenskom múzeu v Piešťanoch 
4.ročník 

05/2011 - 

Dopravná výchova v autoškole Progres  05/2011 - 

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

2011 - 

Deň rodiny, pripravila ŠKD. 
 

2011 - 

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

2011 - 

Veľkonočné dielničky. 04/2011 
 

100,00 € 
RZ 

Projekt -Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov. 
Prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu škola získala  
dataprojektor, notebook. 
 

13. 11. 2010 1 790,00 €  
ESF, ŠR 

Ucelený projekt environmentálnej výchovy pre 1.- 9. ročník. 
Škola priateľská deťom- spolupráca s detskou organizáciou Unicef,  Týždeň 
modrého gombíka, potrebné materiály hradí Unicef. 
 

09/2011 –  
06/2012 
 

- 

Branno-športový deň  pre prvý stupeň. Spolupráca s Regrutačným 
strediskom v Trnave. 
 

06/2011 
 

- 

Podpora športových a pohybových aktivít -.Plavecký kurz - prvý stupeň. 
 

04-06/2011 - 

Podpora športových a pohybových aktivít - Škola v prírode so zameraním 
na lyžiarsky výcvik. 
 

02/2011 
 

132,00 € 

Podpora športových a pohybových aktivít - Korčuľovanie 
 

2011 - 

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

17.6.2011 100,00 € 
 RZ  

Spolupráca s CVČ,SČK,ZOS 2011   

Voľno časové aktivity – 21 krúžkov. 2011 vzdelávacie poukazy 
 

Vzdelávacie poukazy. 2011 9706,00 € 

Počet projektov 11. 
 

2011 - 

Škola poskytla na požiadanie Krajského školského úradu 6 multiplikátorov  
pre jednotlivé predmety z radov našich učiteľov 
 

2011 - 

Vzdelávanie pedagogického zboru prebieha podľa plánu kontinuálne 
vzdelávanie    pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 317/2009 Z. z. 

2011 - 
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 Opatrenie 3 – Ostatné vzdelávanie a školstvo 
 
Základná umelecká škola Senica  
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Senica vrátane vnútorného vybavenia 
plocha zrekonštruovaných priestorov 3 616,47 m2 

február 2010-
apríl 2011 

Schválené oprávnené 
výdavky 
1 184 504,82 € 

Koncert žiakov HO: 9x 
 

01 – 04/2011 ZUŠ  

Vianočná výstava žiakov VO 
 

10.1.2011 ZUŠ 

Komorný koncert sláčikového oddelenia HO 
 

15.4.2011 ZUŠ 

Koncert mladých umelcov – D.Gál- klavír – Konzervatórium Bratislava 
 

17.4.2011 ZUŠ 

Koncert poslucháčov Konzervatória v Kroměříži 
 

29.4.2011 ZUŠ 

Koncert poslucháčok Konzervatória v Bratislava 
 

4.5.2011 ZUŠ 

„Mudrochova paleta“ – 6.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 
 

6.-25.5.2011 ZUŠ 

Výstava porotcov Mudrochovej palety 
 

6.-25.5.2011 ZUŠ 

Výstava absolventov ŠPD 29.5.-
10.6.2011 

ZUŠ 

Koncert žiakov HO: 4x 
 

5/2011 ZUŠ 

Galakoncert súborov školy (HO,TO,LDO) 
 

23.5.2011 ZUŠ 

Koncert sólistov – najúspešnejších žiakov HO a LDO v Záhorskej Galérii 
 

22.5.2011 ZUŠ 

Majstrovstvá Slovenska v modernom tanci (ZUŠ spoluorganizátor) 
 

6.-8.5.2011 ZUŠ 

Výstava absolventov I. st. VO 29.5.-
30.6.2011 

ZUŠ 

Absolventské koncerty žiakov HO: 2x 
 

6/2011 ZUŠ 

Literárno-hudobné pásmo v Galérii ZUŠ 
 

12.6..2011 ZUŠ 

Absolventská výstava študentov II. st. VO 17.6.-
30.6.2011 

ZUŠ 

Záverečný a absolventský koncert TI – I. 
 

2.6.2011 ZUŠ 

Záverečný a absolventský koncert TO – II. 
 

