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SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO 
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA SENICA ZA ROK 2008 

 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) bol schválený na 24. 

riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 26.októbra 2006 
uznesením mestského zastupiteľstva č. 27/06/L. Na základe schváleného PHSR podľa článku 
5 priorita 3 sa predkladá správa o plnení PHSR mesta Senica k 30.10.2008.  

Aktualizácia analytickej a strategickej časti PHSR bola schválená na 10. riadnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konaného dňa 10. apríla 2008 uznesením 
mestského zastupiteľstva č.10/08/L.  

Správa o plnení PHSR bola spracovaná na základe podkladov dodaných vedúcimi 
jednotlivých oddelení MsÚ Senica, ktorých sa jednotlivé strategické oblasti, priority 
a opatrenia dotýkajú, ďalej podklady dodali Mestské kultúrne stredisko, Rekreačné služby 
mesta Senica a Poliklinika n.o.  
 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 1 -  HOSPODÁRSKY ROZVOJ 
 
Priorita 1 - Rozvoj priemyslu a investície 

V rámci tohto opatrenia pokračovali v priebehu roka intenzívne práce na budovaní 
infraštruktúry v Priemyselnej zóne „Kaplinské pole“ zahájené v roku 2005. V roku 2008 bola 
ukončená: 
a) výstavba a do prevádzky boli uvedené retenčné nádrže na zachytávanie dažďových vôd  
b) predĺžená trasa dažďovej a splaškovej kanalizácie / každá o cca 250 m / 
c) výstavba obslužnej komunikácie označovanej ako cesta A, C a D v celkovej dĺžke cca 2,2 
km s chodníkom vedeným súbežne s ňou  vrátane vonkajšieho osvetlenia. 
Postupnou realizáciou infraštruktúry sa vytvárajú podmienky pre zatraktívnenie územia 
Priemyselnej zóny a príchod nových investorov. V súčasnosti sú v štádiu spracovávania 
projektovej dokumentácie viaceré podnikateľské projekty, ktorých realizácia začne v roku 
2009. 

Nemenej významným projektom v rámci hospodárskeho rozvoja mesta je projekt 
rozšírenia výroby polyesterového technického vlákna v spoločnosti Slovkord a.s., ktorý 
predstavuje niekoľkonásobné zvýšenie kapacity výroby vlákien oproti súčasnej úrovni. 
Uvedenie investície do prevádzky sa predpokladá začiatkom roka 2009. Spoločnosť 
v súčasnej dobe intenzívne pracuje na koncepcii využitia tzv. brownfieldu v existujúcom 
priestore spoločnosti uvažovaného na výstavbu obchodno-priemyselného parku Kord. Všetky 
tieto aktivity na území mesta prebiehajú v súlade so schváleným územným plánom mesta, 
jeho zmenami a doplnkami. Výber investorov je výsledkom vždy viacerých vzájomných 
stretnutí a rokovaní na rôznej úrovni zástupcov oboch strán s dôrazom na charakter výroby, 
progresívnosť a nadčasovosť technológie, vplyvy na ŽP, zamestnanosť atď. Je možné 
konštatovať, že sa v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami na tomto procese darí 
vytvárať podmienky pre záujem investorov na príchod do Senice a to stabilitou prostredia, 
službami a aj odbornosťou partnerov. 
 
Priorita 2 - Podpora malého a stredného podnikania 

Mesto Senica vytvára podmienky a pomáha rozvoju drobného podnikania a to najmä 
v priestoroch areálu bývalých kasární. Postupným odpredajom 36 budov s pozemkami, je 
v súčasnom období rekonštruovaných a skolaudovaných 11 prevádzok (Ondrovič – 
mäsiarstvo, Demo – reštaurácia Mandarinka, herňa, Rehuš – sídlo firmy, Ing. Babík – 
ubytovňa, 2 bytovky komplexná rekonštrukcia, Technické služby Senica a.s. dobudovali 
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zberný dvor, Kukliš – predaj elektromateriálu, Otrubčák – pneuservis, zrekonštruovaný bol 
bufet. V majetku mesta Senica ostáva kuchynsko-jedálenský blok, budova mužstva, 
trafostanica a vodáreň. K podpore ďalších aktivít prispejú aj ďalšie zámery správcu areálu 
Mestského podniku služieb spol. s r.o. a to rekonštrukcia komunikácií, dobudovanie 
verejného osvetlenia a rekonštrukcia káblových rozvodov „NN“.            

V roku 2007 mesto Senica realizovalo terénny výskum v oblasti remeselníkov 
a výrobcov tradičných regionálnych výrobkov. Mesto má k dispozícií databázu 
sedemdesiatich výrobcov, s ktorými je možné spolupracovať.   

V súčasnosti sa pripravuje projekt, ktorého súčasťou je tvorba web stránky zameranej 
na tradičnú remeselnú a domácku výrobu. Web stránka podporí malých a stredných 
podnikateľov  prostredníctvom  propagácie remeselných výrobkov a ich internetového 
predaja. Internetový obchod sprístupní výrobcom vstup na domáci i zahraničný trh 
zameraný na tradičné ľudové remeslá.    
  
