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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 

Pokračuje budovanie PZ Kaplinské pole. Ukončená bola realizácia 
základnej infraštruktúry , obslužno-manipulačná cesta, splašková 
a dažďová kanalizácia, rozvody plynu a pitnej vody, retenčné nádrže 
pre dažďovú vodu a ich výustný objekt do recipientu. Bola 
spracovaná a schválená dokumentácia pre ÚK a z PPF vyňaté 
pozemky v rozsahu cca 100 ha. Zmenou a doplnkom ÚP bola 
vytvorená ďalšia lokalita vhodná na podnikateľské zámery - 10 ha za 
PD Senica. Mesto Senica tieto pripravené plochy ponúka investorom 
a je pripravené s nimi rokovať a individuálne riešiť podmienky 
vstupu do týchto lokalít. 

2009 Ministerstvo 
hospodárstv
a SR 

Podporovať rozvoj a propagáciu Priemyselnej zóny Senica –
Spracovaný bol nový prezentačný materiál o PZ , informácie boli 
prezentované v tlači /agentúrou SITA / , v miestnych a regionálnych 
novinách ako aj prostredníctvom vysielania TV Sen. Činnosti 
prebiehajú priebežne. 

2009 Mesto 
Senica 

Podporovať revitalizáciu hnedých parkov/plôch - prebieha priebežne 
v oblasti koordinácie zámerov, technického riešenia podpora 
z hľadiska povoľovacích konaní. 

2009 - 

Po ukončení v súčasnej dobe realizovaných zámerov predpoklad do 
170 pracovných  príležitostí. Očakávané  v časovom horizonte 2-3 
rokov  250 až 300. 

2009 - 

Revitalizovanie plôch v súčasnosti  prebieha na ploche cca 10 ha, 
pred realizáciou  8 ha, pripravovaných 18 ha. 

2009 - 

Kompostáreň – bolo vydané stavebné povolenie na stavbu 
kompostárne a podaná žiadosť na získanie grantu z Ministerstva 
životného prostredia. 

2009 - 

 
 
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 

V bývalých kasárňach bol uznesením MsZ č. 19/09/Ch zo dňa 
1.10.2009 schválený odpredaj dvoch objektov Tescobarakov pánovi 
Cigánkovi Emilovi za cenu 39.600 €. Tieto slúžia ako sklady. 
V majetku mesta zostáva kuchynský blok, trafostanica, budova mužstva 
a vodáreň. 

1. 10. 2009 Mesto 
Senica 

Zabezpečuje sa priebežne dobudovanie infraštruktúry pre podnikateľov 
v areáli bývalých kasární 

2009 Mesto 
Senica 

Otvorenie priemyselnej zóny 27. marec Mesto 
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2009 Senica 
Seminár pre podnikateľov „EU Innovation Roadshow“ október 

2009 
z grantu 
EK 
a rozpočtu 
Mesta 
Senica 

Vytvorené pracovné miesta: 330 2009 - 
  

Opatrenie 2 –  Podpora rozvoja remesiel a služieb 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Chýbali finančné prostriedky, keďže región Záhorie vyradený zo 
zoznamu oprávnených území žiadateľov programu Infraštruktúra 
cestovného ruchu 

2009 - 

 
 
Priorita 3 – Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenie 1 – Koncepčný prístup k rozvoju cestovného  ruchu 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Spracovaný filmový dokument  2009 vydaný 
Mestom 
Senica 

Informačný systém v Infosene 2009 EFRR, 
MsÚ, 
štátny 
rozpočet 

Informačná brožúra o meste Senica a meste Velké Pavlovice a ich 
cezhraničnej spolupráci v jazykových verziách SJ, AJ, NJ 

2009 EFRR, 
MsÚ, 
štátny 
rozpočet 
7 937,30 € 

Informačná brožúra o meste Senica a meste Velké Pavlovice a ich 
cezhraničnej spolupráci v brailovom písme 

2009 EFRR, 
MsÚ, 
štátny 
rozpočet 
868,70 € 

Skladacia mapa v jazykových verziách SJ, AJ, NJ 2009 EFRR, 
MsÚ, 
štátny 
rozpočet 
4 022,20 € 

Kniha o Senici vo verziách SJ, AJ, NJ 2009 EFRR, 
MsÚ, 
štátny 
rozpočet 
9 900,8 € 
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Jednorazová trhacia mapa 2009 EFRR, 
MsÚ, 
štátny 
rozpočet 
868,53 € 

 
Opatrenie 2 –  Podpora budovania centra rekreačného turizmu 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

revitalizácia a úprava pieskovej pláže november 
2009 

Povodie 
Dunaja 

 
Opatrenie 3 –  Podmienky pre rozvoj cestovného ruchu 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Výstava služieb, obchodu a cestovného ruchu vo Švajčiarsku, mesto 
Payerne, výstava Comptoir Broyard  

13.11. – 
22.11. 
2009 

MsÚ/3 000 
€ + RSMS/ 
927,46 € 

detské tábory júl, august 
2009 

RSMS 

Velké Pavlovice  
- Participácia mesta Senica na projekte cezhraničnej spolupráce 
s partnerským mestom Velké Pavlovice s názvom „ Rozhlédni se 
a poznávej“ .  
Hlavné aktivity boli zamerané na ďalší rozvoj cestovného ruchu, 
vzájomnú propagáciu miest na veľtrhoch cestovného ruchu, vydanie 
propagačno – informačných materiálov o meste Senica a priľahlom 
regióne, vyrobenie stánku , ktorý mesto bude využívať na propagáciu na 
veľtrhoch cestovného ruchu a pri kultúrno-spoločenských podujatiach. 
– účasť mestskej rady,  občanov mesta Senice na slávnostnom otvorení  
Rozhľadne vo Veľkých Pavloviciach 8. mája 2009 
– účasť zástupcov Veľkých Pavlovíc na Celoslovenskom zraze turistov   
na Kunovskej priehrade 2.-3.7.2009 

8. mája 
2009 a 2.-
3.7.2009 

EFRR, 
MsÚ, 
štátny 
rozpočet 

Futbalový turnaj o pohár Modrých Hôr vo Velkých Pavloviciach, za 
účasti 7 družstiev, Gymnázium Velké Pavlovice 

21.2.2009 Mesto 
Senica/ 
cestovné 
náklady 

Trutnov 
Uskutočnenie výstavy trutnovských výtvarníkov a fotografov  Stretnutie 
s umením v Základnej umeleckej škole v Senici, spojené s ďalším 
programom prezentujúcim mesto Senica v oblasti kultúry a výstavby. 

21. - 
22.8.2009 

Mesto 
Senica/ 
614,27 € 
 

 Herzogenbuchsee 
Návšteva Kantonálnej polície z Bernu, cieľom ktorej bola prezentácie 
práce mestskej polície a výmena skúseností polícií. Naša Mestská 
polícia navštívila Kantonálnu políciu v Berne v roku 2008. 

14. -17. 
máj 2009 

Mesto 
Senica/ 
946,37 € 
 

Účasť „starých pánov“ futbalového klubu Senica na futbalovom turnaji 
v kantone Vaud na pozvanie obce Corcelles. Na turnaji sa zúčastnili 4 
družstvá, víťazom bolo senické družstvo. Zároveň bol oslávený aj 1. 