6.6:2011 ZUŠ 

Deň otvorených dverí v ZUŠ  
 

16.6.2011 ZUŠ 

Výchovné koncerty pre školy – TO 
 

28.6.2011 ZUŠ 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a doplnení 
niektorých zákonov v roku 2011 bolo zapojených do kontinuálneho 
vzdelávania  12 pedagogických  zamestnancov 
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Koncert žiakov HO 
 

20.10.2011 ZUŠ 

Výstava „Umelci z Velkých Pavlovíc“ - ČR 19.8.-
23.9.2011 

ZUŠ+účastníci 

Výstava „Návraty“ – Dizajn – bývalí absolventi ZUŠ 15.10.-
5.11.2011 

ZUŠ 

Výstava „Jeseň v ZUŠ“ – žiaci VO 11.11.-
2.12.2011 

ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
 

10.11.2011 ZUŠ 

Vianočná výstava VO 6.12.-
31.12.2011 

ZUŠ 

Triedne vianočné koncerty HO v Galérii v podkroví 5.12.-
20.12.2011 

ZUŠ 

Adventný koncert J.J. Ryba: Česká mše vánoční I. premiéra 
 

14.12.2011 ZUŠ 

Adventný koncert J.J. Ryba: Česká mše vánoční repríza 
 

21:12.2011 ZUŠ 

Vianočný koncert TO 
 

 ZUŠ 

Plenér VO – účastníci študenti –LŠPD – V.Pavlovice 15.-
17.7.2011 

účastníci 

Plenér Bratkovica – tvorivá dielňa žiakov 2.st. VO ZUŠ a žiakov Gymnázia 
Velké Pavlovice 

6.-8.10.2011 Mesto Senica+ 
účastníci ZUŠ 

 
Centrum voľného času Senica  

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Tanečný koncert Sonny. 
 

10/2011 CVČ 

Karneval na ľade. 
 

01/2011 CVČ 

Gitarová party v DAVe 
 

02/2011 CVČ 

POP Senica. 
 

03/2011 CVČ 

Stonožkin detský karneval 
 

01/2011 CVČ 

Stonožkino vysvedčenie. 
 

06/2011 CVČ 

Stonožkin táborák 
 

09/2011 CVČ 

Míľa pre mamu. 
 

05/2011 CVČ 

Deň otvorených dverí CVČ 
 

09/2011 - 

Deň študentstva na radnici 
 

11/2011 CVČ,  
mesto Senica 

Športové súťaže : zorganizovaných 41 športových podujatí s počtom 3513 
účastníkov 

 - 

Podujatia pre účastníkov do 15 rokov : 151 
 

2011 - 

Podujatia pre účastníkov nad 15 rokov: 218 
 

2011 - 

Počet záujmových útvarov:100 
Spolu 301podujatí pre 18 305 návštevníkov 
 

2011 - 
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Spojená škola Senica 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Zahrajme sa spolu – popoludnie pre žiakov s rodičmi a prednáška 
psychológa         
                                      

01/2011 20,00€ 
SŠ 

Úloha a poslanie ženy – beseda  
 

03/2011  

Jarné tvorivé dielne 
 

04/2011 100,00€ 
SŠ 

Deň matiek – kultúrny program žiakov SŠ 
 

05/2011  

Jesenné tvorivé dielne 
 

10/2011 100,00 €  
COOP Jednota 

Mesiac úcty k starším- kultúrne vystúpenie žiakov SŠ 
 

10/2011  

Týždeň zdravia – projektové vyučovanie 
 

10/2011 50,00 € 
SŠ 

Tvorivé dielne- práca s hlinou- enviroprojekt 
 

12/2011 150,00 € 
 

Vianočné tvorivé dielne. 
 

12/2011 100,00 € 
COOP Jednota 

Vianočná dedina – kultúrne vystúpenie žiakov SŠ na námestí Oslobodenia 
 

12/2011  

Podpora medzinárodných aktivít Spojenej školy formou dotácie z fondu Pro 
Senica 

2011 200,00 € 
 mesto Senica 

 
Informačné centrum EUROPE DIRECT 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Brána informácií otvorená –  informačné semináre pre ZŠ a SŠ 

 
celoročne 
 

Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže – „Aká bude Európa 2011“ 01/ 2011 Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