Priorita 3 – Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 

V rámci transformácie súčasných Rekreačných služieb mesta Senica (RSMS) 
v komponente cestovného ruchu bolo na 13. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Senici konanom 30.11.2008 prijaté uznesenie, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Senici 
schválilo založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s cieľom vytvoriť aktívny nástroj 
hospodárskeho rozvoja mesta a regiónu. RSMS týmto budú môcť vykonávať podnikateľské 
aktivity, ktoré doteraz nemohli, budú mať viacej možností na získania finančných 
prostriedkov najmä pre zlepšenie športovej infraštruktúry a skvalitnenie služieb v oblasti 
cestovného ruchu v meste a regióne.  

V roku 2008 sa mesto Senica prezentovalo na medzinárodnom veľtrhu cestovného 
ruchu v Bratislave v rámci ZOZO (Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti).  

Služby poskytované Informačnou kanceláriou Infosen boli v r. 2008 rozšírené 
o nasledovné služby: predpredaj vstupeniek na podujatia cez internetové rezervačné systémy: 
Ticketart, Ticketportal, Eventim; organizácia podujatí počas letnej turistickej sezóny na 
Kunovskej priehrade. Infosen sa  zaradila do projektu "Vitajte cyklisti!" a stala sa jedným 
z 15 certifikovaných miest na Záhorí. Toto certifikované zariadenie musí spĺňať niekoľko 
kritérií – musí mať úschovňu pre bicykle a batožinu, základné náradie pre opravu bicykla, 
lekárničku a poskytovať základné informácie a propagačné materiály o zaujímavostiach 
regiónu a službách pre cyklistov. Cieľom certifikácie Vitajte cyklisti! je vytvoriť sieť 
turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám cyklistov a tým podporiť 
cyklistickú dopravu a cykloturizmus na Slovensku.  

V spolupráci s partnerským mestom Velké Pavlovice bol v máji tohto roku podaný 
projekt na Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-
2013 s názvom „Rozhlédni se a poznávej“. Projekt bol v októbri schválený. V súčasnosti 
začína realizácia jeho aktivít. Projekt je zo strany mesta zameraný predovšetkým na aktivity 
podporujúce propagáciu a zviditeľnenie mesta a jeho priľahlého regiónu. Obsahom projektu 
bude okrem iného vypracovanie a tlač nových propagačných materiálov mesta zameraných na 
podporu cestovného ruchu – kniha o Senici, informačná brožúra, turistická mapa, propagačné 
DVD. Všetky materiály budú vyhotovené v troch  jazykových mutáciách /SJ, NJ, AJ/.  

Cieľom mesta Senica je v spolupráci s Rekreačnými službami mesta Senica 
vybudovať centrum rekreačného turizmu na Kunovskej priehrade. V roku 2008 sa podarilo 
skvalitniť poskytované služby aj vďaka nasledovným investíciám: drevená terasa pri chate 
nad plážou – PIZZÉRIA (cca 545 000,- Sk), 2 ks prístreškov so sedením (cca  60 000,- Sk), 
detské ihrisko (cca 311 200,- Sk), detský areál – hojdačky, preliezky, šmýkačky (cca 45 000,- 
Sk), rekonštrukcia a modernizácia kotolne v ubytovacom zariadení (cca 115 000,- Sk). 
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Referát regionálneho rozvoja pripravuje projekt, ktorého súčasťou je revitalizácia 
rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Revitalizácia je zameraná na zvýšenie úrovne 
poskytovaných služieb rekreačnej oblasti. Jeho súčasťou bude nákup nových lavičiek, 
smetných košov, stavba lezeckej veže, vytvorenie vodných atrakcií v podobe umelých 
ostrovčekov a mól. Projekt plánuje s nákupom a osadením nových informačných a 
navigačných tabúľ na území mesta a v rekreačnej oblasti.  

Mesto Senica sa rozhodlo vybudovať Regionálne centrum tradičnej kultúry a remesiel 
a Remeselný rínek ako formu podnikateľského inkubátora pre obnovu, zachovanie a rozvoj 
tradičných remesiel a služieb, ale momentálne hľadá možnosti získania finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu kuchynsko-jedálenského bloku bývalého vojenského areálu. 

V tomto roku sa začalo s budovaním golfového areálu – 2x18 jamkové ihriská 
v katastri mesta Senica a obce Šajdíkové Humence. Prvé ihrisko by malo byť otvorené už 
v septembri 2009. 
 
Priorita 4 – Stabilita poľnohospodárstva a lesné hospodárstvo 

Prevažnú časť poľnohospodárskej výroby v riešenom území zabezpečujú dve 
poľnohospodárske organizácie – Poľnohospodárske družstvo Senica a EUROAGRO s.r.o. so 
sídlom v Senici, ktoré výrazne napomáhajú udržiavať stav krajinotvorby, venujú sa chovu 
hovädzieho dobytka a ošípaných. Súkromní vlastníci pôdy obhospodarujú len cca 180 ha PPF 
(t.j. asi 5%  z celkovej výmery PPF v území, ktorý je cca 3 652 ha). 