30. 7. – 
2.8.2009 

- 
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august – štátny sviatok Švajčiarstva 
Výstava Comptoir Broyard v Payerne, kanton Vaud  
Na pozvanie vlády a tiež výboru veľtrhu v Payerne sa Slovensko 
zúčastnilo druhého najväčšieho veľtrhu vo Švajčiarsku ako čestný hosť, 
kde sme mali možnosť predstaviť našu krajinu a región spolu so 
zástupcami kúpeľov Smrdák, Piešťan a mesta Banskej Bystrice.  
Veľtržný stánok a  propagáciu Senice  zabezpečili RSMS, spol. s r.o. 
a Peter Horváth.  Kultúrnu časť zabezpečil folklórny súbor Kopaničiar 
z Myjavy 

13. – 
23.11.2009 

MsÚ/3 000 
€ + RSMS/ 
927,46 € 

Bač – Srbsko  
Vystúpenie kultúrno – umeleckého spolku Jána Kollára zo Selenče 
v Dome kultúry v Kunove 

21.- 
23.7.2009 

Mesto 
Senica/ 
803,1 € 

 
 
Priorita 4 – Stabilita poľnohospodárstva a lesné hospodárstvo 

Opatrenie 1 – Podpora poľnohospodárskej produkcie a spracovateľských aktivít 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

10 + všetci iní investori v meste na poľn. pozemkoch 
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. 
 

2009 - 

Množstvo zhodnotenie biomasy 15 tis m3 + iní / predpoklad 20-30 tis 
m3 / 
Výstavba NBD,RD, PZ , obchodných stredísk. Použitie pre skvalitnenie 
poľn. pôdy v iných lokalitách, na spätné zahumusovanie, sadové 
a terénne úpravy a zelené plochy v meste Senica. 
 

2009 Mesto 
Senica 

 
Opatrenie 2 – Lesné hospodárstvo 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Na lesných pozemkoch vo vlastníctve Mesta sa pripravujú 
podnikateľské zámery, ktoré sú v štádiu predprojektovej alebo 
projektovej prípravy. Pri ich realizácii príde k odlesneniu pozemkov 
a vzhľadom na nízku kvalitu  porastov bude biomasa využitá ako 
palivo. 
 

2009 Projekt sa 
pripravuje 

Odpredaním 34 % podielu ( 20 miliónov Sk ) Službytu spol. s r.o. 
spoločnosti Comeron 6.11.2008 sa vytvorili podmienky k rekonštrukcii 
časti plynovej kotolne na drevoštiepku. 
Spoločnosť získala potrebné dotácie a zrekonštruovala časť kotolne na 
drevoštiepku 

December 
2009 
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 2 –  KVALITA ŽIVOTA 
 
Priorita 1 – Dopravná infraštruktúra 

Opatrenie 1 – Cestná doprava 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Mesto Senica aktívne spolupracuje pri príprave realizácie obchvatu 
cesty I/51 (stavba Cesta I/51 Senica – Jablonica – Trstín). Ukončené 
bolo posudzovanie z hľadiska vplyvov stavby na životné prostredie. 
MŽP SR vypracovalo záverečnú správu, výsledkom ktorej je výber 
najvhodnejšieho variantu vedenia trasy. Pri výjazdovom zasadnutí 
vlády SR, ktoré sa konalo 17. 2. 2010 v Holíči bolo prijaté uznesenie, 
ktorým bol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zaviazaný 
zabezpečiť projektovú prípravu s cieľom začatia tejto 1. časti stavby 
(obchvat Senice) v roku 2012. 

2009 SSC, 
Ministerstvo 
dopravy 

Na okružnú križovatku pri vjazde do PZ je vydané Krajským úradom 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava stavebné 
povolenie. Pri rokovaní vlády 17. 2. 2010 bolo prijaté uznesenie 
vládky, podľa ktorého sa má stavba realizovať z prostriedkov 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v termíne do 
31.10.2011. 
 

2009 - 

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

2009 Mesto 
Senica 

Na ceste II/500 v časti Čáčov pri vstupe do mesta bol inštalovaný 
merač rýchlosti pre informovanie vodičov pri prekročení maximálnej 
povolenej rýchlosti. 

December 
2009 

Mesto 
Senica 

Doteraz boli vybudované cyklistické chodníky – I. etapa Kunovská 
priehrada – Kunov v dĺžke 791 m, II. etapa Kunov – cesta II/500 
v dĺžke 988 m a III. etapa cesta II/500 – Senica v dĺžke 2 307 m.  

2009 Mesto 
Senica 

Prevádzkovateľ MHD Slovenská autobusová doprava, a.s. Trnava po 
dohode s Mestom Senica pripravuje nákup nových autobusov na 
prepravu cestujúcich v MHD. Autobusy budú spĺňať príslušné 
európske normy na produkciu exhalátov a hluku. 

2009 SAD 
Trnava 

Údržbu chodníkov, parkovísk a výsadbu a údržbu zelene okolo ciest sa 
zabezpečuje v priebehu celého roka. V starostlivosti mesta je cca 65 
km ciest, 130 km chodníkov a 540 ha zelene. 

2009 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.  

2009 - 

Mesto Senica pripravilo projektovú dokumentáciu a zabezpečilo 
vydanie stavebného povolenia na stavbu Prepojenie ciest II/500 
a III/05117, ktoré je časťou severovýchodného okruhu okolo 
zastavaného územia mesta.  

2009 VÚC 
Trnava. 

Mesto Senica pripravilo projektovú dokumentáciu stavby a vydalo 
stavebné povolenie na stavbu Senica s novým námestím, ktorá rieši 
rekonštrukciu celej centrálnej časti mesta. 

2009 Prostriedky 
Fondy EÚ 
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Na stavbu Prepojenie ciest II/500 a III/05117 je Obvodným úradom 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senica vydané stavebné 
povolenie. V súčasnosti Trnava realizuje výber zhotoviteľa na 
predmetnú stavbu. 

2009 investor  
VÚC 
Trnava 

Vybudovať cyklistický chodník pozdĺž potoka Teplica v časti Čáčov je 
v štádiu ideového návrhu 

2009 - 

Dĺžka vybudovaných komunikácií, chodníkov a cyklistických 
chodníkov je 8,7 km / ciest 2,2 km, chodníkov 2,4 km, cyklo 4,1 km / 

2009 - 

Plocha vybudovaných parkovísk je 550 m2 2009 - 
Plocha zrekonštruovaných, resp. opravených komunikácií cca 10 000 
m2  

2009 - 

 
 
            Opatrenie 2 – Železničná doprava   

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Na prestavbu a modernizáciu železničnej stanice je vydané stavebné 
povolenie, realizáciu zabezpečia Železnice SR podľa finančných 
možností. 

2009 Železnice 
SR 

Mesto Senica rokuje s investorom, ktorý prisľúbil zabezpečiť 
projektovú prípravu zavlečkovania priemyselnej zóny v priebehu roku 
2010 a realizácia sa predpokladá v roku 2011.  

2009 - 

 
          Opatrenie 3 – Letecká doprava 
               Neboli realizované žiadne aktivity 
 
 
Priorita 2 – Rozvoj bývania 

Opatrenie 1 – Výstavba bytových domov a individuálna bytová výstavba 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Výstavba infraštruktúry k mestskej bytovej výstavbe a individuálnej 
bytovej výstavbe sa  realizuje sa priebežne 

2009 Mesto 
Senica+ 
Min. 
výstavby a 
Reg. 
rozvoja 

Výstavba bytov (mestských alebo súkromných) v celej šírke bytových 
štandardov v nadväznosti na štruktúru obyvateľstva sa realizuje  

2009 Min. 
výstavby a 
Reg. 
rozvoja 

Pri výstavbe každého nájomného bytového domu sa realizujú aj 
bezbariérové byty 

2009 - 

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

2009 - 
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Počet dokončených bytových jednotiek celkom   159                             
- Počet dokončených bytov v bytových domoch    75                     
- Počet dokončených nájomných bytov   60                        
- Počet dokončených bytov v rodinných domoch  84  
- Počet dokončených bezbariérových bytov  1 

 

2009 - 

Počet dokončených bytov podľa izbovitosti:  
 l -izb.+ garsónky       82                        
2-izbové                       8                                                                                                  
3-izbové                     11                                                                               
4-izbové                     51 
5 a viac izbové             7 

2009 - 

 
Opatrenie 2 – Komunálna politika 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Množstvo finančných prostriedkov vynaložených na opravu mestských 
bytov: 19 034,30 € 

2009 Službyt, 
spol. s r.o. 

 
 
Priorita 3 -  Kvalita služieb 

            Opatrenie 1 – Sociálne služby  
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

V Zariadení sociálnych služieb, n.o. bola zrealizovaná demontáž starých 
okien a montáž plastových okien  

2009 4.028 € 

V Zariadení sociálnych služieb, n.o. bola zrealizované hydraulické 
vyregulovanie systému ústredného vykurovania 

2009 3.816,84 € 
 

Bolo podporených v sociálnej oblasti 7 subjektov, 7 projektov 2009 13.062 € 
 

Opatrenie 2 – Zdravotné služby 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Bol podaný projekt Komplexný reštrukturalizačný projek rekonštrukcie 
a modernizácie Polikliniky senica n.o. v celkovej hodnote 2.487.443,57 
EURO. Projekt bol prijatý, no finančné prostriedky neboli pridelené. 
Z toho dôvodu, že ide i projekt s vysokou finančnou náročnosťou, nie je 
možné ho realizovať z vlastných zdraojov. Žiadosť na získanie NFP zo 
zdrojov EÚ bude opäť podaná v roku 2010. 