Debatérska súťaž – súťaž v akademickej debate pre stredoškolákov 
 

02/ 2011 Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

Mladý Európan – vedomostná súťaž pre stredoškolákov 
 

04/ 2011 
 

Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

Deň Európy – informačné podujatie pre verejnosť 
 

05/ 2011 Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

Podávať pomocnú ruku – výtvarná súťaž pre MŠ a ZŠ 
 

04-06/ 2011 
 

Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

Senický týždeň dobrovoľníctva – osvetové podujatie zamerané na 
dobrovoľnícke aktivity 
 

09/ 2011 Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

Deň Eura a Deň európskych jazykov – informačne- súťažné podujatie na ZŠ 
 

09/2011 Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

 „Vždy je dôvod pomôcť“ – fotosúťaž pre neprofesionálnych fotografov  
 

05-12/ 2011 Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

„Aká bude Európa 2012“ – výtvarná súťaž 
 

10-12/ 2011 Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

Európske Vianoce – medzinárodný výmenný projekt pre ZŠ 
 

12/ 2011 Grant EK rozpočet 
Mesta Senica 

 
 



Kontrola plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica za rok 2011 

 - 28 -   

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 700,00 € 
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 % . 

2011 ESF, ŠR 

Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na aktivačné činnosti: 59 
 

2011 ESF, ŠR 

AČ dohoda č. 37/§52/2010   
zaradených 23 UoZ /12 hod./týždeň  
Náplň prác: odstraňovanie snehu z prechodov pre chodcov, schodísk a 
mostov, posyp chodníkov, mostov a parkovísk, každodenné zbieranie 
odpadkov    
 

13.10.2010 - 
31.3.2011 
 

ESF, ŠR 

AČ dohoda č. 11/§52/2011 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, čistenie amfiteátra, organizovaní  
kultúrnych podujatí 
 
 

2.5.2011 - 
30.9.2011 
 

ESF, ŠR 

AČ dohoda č. 25/§52/2011 NP V-2 
zaradených 21 UoZ /20 hod./týždeň 
Náplň prác: jesenné hrabanie lístia, nakládka a odvoz lístia ,čistenie 
chodníkov, každodenné zbieranie odpadkov, kosenie  cyklotrasy, orezávka 
stromov, čistenie amfiteátra, pomoc pri organizovaní vianočnej dedinky , 
parlamentných volieb   
 

7.11.2011 - 
30.4.2012 

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: 32 
 

2011 - 

Zaradených 32 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    
 

3.1.2011 - 
31.12.2011 

- 

Dobrovoľnícka služba /DS/ - realizujeme podľa § 52a Zákona č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti 
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Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na dobrovoľnú službu: 18 
 

2011 ESF, ŠR 

Dohoda č. 34a/§52a/2010/ NP V-2 
Zaradení  2 UoZ/20 hod/ týždeň 
Náplň prác: poskytovanie pomoci pri starostlivosti o osoby odkázané na 
pomoc iných osôb, občanov so zdravotným postihnutím 

13.12.2010 -
31.5.2011 

ESF, ŠR 

Dohoda č. 10a/§52a/2011/ NP V-2 
Zaradení  7 UoZ/20 hod/ týždeň 
Náplň prác: poskytovanie pomoci pri starostlivosti o osoby odkázané na 
pomoc iných osôb, občanov so zdravotným postihnutím 

1.4.2011 - 
30.9.2011 

 

Dohoda č. 40a/§52a/2011/ NP V-2 
Zaradení  9 UoZ/20 hod/ týždeň 
Náplň prác: poskytovanie pomoci pri starostlivosti o osoby odkázané na 
pomoc iných osôb, občanov so zdravotným postihnutím 

2.11.2011 -
30.4.2012 

 

§ 50i – príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorý 
realizujeme podľa § 50i Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

  

§ 50 i  - Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý prijme do 
pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného UoZ. Pracovný pomer 
je dohodnutý na 9 mesiacov, bez skúšobnej doby. Príspevok sa skladá z ŠR 
a ESF v pomere 15 % : 85 % . 
 
 

2011 77 261,45 €  
celková cena práce  

z toho: 
56 315,22 €  

ESF, ŠR 
20 946,23 € 

mesto Senica  

Dohoda č. 13/§50i/2010/ŠR 
5 zamestnancov/ 37,5 hod/týždeň  
 

1.5.2010 - 
31.1.2011   
 

ESF, ŠR, mesto Senica  

Dohoda č. 50/§50i/2010/ŠR 
2 zamestnanci/ 37,5 hod/týždeň 
 

1.9.2010 - 
31.5.2011 

ESF, ŠR, mesto Senica  

Dohoda č. 72/§50i/2010/NP I-2/C 
1 zamestnanec / 37,5 hod/týždeň 
 

1.1.2011 - 
30.9.2011 

ESF, ŠR, mesto Senica  

Dohoda č. 7/§50i/2011/NP I-2/C 
13 zamestnancov /37,5 hod/týždeň 
 

1.2.2011 - 
31.10.2011 

 

Dohoda č. 72/§50i/2011/NP I-2/C 
2 zamestnanci / 37,5 hod/týždeň 

1.3.2011-  
30.11.2011 

 

Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na § 50i: 23 
 

2011 ESF, ŠR, mesto Senica  

§ 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 
 

  

Príspevok sa poskytuje mesačne na jedno vytvorené pracovné miesto 
najviac však po dobu 6 kalendárnych mesiacov vo výške 95% z celkovej 
ceny práce zamestnanca prijatého do pracovného pomeru podľa čl. II. Bod 
1, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku 
životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, platnej 
k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje 

  

Dohoda č. 13/§50j/2011/ŠR 
6 zamestnancov    37,5 hod. /týždeň 
 

1.4.2011 - 
30.9.2011 

ŠR 

Dohoda č. 44/§50j/2011/NP 
6 zamestnancov   37,5 hod. /týždeň 
 

1.11.2011 -
30.4.2012 

ESF, ŠR 

Podľa našich vedomostí sa zamestnalo 15 % z tých , ktorí boli zaradení 
aspoň do jedného  nástroja  pre nezamestnaných občanov. 
 

2011 - 
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Priorita 3 -  Rovnosť príležitostí, mládež a marginalizované skupiny 
 
 Opatrenie 1 – rovnosť príležitostí    
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Počet zamestnaných žien v samospráve: 78 
 

2011 - 

Aktívne fungujú spolky a občianske združenia : oz. Profesionálne ženy 
Senica, Únia žien Slovenska, Femina klub 

2011 - 

Podpora organizácií združujúcich marginalizované skupiny ľudí formou 
dotácie z fondu Pro Senica – 5 projektov, 3 organizácie 
 

2011 2113,00 € 
mesto Senica 

 
 
Opatrenie 2 – deti a mládež   

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Organizácie pracujúce s deťmi a mládežou (10): 
 - 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. 
 

2011 - 

Projekty z oblasti mládeže podporené z fondu PRO Senica: 8 
 

2011 3181,00 € 
mesto Senica 

Plocha vybudovaných detských ihrísk (m2): 1800 
 

2011 6 112,29 € 
mesto Senica                                     

Podpora organizácie Klub humanita a zdravie pre všetkých- poznávacie 
aktivity pre deti III. ročníkov ZŠ 

2011 500,00 € 
mesto Senica 

Podpora projektu Mladý záchranár – vzdelávacej a súťažnej aktivity 
 

2011 350,00 € 
mesto Senica 

Podpora združenia na pomoc postihnutým deťom a mládeži Dobrá vôľa 
 

2011 400,00 €  
mesto Senica 

Podpora organizácie Výchova umením pri ZUŠ Senica – plenér mladých 
výtvarníkov 

2011 700,00  € mesto 
Senica 

Podpora činnosti Študentského parlamentu 
 

2011 500,00 € 
mesto Senica 

Vybudovanie Senického domu mládeže ako centra na činnosť pre mladých 
ľudí v Senici – poskytnutie priestorov, materiálna a finančná pomoc 
 

2011 200,00 € TTSK 
200,00 € mesto 

Senica 
Podpora projektu Bezpečný chodník a cesta – Krajské riaditeľstvo PZ v 
Trnave 

2011 281,00 € 
mesto Senica 

Podpora občianskeho združenia Pro Čáčov – športové popoludnie pre deti 
a mládež 
 

2011 250,00 €  
mesto Senica 
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici po línii prevencie 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Bezpečná cesta i chodník – dopravná výchova pre žiakov I.stupňa ZŠ. 05-09/2011  281,08 €  
PRO Senica 