2009 - 

bol pre Klinickú biochémiu zakúpený Automatický koagulometer 
SYSMEX CA500 

2009 Z vlastných 
zdrojov/ 
13.178 
EUR 

Podarilo sa zabezpečiť rozšírenie ordinačných hodín na 1,5 dňa 
(pôvodne 1 deň). Zvýšiť počet ordinačných dní sa nedarí z dôvodu 
nedostatku lekárov. 

2009 Poliklinika 
Senica n.o. 
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Podporovať zvýšenie kvality a komfortu služieb pre pacientov mimo 
priestorov ordinácií: 
Permanentná starostlivosť o spoločné priestory, inštalovanie 3 ks 
automatov na kávu, služby asistenčnej služby pracovníkov Červeného 
kríža – pomáhajú pacientom orientovať sa, robia doprovod pacientom 
do ambulancií. V budove Polikliniky sú umiestnené prevádzky 
súvisiace so zdravím, a to verejná lekáreň, Protetika a očná optika. 

2009 Poliklinika 
Senica n.o. 

Informačné služby zabezpečené prehľadným informačným systémom 
v budove, asistentami SČK 

2009 Poliklinika 
Senica n.o. 

Nepretržitý prístup k lekárenským službám nie je realizovaný v meste 
Senica. Je tu dostatočná sieť lekární otvorených od 7,00 do 20,00 h. 
V čase od 20,00 do 7,00 dostanú pacienti potrebné lieky (najčastejšie 
antibiotiká) od lekára LSPP v takom množstve, aby im vystačili do 
času, než je k dispozícii otvorená lekáreň. 

2009 - 

Na stránke poliklinikase.sk sú základné informácie nieklen 
o ambulanciách prevádzkovaných Poliklinikou Senica n.o., ale 
o všetkých ambulanciách v budove,  tiež možnosť na zaslanie otázok 
a námetov od pacientov do Polikliniky. 

2009 Poliklinika 
Senica n.o. 

 
 
Opatrenie 3 – Bezpečnosť obyvateľov  

 
Podopatrenie - požiarna bezpečnosť 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

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. 
K 31.12.2009 bolo vykonaných 112 kontrol v rodinných domoch. Počas 
žatevných prác boli vykonané tri kontroly na dodržiavanie požiarnych 
opatrení. Členovia MsHZ sa ako protipožiarne hliadky zúčastňujú 
futbalových zápasov a kultúrnych podujatí organizovaných mestom.  

2009 Mesto 
Senica 
 

V roku 2009 zasahovali členovia MsHZ počas vyhlásenia II. a III. 
stupňa povodňovej aktivity. Odstraňovali následky vodného živlu 
a nánosov bahna, najmä v rodinných domoch v mestskej časti Kunov.  

2009 Mesto 
Senica 
 

Mesto Senica má vo vlastníctve hasičské vozidlá A 30 s PPS 12 
a cisternové vozidlo CAS 8 na podvozku A 31 ktoré využívajú členovia 
DHZ i MSHZ.  Stav týchto vozidiel je veľmi málo uspokojivý.  

 Mesto 
Senica 
 

Oslavy 120. výročia DHZ Senica 1. 5. 2009       z rozpočtu 
mesta/ 
3 077,50 
EUR 

17. ročník hasičskej súťaže ,, O putovný pohár primátora mesta“ 12. 9. 2009     z rozpočtu 
mesta / 
399,19 
EUR 
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Kúpa nového vozidla Peugeot pre MsHZ  5.10.2009        z rozpočtu 
mesta/ 
26 720,14 
EUR.  

Ocenenie majsteriek SR v hasičskom športe 16.10.2009 z rozpočtu 
mesta / 
320,86 
EUR 

 
Podopatrenie - protipovodňové opatrenia 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

V roku 2009 bolo realizované tri protipovodňové opatrenia: 
1. Bola zrealizovaná terénna úprava hrany koryta rieky Teplica pozdĺž 
ľavého brehu toku v úseku pod IBV Kunov. Terénna úprava 
predstavuje sypaný ochranný násyp v dĺžke 550,00 m a 1,00 m výšky. 
2. Vybudovanie oceľobetónovej záchytnej vane na vyústení potrubia 
DN 800, na konci pôvodnej obytnej časti Kunova pred novou IBV, 
s následným napojením na potok ústiaci do Teplice a spevnením 
ramena potoka. 
3. Terénne úpravy v časti výmoľa „Strelnica“vybudovaním tzv. 
suchých poldrov z gabiónov.  Pod suchými poldrami budú osadené  
hrablice na zachytávanie naplavenín z výmoľa.   
 
Uvedeným opatreniam predchádzala dohoda medzi Mestom Senica 
a PD Senica, užívateľom poľnohospodárskej pôdy v lokalite nad 
Kunovom, o zmene osevného plánu (nepestovať okopaniny ale len 
husto siate obiloviny a zatrávniť pozemky s veľkým sklonom) 
a agrotechnického postupu prác pri obhospodarovaní danej lokality. 

2009 z vlastných 
zdrojov 
mesta a  
z krízového 
fondu VÚC 
Trnava/ 
cca 200 tis. 
€ 

 
Podopatrenie - osobná bezpečnosť a ochrana majetku 
V roku 2009 z finančných dôvodov neboli osadené žiadne nové kamery ani termoplastické 
reflexné značenie. 
 
 

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 540 ha. 

2009 Mesto 
Senica 
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Opatrenie 2 – Tvorba ochrany životného prostredia a limity využitia územia 
mesta 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

PD Senica, užívateľ poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. 
Kunov, bude po povodniach vzniknutých povrchovým odtokom 
po prívalových zrážkach realizovať také osevné postupy v danej 
lokalite, aby následky takýchto živelných katastrof sa 
minimalizovali. 

2009 - 

V zmysle opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu na 
zabezpečenie kvality ovzdušia, mesto zabezpečuje čistenie 
miestnych komunikácií od posypových materiálov aplikovaných 
v zimnom období. Podporným projektom pre zabezpečenie 
limitov je aj nákup čistiacej techniky uvažovaný v roku 2010 zo 
zdrojov EÚ. 

2009 Fondy EÚ 

V meste sa v r. 2009 vybudovali tri zdroje na spaľovanie biomasy, 
dva zdroje spaľujú drevené pelety a jeden drevnú štiepku. 

2009  

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  

2009 SSC 

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 

2009 z jednotlivých 
zdrojov SSC 

„Zvýšenie efektívnosti separovaného zberu komunálneho odpadu“ 2009 Environmentálny 
fond/1150 € 

Množstvo vytriedeného odpadu 1741 t 2009 - 
Množstvo zhodnoteného biologického odpadu 1170 t 2009 - 
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 3 – SLUŽBY NA PODPORU REKREÁCIE, 

ŠPORTU A KULTÚRY 
 
Priorita 1 – Rozvoj prímestskej rekreácie a oddychových zón 
 Opatrenie 1 –  Mestské oddychové zóny 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Schválený projekt na rekonštrukciu námestia „Senica s novým 
námestím“ vo výmere 10 456 m2  

2009 MsÚ, 
EFRR, 
štátny 
rozpočet 

Átrium v ZUŠ riešené priebežne v rámci projektu rekonštrukcie ZUŠ, 
výmer 790 m2 

2009 MsÚ, 
EFRR, 
štátny 
rozpočet 

 
 
Priorita 2 -  Podpora telesnej kultúry a športu 

  Opatrenie 1 – Tradičné športy a rozvoj telesnej kultúry 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Každoročne organizované podujatie – slávnostné vyhlásenie športovec 
roka. 
 

2009 Mesto 
Senica 

Spoločensko-kultúrno-šporová akcia Míľa pre mamu, ktorej sa mesto 
Senica v roku 2009 zúčastnila spolu s ďalšími 25 mestami Slovenska 
a hneď sa stala mestom s najväčším počtom registrovaných účastníkov 
– 1100 účastníkov z celkového počtu 10 373 registrovaných účastníkov 
na Slovensku. 

Máj 2009 Mesto 
Senica 

XXI. ročník Záhoráckého maratónu a VI. ročník polmaratónu 
s rekordnou medzinárodnou účasťou 121 bežcov. 

Jún 2009 Mesto 
Senica+ 
Sponzor- 
ské 
príspevky 

Silvestrovský beh tiež rekordná účasť 168 účastníkov, z toho 88 detí 
a mládež.  

2009 Mesto 
Senica+ 
Sponzor- 
ské 
príspevky 

V roku 2009  bolo v oblasti športu 15 subjektov, 20 projektov 2009 21.151,78 
€ 
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Opatrenie 2 – Rozvoj športovej infraštruktúry 
                Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Rekonštrukcia priestorov hlavnej tribúny futbalového štadióna, opravy  
jednotlivých kabín, doplnenie vybavenia, prestavby na kancelárie. 

začiatok  
jún, koniec 
júl 2009 

cca  17 tis. 
€ 

Príprava a osadenie sedadiel na futbalovom štadióne, oprava oválov, 
osadenie sedačiek spolu 4189 ks, z toho 12 Press, 63 VIP sedadiel  
v sektore A, sektor hostí 

začiatok 
jún, koniec 
júl 2009 

cca 25 tis. 
€ 

Osvetlenie, projektová príprava, realizácia spojená s dobudovaním 
trafostanice , celkový príkon 2 x 113,4 kW a 2 x 96,6 kW , svietivosť   
1400 Luxov na futbalovom štadiónwe 

začiatok 
september, 
koniec 
november 
2009 

cca 500 tis 
€ 

Čiastočná rekonštrukcia hracej plochy, výmena brán, úprava oválov, 
prístupové cesty, parkoviská, vchody, oplotenie pre futbalový štadión 

začiatok 
jún, koniec 
november 
2009 

cca 50 tis € 

Ozvučenie štadióna, nový ovládací panel – futbalový štadión začiatok 
jún, koniec 
júl 2009 

cca 17 tis € 

Nákup techniky, opravy a dovybavenie strojno-technologického 
zariadenia pre futbalový štadión 

začiatok 
jún, koniec 
november 
2009 

cca 5,5 tis 
€ 

Predzimná údržba umelej trávnatej plochy futbalového štadióna, 
prevzdušnenie, doplnenie granulátu, podlepenie poškodených častí 

september 
2009 

 cca 4 tis € 

Rekonštrukcia zimného štadióna – výmena technológia chladenia jún – 
august 
2009 

RSMS/ 
122 334,19 
€ bez DPH 

Rekokonštrukcia detských ihrísk Jún 2009 5 000 € 
 

 
Priorita 3 – Oživenie tradičnej kultúry a remesiel 

 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Vytvorená databáza remeselníkov 2009 EFRR, 
MsÚ, 
štátny 
rozpočet 

Vznik „Záhoráckeho divadla“ pri MsKS, vytvorenie podmienok 
priestorových i finančných 
22 vystúpení z hrou „ Nedzela na Záhorí“.  

2009 MsKS/ 
2 500 € 

súbor „Heligonkári „ vytvorené priestorové možnosti nácviku a 
uskutočnených 15 vystúpení počas roka 

2009 MsKS 

Dychová hudba „Seničanka“, vytvorené priestorové možnosti na nácvik  2009 MsKS 
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10 koncertov 
Vystúpenia ľudovo – umeleckých súborov – pri príležitosti oslavy 
1.máj / Námestie oslobodenia /. 

2009 MsKS 

Vianočná dedina – vystúpenia folklórnych a ľudových hudieb  
/Námestie oslobodenia /  

2009 MsKS 

Herzogenbuchsee 
Výstava Comptoir Broyard v Payerne, kanton Vaud  
Na pozvanie vlády a tiež výboru veľtrhu v Payerne sa Slovensko 
zúčastnilo druhého najväčšieho veľtrhu vo Švajčiarsku ako čestný hosť, 
kde sme mali možnosť predstaviť našu krajinu a región spolu so 
zástupcami kúpeľov Smrdák, Piešťan a mesta Banskej Bystrice.  
Veľtržný stánok a  propagáciu Senice  zabezpečili RSMS, spol. s r.o. 
a Peter Horváth.  Kultúrnu časť zabezpečil folklórny súbor Kopaničiar 
z Myjavy. 

13. – 
23.11.2009 

Mesto 
Senica/ 
3 000 € 

Bač – Srbsko  
Vystúpenie kultúrno – umeleckého spolku Jána Kollára zo Selenče 
v Dome kultúry v Kunove 

21.- 
23.7.2009 

Mesto 
Senica/ 
803,1 € 

 
 
Priorita 4 -  Kultúrny rozvoj obyvateľstva 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Spoločenský dom kultúry Kunov – rekonštrukcia vstupu do objektu. 
 

2009 MsKS 

MsKS spoluorganizátor festivalu moderného tanca Majstrovstiev 
Slovenska 

15 – 
17.5.2009 

MsKS 
/3 319,39 € 

MsKS spoluoganizátor Vianočného koncertu speváckych zborov 
v DK Senica 

13.12.2009 MsKS 

Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí celkom: 721  
 

za rok 
2009 

- 

Bola realizovaná výroba pamätnej tabule Delostrelci a jej montáž 
v kasárňach. 

2009 - 

Vypracovaný projekt Regionálne múzeum židovskej kultúry 2009 Mesto 
Senica/3 
500 € 

V oblasti kultúry podporených 22 subjektov, 34 projektov 2009 Mesto 
Senica/ 
24.548 € 

Zorganizovaných kultúrnych akcií v r. 2009 bolo 721, z toho 
s medzinárodnou účasťou 12, v spolupráci s družobnými mestami 3.  
Počet návštevníkov na nich bol 401.165 

2009  
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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 – Kalinčiakova , Kolónia , Robotnícka , Čáčov , 
Komenského , Hollého , Novomeského 

2009 - 

Investície do technického a materiálneho vybavenia MŠ 2009 67 176,19 
€ 

 
 

Opatrenie 2 – Základné školstvo 
I. ZŠ 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Rekonštrukcia dievčenských WC júl-auguste 
2009 

rozpočet 
školy 
21 259,12 € 

Výmena PVC v dvoch triedach  júl 2009 Rozpočet 
rodičovského 
združenia 
2 612,65 € 

vymaľovanie chodieb v hlavnej budove august - 
december 
2009 

Rozpočet 
školy 588,46 
€ 

podujatia ku Dňu Zeme – vysádzanie stromčekov, čistenie mesta, 
tvorba ekoplagátu 

apríl 2009 
 

Rodičovské 
združenie 
100 € 

separácia zberu 
 

január-
december 
2009 

- 

Záujmová činnosť v krúžkoch v škole, prístupnosť školy verejnosti, 
tvorba programov pre verejnosť, rodičov i bývalých zamestnancov 
 