Na prázdniny bezpečne – preventívny projekt pre žiakov I.stupňa ZŠ. 04-06/2011 1811,00 € 
Rada vlády SR pre 

prevenciu kriminality, 
460,00 €  

mesto Senica  
 

Prednášky a besedy pre  žiakov stredných škôl na témy : 
Trestná činnosť mládeže, šikana – pre všetky ročníky   
Drogy a zákon- pre všetky ročníky   
Mládež a alkohol – pre všetky ročníky  
 

celoročne ORPZ 

Prednášky pre žiakov základných škôl: 
Dopravná výchova – I. stupeň 
Trestná činnosť mládeže, šikana - II. stupeň 
Drogy a zákon – II. stupeň 
Mládež a alkohol – II. stupeň. 
 

celoročne ORPZ 

   
 
Materské centrum Slniečko 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Tvorivé dielne pre mamičky – pravidelná aktivita,  uskutočnených 11 
tvorivých dielní. 
 

2011 MC 

Hudobná škôlka s Alenkou – uskutočnených  9 stretnutí 
 

2011 MC 

Tvorivé dielne pre detičky – uskutočnených 7 tvorivých dielní 
 

2011 MC 

Návšteva MŠ. 
 

3.3.2011 MC 

Besedy s odborníkmi na rôzne témy týkajúce sa detí , uskutočnených 5 
besied. 
 

2011 MC 

Tvorivá dielňa- Darček pre mamičku 
 

4.5.2011 MC 

Míľa pre mamu 2011 – podujatie ku Dňu matiek. 
 

7.5.2011 MC, 
2650,00 € PRO 

Senica  
Brigáda v MC – Maľovanie detského ihriska 
 

21.5.2011  

MDD s opekaním v MC. 
 

28.5.2011 MC 

Brigáda v MC – Maľovanie veselých obrázkov na smutnú stenu 
 

4.6.2011 MC 

Výlet vláčikom do Trnavy 
 

8.6.2011 MC 

Prednáška zdravotníčky SČK s praktickými ukážkami – Predlekárska  prvá 
pomoc u malých detí 
 

16.6.2011 - 

Deň otcov  
 

18.6.2011 MC 

Hudobná škôločka pre MŠ a rozlúčková opekačka v MC - 24-25.6.2011 MC 
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 - Modré z neba Nelinku 
 
Zasadnutie SR MC 29.6. 20111 

a 23.8.2011 
MC 

Deň otvorených dverí v MC – oslava Medzinárodného dňa materských 
centier a 8. narodenín MC Stonožkine slniečka. 
 

8.10.2011 MC 

Verejná zbierka Ligy za duševné zdravie „DNI NEZÁBUDKY“ – 
koordinácia zbierky v spolupráci so Študentským parlamentom a senickými 
SŠ v meste Senica. 
 

10.-11.10 
2011 

- 

Posedenie mamičiek – Čaj o piatej 
 

24.10.2011 - 

Bábkové  mini divadielko – O červenej čiapočke 
 

4.11.2011 - 

Lampiónová prechádzka Senicou.  
 

9.11.2011 - 

Mikuláš v MC. 
 

3.12.2011 MC 

Podpora činnosti Materského centra z formou dotácie z fondu PRO Senica 
 

 500,00 € 
mesto Senica 

Valné zhromaždenie MC  
 

22.12.2011 MC 

Podpora činnosti v materskom centre formou dotácie z fondu Pro Senica 
 

2011 500,00 € 
mesto Senica 

Počet podujatí:44 
Počet účastníkov:2997 

  

 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Program „Zbytočne neriskuj!“ (látkové závislosti: alkohol): 
ZŠ Sadová Senica, 8. Ročník 
 
SSŠP v Senici, 1. Ročník 
 
Gymnázium L. Novomeského v Senici, 2. Ročník 
OA v Senici, 2. Ročník 
 
ZŠ Komenského Senica, 8. Roč. 

11.–21.10.2011 
 
 
 
7.9.2011 
  
13.–15.12.2011 
24.10.-
4.11.2011 
3.3.-1.4.2011 

Prostriedky 
z rozpočtu 

CPPPaP  

Program mediálnej výchovy:  pre žiakov 4. Roč. ZŠ 
ZŠ V.P.Tótha v Senici 
 
ZŠ Sadová v Senica 

8.10.-
16.10.2011 
 
24.11., 
7.12.2011 
 

Prostriedky 
z rozpočtu 

CPPPaP 

Program „Podaj mi ruku“ v spolupráci s CVČ Senica: 
Pre žiakov 6. Ročníkov ZŠ v Senici (info o návykových látkach, 
nelátkových závislostiach, zmena postojov) 