2009 
 

rodičovské 
združenie 50 
€ 

Zaraďovanie žiakov so ŠVPU do bežného vyučovacieho procesu, 
vytváranie čo najvhodnejších podmienok na vzdelávanie 

2009 - 

spolupráca s CPPP v Senic, UPSVaR v Senici, Políciou v Senici 
a CVČ v Senici a organizovanie besied a výchovných stretnutí 

2009 - 

Účasť na koncerte s protidrogovou tematikou, žiaci 2. stupňa 
 

November 
2009 

kultúrne 
poukazy 

zabezpečenie školenia pre učiteľov zameraného na využívanie 
interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 

november 
2009 

rozpočet 
školy 332 € 

nákup interaktívnych softvérov december 
2009 

rozpočet 
školy 433 € 

Projekt COOP Jednota – Nech sa nám netúlajú september - 
december 

rodičovského 
združenia 70 
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2009 € , rozpočet 
mesta 70 €, 
z projektu 
1400 € 

realizácia dopravnej výchovy v 1. a 5. ročníku – súčasť školského 
vzdelávacieho programu 

október 
2009 

- 

plavecký výcvik v 1., 3. a 5. ročníku – súčasť školského 
vzdelávacieho programu 

marec-máj 
2009 

- 

Záujmová (krúžková) činnosť sa uskutočňovala v 16 útvaroch v škole 2009 vzdelávacie 
poukazy 

v škole sa uskutočnili besedy a prezentácie stredných škôl, žiaci našej 
školy sa zúčastnili prezentácie stredných škôl aj na ich pôde – SOŠ 
Humanus Via, Súkromná SOŠ ... 

február 
2009 

- 

zmysluplné využívanie mimoškolského času s využitím pestrých 
výchovných činností žiakov, výchovnými programami podporujú 
vychovávateľky zdatnosť a obratnosť detí, rozvíjajú ich kreativitu, 
tvorivosť, logické myslenie, vzťah k životnému prostrediu 

do júna 
2009 

z rozpočtu 
ŠKD 400 € 
(na odmeny 
a základné 
materiálne 
vybavenie 
ŠKD) 

tvorba programov pre rodičov a starých rodičov apríl, máj 
2009 
 

- 

nákup hračiek do jednotlivých oddelení, materiálno-technické 
vybavenie ŠKD 

november 
2009 

Rozpočet 
ŠKD 700 € 

vzdelávanie pedagóga v oblasti IKT a správcovstva siete ukončené 
máj 2009 
 

- 

doplnenie vzdelania učiteľky AJ začaté 
v septembri 
2009 

- 

doplnenie jazykového vzdelania prostredníctvom projektu Jazykové 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov na 1. stupni ZŠ – 4 
učiteľky 

začiatok 
marec 2009 

- 

 
II. ZŠ 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Rekonštrukcia WC, vypínače do tried, odvoz odpadu technickým 
službám, čistiace prostriedky na upratovanie po vnútornej rekonštrukcii 
(triedy, chodby, WC, učebne), maliarske práce, vodárske a kúrenárske 
práce, oprava nábytku, elektrina, faktúra za reklamnú tabulu, 
Rekonštrukcia a modernizácie II. Základnej školy  

júl, august, 
september 
2009 

rozpočet 
mesta € 
17.204,- 

Výmena žalúzií v Bloku B december 
2009 

Rezervný 
fond mesta 
Senica € 
5.810,- 

Oprava jedálne december 
2009 

Z rozpočtu 
školy € 
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3.576,62 
z vlastných 
príjmov € 
5.727,38 

Mesto Senica nám odovzdalo hnuteľný majetok do učebne výpočtovej 
techniky: 
   školská katedra so zámkom – 8 ks 
   jednomiestny stôl po PC – 15 ks 
   kancelárska stolička k stolom pod PC – 15 ks 
   keramická magnetická tabuľa 120x200 cm – 8 ks 
   keramická magnetická tabuľa 100x170 cm – 3 ks 

október 
2009 
 

€ 5.277,77 
 

Vymaľovanie všetkých tried učiteľmi a sokle september 
2009 

- 

Plocha zrekonštruovaných  
je 215 m2 

2009  

Iné finančné prostriedky ,,Nech sa nám netúlajú” COOP Jednota 2009 € 2.489,54 
Účasť na stretnutí senických základných škôl na Technických službách 
v rámci projektu „Senica a odpad v našich rukách“ 

2009 ZOS 
Senica 

Výtvarné súťaže ku Dňu Zeme a Odpadáčik apríl 2009 ZOS 
Hliadky mladých zdravotníkov Máj 2009 ZOS 
Enviromentálny krúžok pod názvom ,,Strom života” 2009  
V priebehu  roka  vo vyučovacom procese využíva škola 6. ks 
počítačov z projektu Otvorená škola – počítače od Deutche Telecom, 
ktoré sme získali v roku 2004 

2009 - 

Otvorený deň pre škôlky 
 

2009 32,- € 

Integrácia žiakov s rôznymi postihnutiami do klasických tried, máme 
12   zaradených žiakov. Poruchy učenia a postihnutia našich žiakov – 
dyslexia,  dysortografia, dyskalkúlia, poruchy pozornosti, hyperaktivita, 
dysgrafia, ADHD. Pre jednotlivých začlenených žiakov boli 
vypracované individuálne učebné plány. 

2009 - 

Žiaci v hmotnej núdzi, ktorým poskytujeme bezplatne obed bolo 31 
žiakov, v školskom klube je 7 detí, ktorých rodičia sú oslobodení od 
poplatku za návštevu ŠKD, 22 deťom nakupujeme školské potreby. 
 

2009 zo štátneho 
rozpočtu 
0,87 € na 
dieťa,      
rodičia 
doplácajú 
pre 1. 
stupeň 0,03 
m€ a  2. 
stupeň  
0,09 €. 

Škola v prírode 20. 04. 
2009 – 25. 
04. 2009 

rodičia 

Škola sa zapojila do projektu vyhláseného nadáciou COOP Jednota 
,,Nech sa nám netúlajú”. Názov projektu: Nie sme sprejeri, ale frajeri, 
ktorí skrášľujú svoju školu. 

šk. rok 
2008/2009 

COOP 
Jednota/€ 
2.490,- 

Projekt -Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích 
jazykov 

13. 11. 
2009 

európsky 
sociálny 
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fond 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách. Škola 
získala 8 PC, 4 notebooky, dataprojektor 

13. 10. 
2009 

Európsky 
soc. fond  
10130,47 € 

Plavecký kurz – žiaci 3. a 4. ročníka apríl-jún 
2009 

poplatok -
rodičia 

Lyžiarsky kurz v Račkovej doline -7. ročník 2009 Rodičia, 
RZ 33,19 € 

Korčuľovanie 2009 Mesto 
Senica 

Spolupracujeme s CVČ, SČK, ZOS, CPPP Senica, PZ Senica, Záhorská 
galéria, MSDK Senica, ZUŠ Senica, Mestská polícia Senica 

2009 - 

V školskom klube sú vytvorené 4 záujmové krúžky- tanečný, športový, 
literárno- dramatický, výtvarný 

2009 rozpočet 
školského 
klubu 

Krúžková činnosť – 26 krúžkov 2009 vzdelávacie 
poukazy 

Počet zorganizovaných súťaží, prehliadok a iných aktivít - 80 2009 - 
Naša škola poskytla na požiadanie Krajského školského úradu 2 
multiplikátorov  pre jednotlivé predmety z radov našich učiteľov, ktorí 
budú školiteľmi v rámci mesta a regiónu. 
Zvyšovanie kvalifikácie 2 učitelia. 

September 
2009 

- 

 
              III. ZŠ 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Enviromentálna výchova: Zdravá škola, Baterky na správnom mieste november 
2009 

- 

Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením (poruchy učenia, 
správania) 
20 žiakov s individuálnou integráciou 

priebežne 
2009 

rozpočet 
školy 

Modernizácia obsahu vzdelávania: "Daltonské vyučovanie"  
 

Priebežne 
2009 

rozpočet 
školy, 
občianske 
združenie 
Škola 
deťom 

Projekt „Otvorená škola“ – oblasť športu zameraný na zaktivizovanie 
organizovania pohybových aktivít pre deti, mládež a občanov v regióne 

júl – 
august  
2009 

z dotácie 
MŠ SR 
1660 €, 
z rozpočtu 
školy 

Modernizácia vyučovacieho procesu na ZŠ od 11/2009 od 11/2009 - 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov. V rámci týchto 
projektov škola získala výpočtovú techniku 12 ks PC do učebne 
výpočtovej techniky a 9 ks notebookov pre učiteľov zapojených do 
projektu. 

od 11/2009 prostriedky 
EU, 
rozpočet 
školy 

Medzinárodný projekt COMENIUS "Učenie umocnené technikami" 1.8.2008 – 20 000 € 
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31.7.2010 z rozpočtu 
EÚ, 
rozpočet 
školy, OZ 
„Škola 
deťom“ 

Zdravá škola - škola podporujúca zdravie Priebežne 
2009 

- 

Infovek Od r. 2002 MŠ SR 
V školskom roku 2009/2010 deti v rámci voľnočasových aktivít 
navštevujú 40 krúžkov: plávanie, lyžovanie, futbal, florbal, vybíjaná, 
stolný tenis, rybársky a letecký krúžok, prírodovedecký 

december 
2009 

MŠ SR 

„Týždeň racionálnej výživy“  marec 
2009 

- 

„ Deň jablka“  
 

október 
2009 

- 

„ Deň jódu“  
 

marec 
2009 

- 

Vianoce v škole – tvorivé dielničky pre žiakov školy december 
2009 

- 

Veľkonočné tvorivé dielne apríl 2009 - 
Hádzanársky turnaj "O pohár riaditeľky školy" 
 

08/2009 
 

OZ "Škola 
deťom 
Senica" 

Folklórny súbor "SADOVÁČIK" – "Našim starkým" vystúpenie 
k mesiacu úcty k starším. 

10/2009 - 

 
              IV. ZŠ 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Rekonštrukcia plochej strechy  nad šatňami pri telocvični s 
asfaltovou hydroizolačnou   vrstvou s plochou 240 m2 

August 
2009 

rozpočet 
školy 
3859,99 € 

Rekonštrukcia plynového kotla v školskej jedálni 15. 1. 2010 Rozpočet 
školy 820 € 

Vnútorná prístavba šatní pomocou drevenej konštrukcie pre žiakov 1. 
stupňa s plochou 28 m2 

august 
2009 

Rozpočet 
školy 355 € 

Vymaľovanie 11 učební na prvom stupni júl 2009 Sponzorské 
príspevky 
100 € a práca 
učiteliek I. 
stupňa 

Plocha zrekonštruovaných priestorov 268 m2 - - 
Účasť na stretnutí senických základných škôl na Technických 
službách  v rámci projektu „Senica a odpad v našich rukách“ 

10.02.2009 ZOS Senica 

Prednáška o kardiopulmonálnej resuscitácii 31.3.2009 Slovenský 
Červený kríž 

Výtvarné súťaže ku Dňu Zeme a Odpadáčik Apríl 2009 ZOS 
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Zorganizovanie kreatívnej hodiny pre 9. ročník  a zapojenie sa do 
súťaže  v rámci projektu „ Zemný plyn a energie 3. tisícročia“ 

5.5.2009  Rodičovské 
združenie 

Hliadky  mladých zdravotníkov 7.5.2009 SČK 
Dve triedy 2. stupňa sa zúčastnili envir. exkurzie do Gabčíkova. 
Exkurzia bola zameraná na obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje 
energie. 

14.5.2009 ZOS 

Exkurzie  do environm. strediska Lipka v Brne 25.9. ZOS 
Veľtrh envir. výučbových programov  „ Šiška“ 8. – 10. 

10.2009 
Slov. 
agentúra 
životného 
prostredia na 
Teplom 
vrchu 

Členovia ekologického krúžku sa zúčastnili exkurzie na Adamovské 
jazerá 

20.10.2010 Spojená 
škola Senica 

Rozmiestnenie plagátov a letákov  o separovanom odpade December 
2009 

MÚ Senica 
 

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

2009 - 

Žiaci v hmotnej núdzi, ktorým škola poskytuje bezplatne desiatu, 
obed, v školskom klube detí sú rodičia týchto detí oslobodení od 
poplatku za návštevu ŠKD . Týmto deťom škola nakupuje i učebné 
pomôcky a kompenzačné potreby. Týchto žiakov bolo 12. 

2009 štátny 
rozpočet. 
/strava  
1936,58 €  
a bežné 
výdavky  
1080 € 

Projekt O najzdravšiu triedu december 
2009 

projekt bol 
elektronickou 
formou 
vypracovaný 

Škola v prírode – celý prvý stupeň a V.A máj 2009 rodičia, RZ 
prispelo na 
každého 
žiaka 3 € 

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

2009 - 

Otvorený deň pre škôlky 12.6. 2009 50€ z RZ pri 
škole 

Projekt -Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích 
jazykov 

13.11. 
2010 

Európsky 
sociálny 
fond/štátny 
rozpočet 
1790 € 

Škola získala 8 PC, 3 notebooky, 1dataprojektor 12.10. 
2009 

Európsky 
soc. fond 
 9 138 € 
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Modernizácia vzdelávacieho procesu – INFOVEK – interaktívna 
učebňa. Škola získala interaktívnu tabuľu, tablet, dataprojektor 

28. 9. 2009 Európsky 
sociálny fond 
5011 € 

Projekt „ Rozvoj osobnosti človeka“. Škola získala pracovné zošity a 
predplatné denníka 

Október- 
november  
2009 

nadácia  
„Knihy 
školám“  
251 € 

Projekt Modrá škola od 
novembra 
2009 

- 

Škola priateľská deťom- spolupráca s detskou organizáciou Unicef 2009 potrebné 
materiály 
hradí Unicef 

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

máj 2009 
 

 

Plavecký kurz –celý prvý stupeň apríl-jún 
2009 

rodičia 

Lyžiarsky kurz – 7.ročník 2009 rodičia, 
príspevok 
z RZ  
na žiaka 3€ 

Korčuľovanie 
 

každý 
štvrtok 
a utorok 
máme 
k dispozícii 
zimný 
štadión 

mesto Senica 

Medzinárodné športové stretnutie  ZŠ : Mudrochova ul,Sadová, ZŠ 
Hodonín 

5.6.2009 150€ dotácia 
mesta Senica, 
100 € RZ  

Oslavy 20. výročia založenia školy- na programe sa podieľala 
družobná škola z Hodonína 

25.3.2009 700€ mesto 
Senica/ 
200€ RZ  

Zakúpenie nových misiek, príborov, vodovodné batérie December 
2009 

rozpočet 
školy 200 € 

V školskom klube sú vytvorené 4 záujmové krúžky- tanečný, 
športový, literárno- dramatický, výtvarný 

Týždenne  
2009 

rozpočtu 
školského 
klubu 

Počet projektov na podporu školských aktivít 12 - - 
Naša škola poskytla na požiadanie Krajského školského úradu 6 
multiplikátorov  pre jednotlivé predmety z radov našich učiteľov, 
ktorí budú školiteľmi v rámci mesta a regiónu. 