21.3.-18.4.2011 Prostriedky 
z rozpočtu 

CPPPaP 

Vzdelávanie pedagógov – koordinátorov prevencie 
 

1.12.2011 
 

Prostriedky 
z rozpočtu 

CPPPaP 

Ako čeliť šikanovaniu: 
ZŠ V.P.Tótha v Senici – 5. Ročník 
ZŠ Mudrochova v Senici – 4. Ročník 
ZŠ Sadová v Senici – 5. Ročník 

 
12.1.-24.1.2011 
19.4.-27.4.2011 
25.1.-4.2.2011 

Prostriedky 
z rozpočtu 

CPPPaP  
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ZŠ Komenského v Senici, 8.roč. 25.3.-1.4.2011 
Besedy na tému: šikanovanie 
Gymnázium Laca Novomeského v Senici, 1. Ročník 
 
 
Obchodná akadémia Senica, 1. Ročník 
SOŠ Senica, 2. Roč. 

 
22.11.-
23.11.2011, 
8.12.2011 
8.2.2.2011 
8.3.-11.3.2011 

Prostriedky 
z rozpočtu 

CPPPaP 

 
 
Dobrovoľný hasičský zbor 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Hasičský ples 
 

29.1.2011 DHZ 

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

26.2.2011 DHZ 

Pochovávanie basy 
 

8.3.2011                  DHZ 

3. ročník Memoriál Tibora Celleryho 
 

4.6.2011 DHZ 

Letný hasičský tábor pre deti. 
 

15.8.–21.8. 
2011 

DHZ 

Sústredenie pre mladých hasičov 
 

5.5.-8.5.2011                    DHZ 

Mikulášska besiedka pre DHZ Plamienok. 
 

6.12.2011                    DHZ 

 
 
Študentský parlament mesta Senica   

Aktivity  
Vecné vyjadrenie 

 
Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
1.študentský ples – úspešný začiatok novej tradície 

 
02/2011  

„Mládež pred objektívom“- fotografická súťaž 
 

05 – 06/2011 
 
 

30,00 €  
ŠP 

Prezentácia nového loga ŠP a na vernisáži  06/2011 20,00 €  
ŠP 

“Projekt DAV“ – pracovné dobrovoľnícke brigády v priestoroch DAV 
 

05 – 06/2011 
 

360,00 €  
ŠP 

Otvorenie DAVu- tlačová konferencia 
 

 CVČ 

Týždeň dobrovoľníctva – spolupráca s ED, príprava záverečného 
happeningu v DAVe 
 

09/2011 15,00 € 
ŠP 

Cena  senickej  mládeže  - 6. ročník tradičnej ankety študentského 
parlamentu  (nominácie zo študentských rád na osobnosť roka z radov  
učiteľov, športových trénerov, resp. kultúrnych pracovníkov), internetové 
hlasovanie na mestskej webovej stránke, odovzdanie Ceny senickej mládeže 
na Dni študentstva – víťaz Mgr. Viera Medňanská učiteľka Obchodnej 
akadémie v Senici (ďalší nominovaní  - Mgr. Miroslav Tehlár, pedagogický 
pracovník CVČ Stonožka,  RNDr. Magdaléna Hessková, samostatná 
odborná pracovníčka Záhorského osvetového strediska v Senici, Mgr. 
Rudolf Bíly, učiteľ Gymnázia L. Novomeského v Senici). 

10 - 11/2011 50,00 € 
ŠP 

 

Čiastočné riadenie  študentských rád pri stredných školách v Senici, 
pravidelný kontakt  predsedov ŠR s dospelými koordinátormi 

Celoročne - 
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Deň študentstva na radnici – tradičné ocenenie 17 najlepších študentov ku 
Dňu študentstva a Dňu Boja za slobodu a demokraciu (17.11.) 
- okrem ocenení Plaketou mesta a hl. prejavu p. primátora i prezentácia a 
program SŠ, odovzdanie CSM a stretnutie s predstaviteľmi mesta 
 

 11/2011 
 

20 ,00 € 
ŠP, mesto Senica 

Aktívny dobrovoľnícky  podiel členov ŠP na príprave a realizácii mestského 
podujatia „Martinské svetlonosenie“ (príprava oblečenia, podiel v programe 
MsKS, účasť 20 dobrovoľníkov). 
 