September 
2009 

- 

 
 

Opatrenie 3 – Ostatné vzdelávanie a školstvo 
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Rekonštrukcia a nadstavba ZUŠ a revitalizácia jej okolia je 2009 EFRR,  
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v procese implementácie; schválený je projekt rekonštrukcie 
4 406,47 m2 

MsÚ, štátny 
rozpočet 

Koncerty ZUŠ: Galakoncert ZUŠ, Koncert víťazov súťaží, 
Výchovné koncerty pre ZŠ a MŠ, Koncert mladých umelcov – 
Branislav Malatinský, Koncert mladých umelcov – Dominik Gál, 
Klavírny recitál Branislava Malatinského, I. adventný koncert 
žiakov ZUŠ, II. adventný koncert žiakov ZUŠ, III. adventný koncert 
žiakov ZUŠ, Benefičný koncert komorného združenia pedagógov 
ZUŠ 

2009 ZUŠ, 
financované 
s pomocou RZ 
Výchova 
umením 
a Tanečné 
štúdio 

Výstavy ZUŠ: Vianočná výstava žiakov ZUŠ, Výstava –„ Štefan 
Orth –Krajina v ktorej žijem“, Stretnutie s fotografiou (Rajnoha, 
Hessková, Harnúšek, Kollárová), Mudrochova paleta – 
medzinárodná výstava detských prác – 5. ročník, Absolventi a žiaci 
štúdia pre dospelých – výstava, Netradičné výtvarné techniky v ZUŠ 
– výstava, Absolventská výstava žiakov I. stupňa, Absolventská 
výstava žiakov II. Stupňa, Výstava – „Stretnutie s umením – 
výtvarníci z Trutnova ČR, Výstava Návraty – „Pavol Riška – 
Obrazy“, „Jeseň v ZUŠ“ – výstava detských prác žiakov ZUŠ 
Senica, Výstava – „Rozhliadni sa a poznávaj“ – z prác z Plenéru 
ŠPD, Vianočná výstava prác žiakov ZUŠ,  

2009 ZUŠ, 
financované 
s pomocou RZ 
Výchova 
umením 
a Tanečné 
štúdio 

Plenér – Detvianska Huta – Bratkovica – žiaci II.st. + štud. Gymn. 
Velké Pavlovice 

21.-
25.9.2009 

Fond Pro 
Senica 

Plenér ŠPD – Velké Pavlovice ČR 10.-
12.7.2009 

Velké 
Pavlovice 

Predstavenia ZUŠ: Vianočný koncert tanečného odboru, Vianočné 
divadelné predstavenie žiakov LDO 

2009 ZUŠ, 
financované 
s pomocou RZ 
Výchova 
umením 
a Tanečné 
štúdio 

CVČ – 103 kultúrnych podujatí 2009  
POP Senica 3.4.2009 CVČ/1260 € 
tanečný koncert „Štyri ročné obdobia“ október 

2009 
CVČ 
1000 € 

koncerty hudobných skupín 2009 CVČ 
Deň študentstva na radnici 11.11.2009 MsÚ a CVČ 
Stonožkino vysvedčenie jún 2009 CVČ/ 

160 € 
MDD – dobrovoľníci deťom máj 2009 - 
Míľa pre mamu máj 2009 CVČ 
Karneval na ľade,  február 

2009 
CVČ/ 
300 € 

kultúrny program pre Jednotu dôchodcov a OÚP Senica november 
2009 

- 

Mikuláš na ľade december 
2009 

CVČ/ 
267 € 

predmetová olympiáda v nemeckom jazyku, biológia, fyzická, 
matematická, dejepisná, chemická, pytagoriáda (uskutočnilo sa 14 
olympiád z celkovým počtom účastníkov 873), Rozprávkové 

2009 KŠÚ 
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vretienko, Slávik Slovenska, Európa v škole, 26.2.2009, Goetheho 
pamätník, 14.1.2009, Šaliansky Maťko 
26 športových podujatí: Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu, 
malý futbal ZŠ, šach ZŠ a SŠ, futsal ZŠ, stolný tenis ZŠ a SŠ, 
basketbal ZŠ, streľba zo  vzduchovky, hádzaná ZŠ a SŠ, veľký 
futbal SŠ, volejbal ZŠ a SŠ, vybíjaná ZŠ, atletika, dopravná súťaž 
„Na bicykli bezpečne“, Malé ME vo futbale, bežecká štafeta Márie 
Zavarskej, Gymnaziáda SŠ, Silvestrovský beh, Vyhlásenie ankety 
„Športovec roka“, Národná cyklistická súťaž o pohár olympijského 
víťaza A. Tkáča, Záhorácky maratón, Školské majstrovstvá SR 
v malom futbale, školské športové dni, Majstrovstvá Trnavského 
kraja vo futsale ZŠ a malom futbale, MC´Donalds cup – malý 
futbal, okr. kolo, Majstrovstvá SR vo vybíjanej žiačok ZŠ, MO vo 
florbale žiakov ZŠ 

2009 CVČ/ SAŠ 

105 besied v oblasti prevenciepre žiakov senických ZŠ i žiakov 
senickej SpŠ 

2009 CVČ 

45 príležitostných podujatí Materského centra Stonožkine slniečka 2009 CVČ/o.z. 
Stonožkine 
slniečka 

Oddelenie spoločenských vied CVČ – 19: podujatí Divadelný deň 
detí, Senické zrkadielko A. Gamanovej-účasť DDS Stonoha, 
Výtvarná dielňa, Výstava Európa škole, Študentský večer, 
Kremnické laso-účasť hud. sk. Čertovo rebro, Vianočná dedinka – 
kult. program, Mikuláš na ľade, Divadelná dielňa, atď. 

2009 CVČ 

tanečný koncert „Štyri ročné obdobia“ október 
2009 

CVČ/1000 € 

Vedomostná súťaž „Mladý európan“ 24. marec 
2009 

grant EK 
a rozpočet 
Mesta Senica 

Deň Európy – informačné podujatie pre verejnosť, Máj 2009 grant EK 
a rozpočet 
Mesta Senica 

„Brána informácií otvorená“ – informačné semináre pre ZŠ a SŠ 2009 grant EK 
a rozpočet 
Mesta Senica 

Deň Eura – informačno- súťažné podujatie na ZŠ 24. 
september 
2009 

grant EK 
a rozpočet 
Mesta Senica 

Deň európskych jazykov- informačno- súťažné podujatie na ZŠ október 
2009 

grant EK 
a rozpočet 
Mesta Senica 

Semináre: daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie 2008, účtovná 
závierka, pracovno právne vzťahy a odmeňovanie v školstve, novela 
zákona o DPH účinná od 1.1.2009, mzdová účtareň při prechode na 
euro cestovné náhrady, mzdová účtareň pri prechode na euro, 
ochrana osobných údajov, správa registratúry, pracovno-právne 
vzťahy a odmeňovanie v školstve – MŠ, novela zákona o DPH od 
1.4.2009, seminár k novým právnym predpisom PO, ročné 
zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008, odpisovanie majetku, 
lízing, rezervy,  

2009 Súkromne 
zdroje v 
rozdelení na 
firmy a 
samoplatiteľov 
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pracovnoprávne a poistné vzťahy počas hospodárskej krízy,  
, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
novela zákona o DPH účinná od 1.1.2010, daň zo závislej činnosti, 
ročné zúčtovanie 2009, daň z príjmov PO 
 

 
Priorita 2 -  Rozvoj zamestnanosti 

           
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na verejnoprospešné práce 
– 95  

2009 Štátny 
rozpočet 

Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na aktivačné činnosti - 89 2009 Štátny 
rozpočet, 
Európsky 
sociálny 
fond 

Počet zaradených uchádzačov o zamestnanie na absolventskú prax - 8 2009 Štátny 
rozpočet, 
Európsky 
sociálny 
fond 

Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa počas verejnoprospešných 
prác, aktivačných činností a absolventskej praxe zaradili do pracovného 
pomeru počas absolventskej praxe sa zaradili do pracovného pomeru - 2 

2009 - 

 
 
Priorita 3 -  Rovnosť príležitostí, mládež a marginalizované skupiny 

Opatrenie 1 – rovnosť príležitostí    
Aktivity 

Vecné vyjadrenie Časové 
vyjadrenie 

Finančné 
vyjadrenie 

V súčasnej dobe je zamestnaných v samospráve 78 žien 2009 - 
aktívne fungujúce spolky a občianske združenia: O.z. Profesionálne 
ženy Senica, Únia žien Slovenska, Femina klub 

2009 - 

 
Opatrenie 2 – deti a mládež   

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Mesto Senica získalo ocenenie „Obec s najpriateľskejším 
vzťahom k mládeži“, ktoré udeľovalo Združenie pre podporu detí 
a mládeže v Trnavskom kraji pod záštitou predsedu TT SK Ing. 
Tibora Mikuša. 