11.11.2011 
 

20,00 € 
ŠP 

 

Počet podujatí:8 
Počet zasadnutí: 6 
Počet účastníkov:374 

 - 

 
 
Opatrenie 3 – marginalizované skupiny 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Projekty podporujúce aktivity marginalizovaných skupín z fondu PRO 
Senice: 5projektov , 3 organizácie 
 

2011 2113,00 €  
mesto Senica  

Počet podujatí s účasťou marginalizovaných skupín Spojená škola: 10 
 

2011 - 

Počet podujatí s účasťou marginalizovaných skupín DS Svetluška –  
ProRegion n.o., Senica: 11 
 

2011 - 

 
 

Priorita 4 -  Rozvoj osobnosti a aktívne občianstvo 
           

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 

vyjadrenie 
Počet stretnutí s mimovládnymi organizáciami a dobrovoľníckymi 
zoskupeniami – zástupca primátora: 34. 
 

2011 - 

Počet stretnutí s mimovládnymi organizáciami a dobrovoľníckymi 
zoskupeniami – oddelenie sociálnych vecí: cca 10. 
 

2011 - 

Podporovať občiansku participáciu na veciach verejných   
Odpredaj akcii BVS  
 
 

15.2.2011  

Workshop – Investičné zámery v meste Senica. 
                      

12.4.2011  - 

Zeleň v našom meste 19.10.2011 
 

- 

Deň Európy – informačné podujatie  pre verejnosť, organizovalo 
Informačné centrum Europe Direct. 
 

9.5.2011 EU, EK, 
 mesto Senica 

Fotosúťaž „Vždy je dôvod pomôcť“ – fotografická súťaž pre amatérskych  
fotografov, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti Európskeho roka 
dobrovoľníctva,  organizovalo Informačné centrum Europe Direct. 
 

05-12/2011 EK, mesto Senica 

Počet verejných diskusií s občanmi: 3.  
 

2011 - 
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Počet Mestských zastupiteľstiev: 7 
 

2011 12 801,00 € 

Počet Mestských rád: 6.  
 

2011 3551,00 € 

Zasadanie výborov v mestských častiach: 
 - stretnutie občanov s poslancami: 18. 
 
- MV č.1 / E. Wágnerová /: 1  
- MV č.2 / Ľ. Béreš /: 2 
- MV č.3 / J. Timeková /: 3 
- MV č.4 / P.Hutta /: 3 
- MV č.5 /  
- MV č.6 / M. Lidaj /: 2 
- MV č.7 / B.Grimm /: 5  
- MV č.8 / T. Blažková /: 2 

 

2011 582,00 € 

Počet zasadnutí komisií MsZ spolu: 60. 
   
- finančná komisia:  6 
- komisia pre podnikateľskú činnosť, správu majetku, obchodu a služieb: 6 
- komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu: 6 
- komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu   
  a prideľovania bytov: 8 
- komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti: 6 
- komisia pre mládež: 4 
- komisia pre šport: 5 
- komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 5 
- komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora  
  mesta a hlavného kontrolóra: 2 
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  
  funkcionárov: 3 
- komisia na prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností: 9 
 

2011 6 984,00 € 

Raňajky s primátorom - pracovné stretnutie s novinármi: 3x 
 

2011 mesto Senica 

TV SEN – okrúhle stoly s primátorom: 2x V priebehu 
roka 

- 1000,00€  
mesto Senica 

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: 143.  
 
 

2011 
 

- 

Podmienky pre činnosť mimovládnych organizácií, občianskych združení 
a dobrovoľníckych zoskupení 

  

Stretnutie športových klubov a telovýchovných jednôt.  
06 /2011 

- 

   
Podpora projektov z fondu PRO Senica 
- celkovo podporených 36 projektov v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, 
sociálnej oblasti, v oblasti mládeže, prevencie kriminality, verejného 
poriadku. 
 