December 
2009 

- 

Organizácie pracujúce s deťmi a mládežou (10): 
 - DOMKA 
- Centrum voľného času 

2009 - 
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- 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 
Prímestský tábor (Domka) Júl august 

2009 
dotácia TTSK, 
účastnícke 
príspev., 2%  

Tábor Dominik (Domka) 18. - 
25.07.2009 

dotácia Mesto 
Senica, dotácia 
TTSR, účastnícke 
príspev., 2% 

pravidelná ktúžková činnosť v Domke 2009 dotácia MŠ SR - 
na energie za 
priestory , 2% 

beseda so psychologičkou „Adaptácia malých detí na kolektív“ 2009 CVČ 
Študentský parlament je registrovaný pri CVČ v Senici, kde 
pracovalo 24 členov, zástupcov 4 stredných škôl a štyroch 
základných škôl v meste. Zložený je z troch pracovných sekcií – 
propagačnej, redakčnej a športovej. Celkovo uskutočnil 
Študentský parlament v tomto školskom roku 13 podujatí, z toho 
9 zasadnutí. 

2009 CVČ 

Preventívny program „Dobrodružné príbehy o detskej duši“ na 
prehĺbenie sociálnych zručností, sebapoznávanie a sebaovládanie, 
rieši problematiku vzťahov medzi deťmi, rozvíja spoluprácu 
a sociálne cítenie detí 

November, 
december 
2009 

Centrum 
pedagogicko-
psychologického 
poradenstva 
a prevencie 
v Senici  

Preventívny program „Správne dievča – správny chlapec“ je 
učený pre žiakov II. stupňa ZŠ 
Obsahovo sa zameriava na problematiku dospievania v súčasnej 
sociálno-ekonomickej klíme a ťažkosti, ktoré zo sebou toto 
obdobie prináša – návykové látky (predovšetkým alkohol, tabak 
a marihuana), nelátkové závislosti. 

2009 CPPPaP  
Protidrogového 
fondu a z Mesta 
Senica 

Preventívny program: „Zbytočne neriskuj!“ je určený pre žiakov 
II. stupňa ZŠ a prvé ročníky SŠ. Zameriava sa na problematické 
oblasti života mládeže, ktoré produkujú u mladých ľudí tzv. 
syndróm rizikového správania. Sú to: rizikové správanie spojené 
s kriminalitou, predsudkami a rasizmom, konzumný životný štýl 
(rizikové sexuálne správanie) a nárast látkových i nelátkových 
závislostí. 

Marec, 
apríl, 
október 
2009 

CPPPaP 

besedy a diskusné kluby s deťmi a mládežou. Cieľovou skupinou 
týchto aktivít sú najmä žiaci II. stupňa ZŠ a SŠ (syndróm 
rizikového správania, drogové závislosti alkohol a rizikové pitie 
mládeže 
agresívne správanie a šikanovanie) 

2009 CPPPaP 

Podaj mi ruku“ je preventívny program určený pre žiakov 6. 
ročníkov senických základných škôl; tento program sa zameriava 

Február 
a marec 

CPPPaP 
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na prevenciu drogových závislostí a zmenu postojov detí 
k návykovým látkam, podporu zdravého životného štýlu 
a správneho využívania voľného času 

2009 

Preventívny program „Rozdielne názory, rovnaké práva (od 
predsudkov k extrémizmu)“ je program zameraný na prevenciu 
extrémizmu, predsudkov, rasizmu a xenofóbie. Cieľovou 
skupinou sú žiaci ôsmych ročníkov základných škôl v Senici. 

Máj a jún 
2009 

CPPPaP, 
Okresné 
riaditeľstvo 
Policajného 
zboru v Senici, 
CVČ, Spoločný 
školský úrad v 
Senici 

Okresný seminár pre odbornú i laickú verejnosť „Chráňme sa 
pred   drogovým nebezpečenstvom.“ a „Na prázdniny bezpečne“  

13.10. a 
25.6.2009 
 

Komisia pre 
prevenciu 
kriminality, 
drogových 
závislostí a inej 
protispoločenskej 
činnosti pri MsÚ 
Senici 

 
Opatrenie 3 – marginalizované skupiny 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Program rodičovského vzdelávania – „Ako si pomôcť, keď dieťa...“ September 
2009 

o.z. Návrat 

 
 
Priorita 4 -  Rozvoj osobnosti a aktívne občianstvo 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Počet zasadnutí mestských výborov: 22 2009 - 
Workshop pre obyvateľov mesta: Rozvojové zámery v meste Senica v 
oblasti bývania 

7. 4. 2009 Mesto 
Senica 

TV SEN - rozhovory s primátorom mesta, kde môžu občania klásť 
otázky 

2009 TV SEN 
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STRATEGICKÁ OBLASŤ 5 – INFORMATIZÁCIA MESTA SENICA 
  
Priorita 1 -  eGoverment 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Bola vytvorená 1 e-služba 2009 Mesto 
Senica 

 
 

Priorita 2 – Geograficko-informačný systém mesta GIS 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Bolo vytvorených 6 vrstiev v mapových podkladoch 2009 Mesto 
Senica 

Počet prístupov (verejných, neverejných) na mapový server: 3920 2009 - 
 
Priorita 3 – metropolitná sieť 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Keďže spoločnosti Orange a T-com vytvorili v meste optickú sieť, 
upustilo sa od vytvorenia metropolitnej siete 

2009 Orange, T-
com 

 
 
Priorita 4 – infraštruktúra a ľudské zdroje 
 

Aktivity 
Vecné vyjadrenie Časové 

vyjadrenie 
Finančné 
vyjadrenie 

Zakúpené tri PC  2009 Mesto 
Senica 

Údržba základnej prevádzky mestského SW a HW (tonery, CD,DVD 
nosiče, vybavenie na fungovanie ISS, serverov a sietí, atď.) 

2009 Mesto 
Senica 

Mesto Senica s cieľom zvyšovania odbornosti a kvalifikácie 
zamestnancov mesta uzatvorilo zmluvu o spolupráci s neziskovou 
organizáciou Pomoc pre nádej v apríli 2008. Účelom tejto zmluvy bolo 
poskytnúť v prospech pracovníkov školeného odborné školenia 
a semináre zamerané na kvalitnejšie poskytovanie služieb pre občanov.   
Takmer 60 zamestnancov sa zapojilo do 5 modulov, ktoré boli 
zamerané na komunikačné zručnosti /80 vyučovacích 
hodín/, manažérske zručnosti /120 vyučovacích hodín/, psychosociálny 
výcvik /120 vyučovacích hodín/, počítačové zručnosti /87 vyučovacích 
hodín/ a rozšírenie znalostí cudzieho jazyka – anglický /56 vyučovacích 
hodín/. Absolventi vzdelávacích aktivít získali certifikáty a osvedčenie 
o absolvovaní príslušného modulu.  

február až 
október 
2009 

fondy EÚ 
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Zamestnanci mesta sa zúčastňovali školení a seminárov k dôležitým 
zmenám zákonov ako je zákon o sociálnych službách, sprístupňovaní 
informácií, rozpočtových pravidlách, účtovníctve, matrikách, 
cestovných náhradách, školský zákon, požiarna ochrana, volebné 
zákony, personálna práca, majetok mesta. Informatici sa zúčastnili dňa 
informatikov, ale i ďalších odborných aktivít zameraných na 
informačné technológie. 

2009 Mesto 
Senica/ 
5.194 € 
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