2011  36 895,60 € 
mesto Senica  
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 5 – INFORMATIZÁCIA MESTA SENICA 
 
 

Priorita 1 -  eGoverment 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Počet  vytvorených  e- služieb: 10 2011 - 
Ročná využiteľnosť e-služieb občanmi mesta : 2 000 
 

  

 
 

Priorita 2 -  Geograficko informačný systém mesta GIS 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Počet prístupov na mapový server – verejných, neverejných (MsÚ):18 000 
 

2011 - 

 
 
Priorita 3 – Metropolitná sieť 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Neboli realizované žiadne aktivity 2011 - 
 
 

Priorita 4 – Infraštruktúra a ľudské zdroje 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie a účasť  Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Počet preškolených zamestnancov: 73 
 

2011 2 737,40 € 
mesto Senica 

Vzdelávacie kurzy zamestnancov: 
- seminár – daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010:          2/ú  
- seminár – daň z príjmov právnických osôb za rok 2010:            3/ú 
- seminár k zák.č.223/2001 o odpadoch:                                        2/ú 
- školenie k zák.č.211/2000, novela 546/2010 a zák.č.428/2002:  2/ú 
- seminár k zák. o slobodnom prístupe i informáciám:                  1/ú 
- seminár – nakladanie s majetkom a zásady hospodárenia:          2/ú        
- školenie – zdravotné a sociálne poistenie:                                   3/ú 
- seminár k zákonu o sťažnostiach:                                                1/ú 
- školenie k financovaniu regionálneho školstva:                          1/ú 
- školenie k záhradnej a krajinnej tvorbe:                                      2/ú 
- školenie ku konsolidovanej účtovnej závierke:                           3/ú 
- školenie finančných účtovníkov:                                                 3/ú  
- školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní:                     5/ú 
- seminár, školské stravovanie a financovanie zariadení:              1/ú 
- seminár k označovaniu ulíc:                                                        1/ú 
- seminár – nakladanie s majetkom a zásady hospodárenia:         1/ú 
- vzdelávanie prednostov:                                                              1/ú 
- pracovné stretnutie primátorov miest:                                         1/ú 

 
05. 01. 2011 
05. 01. 2011 
11. 01. 2011 
24. 01. 2011 
02. 02. 2011 
02. 02. 2011 
10. 02. 2011 
10. 02. 2011 
18. 02. 2011 
21. 02. 2011 
23. 02. 2011 
02. 03. 2011 
22. 03. 2011 
28. 03. 2011 
28. 03. 2011 
04. 04. 2011 
26. 04. 2011 
02. 05. 2011 

 
56,00 € 
84,00 € 
100,00 € 
54,00 € 
27,00 € 
58,00 € 
84,00 € 
35,00 € 
26,00 € 
30,00 € 
87,00 € 
69,00 € 
135,00 € 
24,00 € 
29,50 € 
29,00 € 
76,00 € 
85,00 € 
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- zdokonaľovacie školenie mzdy a personalistika:                        2/ú 
- školenie finančných účtovníkov:                                                 4/ú 
- školenie účtovníkov:                                                                    2/ú 
- školenie k Zákonníku práce:                                                        3/ú 
- seminár k dani z príjmov právnických osôb:                               2/ú 
- školenie k Zákonníku práce:                                                        2/ú 
- pracovné stretnutie matrikárok:                                                   1/ú 
- školenie /Šmidová, Mozolič/:                                                      2/ú 
- odborná konferencia asociácie prednostov:                                 1/ú 
- seminár k realizácii a napĺňaniu webovej stránky:                      2/ú 
- seminár o miestnych daniach a poplatku za KO:                         4/ú 
- školenie personálna práca a odmeňovanie v školstve:                 1/ú 
- školenie k zák.č.563/2009 o správe daní:                                     3/ú  
- seminár k dani z príjmov PO v samospráve:                                2/ú 
- seminár k účtovnej závierke v obciach:                                        3/ú 
- seminár k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám:             4/ú 

16. 05. 2011 
10. 06. 2011 
20. 06. 2011 
03. 08. 2011 
30. 08. 2011 
30. 08. 2011 
14. 09. 2011 
19. 09. 2011 
04. 10. 2011 
04. 10. 2011 
04. 10. 2011 
02. 11. 2011 
02. 11. 2011 
15. 11. 2011 
15. 11. 2011 
21. 11. 2011 

144,00 € 
520,00 € 
58,00 € 
20,00 € 
56,00 € 
56,00 € 
120,90 € 
54,00 € 
80,00 € 
44,00 € 
112,00 € 
29,00 € 
87,00 € 
56,00 € 
84,00 € 
28,00 € 

Počet nového HW a SW vybavenia: 4xPC,  
                                                           60x Windows 7,  
                                                           90x Office 2010 

 

2011  
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