Schválenie odpredaja 34 % podielu Službytu spol. s r.o. v prospech Comeronu SPS 
spol. s.r.o. umožňuje spoločnosti budovať mestskú výhrevňu na využívanie drevoštiepky. 
Spoločnosť v súčasnom období uzatvára zmluvy na dodávku drevoštiepky od štátnych lesov 
ako aj Technických služieb a.s. a okolitých urbárskych spoločností. Palivom môžu byť aj 
rýchlorastúce dreviny, ktoré okolité poľnohospodárske podniky môžu pestovať na najmenej 
úrodných pozemkoch nevhodných pre inú poľnohospodársku výrobu. 
 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 2 –  KVALITA ŽIVOTA 
 
Priorita 1 – Dopravná infraštruktúra 

Opatrenie 1 – Cestná doprava 
Mesto Senica spolupracuje pri príprave obchvatu cesty I/51 (stavba Cesta I/51 Senica – 

Jablonica – Trstín) s investorom stavby, ktorým je Slovenská správa ciest, Investičná 
výstavba a správa ciest Bratislava. V súčasnom období sa zámer posudzuje z hľadiska 
vplyvov na životné prostredie, pričom výsledkom posudzovania bude výber najvhodnejšieho 
variantu vedenia trasy. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na pracovnom stretnutí 
11. 6. 2008 na Mestskom úrade v Senici prisľúbil pomoc pri riešení dopravnej situácie 
v meste Senica. 

V priebehu roka 2006 bola rekonštruovaná svetelná signalizácia na križovatke ciest I/51, 
II/500 a III/05116. Mesto plánuje v roku 2009 zadať vypracovanie dokumentácie, ktorá 
preverí možnosť rozšírenia cesty I/51 v smere od Holíča tak, aby bolo možné zriadiť 
samostatný pruh pre odbočenie vozidiel vpravo, čo by priaznivo ovplyvnilo plynulosť cestnej 
premávky na križovatke.  

V decembri 2006 bola vybudovaná okružná križovatka ciest I/51, II/500, Obchodná zóna 
Párovce. Na vybudovanie okružnej križovatky ciest I/51, III/05119, Priemyselná zóna 
(Hlbocká križovatka) je vydané stavebné povolenie. Mesto Senica rokuje o možnostiach 
financovania tejto stavby cez Slovenskú správu ciest a Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR. 
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V závislosti od schváleného rozpočtu na opravu miestnych komunikácií je každoročne 
vypracovávaný Harmonogram opráv miestnych komunikácií, ktorý je predkladaný na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Dopravný informačný systém v meste je riešený umiestnením informatívnych dopravných 
značiek, ktoré sú súčasťou jednotlivých pozemných komunikácií. Mesto Senica požiadalo 
Slovenskú správu ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava ako majetkového 
správcu cesty I/51 o umiestnenie dopravných značiek D 37a (Návesť pred križovatkou) na 
portál. Pôvodne umiestnené dopravné značky boli odstránené z dôvodu vedenia nadrozmernej 
dopravy po ceste I/51. 

Na školách je v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Senica 
uskutočňovaná dopravná výchova. Mesto uskutočňuje podporné aktivity zamerané na 
realizovanie zámeru vybudovania dopravného ihriska. 

Mesto Senica vybudovalo I. a II. etapu cyklistického chodníka a v tomto roku bola 
ukončená stavba Chodník pri Teplici, Senica,  ktorá spája jestvujúce chodníky v parku 
a chodník popri ceste I/51 na Hurbanovej ul. V súčasnom období sa pripravuje realizácia 
osvetlenia tohto chodníka. 

Informatívna správa o mestskej hromadnej doprave v meste je predkladaná na rokovanie 
mestského zastupiteľstva 30. 10. 2008. Súčasťou správy je aj návrh vedenia trasy linky MHD 
č.4, ktorá zohľadňuje požiadavky občanov a potreby mesta. Zriadenie novej linky závisí od 
možností rozpočtu mesta, pretože si vyžiada náklady na vybudovanie autobusových 
odstavných pásov, príspevok mesta na nákup nového autobusu a zvýšený príspevok na 
prevádzku ďalšej linky MHD. V prípade zabezpečenia nového autobusu pre potreby MHD po 
dohode so Slovenskou autobusovou dopravou Trnava, a.s. odporúčame riešiť dopravu 
vozidlami s nižšou kapacitou a tým aj nižšími prevádzkovými nákladmi. Novo vyrobené 
vozidlá musia spĺňať prísne normy ES na produkciu exhalátov a hluku.    

Údržba chodníkov a parkovísk je zabezpečovaná podľa schváleného harmonogramu opráv 
miestnych komunikácií. Informatívna správa o plnení harmonogramu opráv je predkladaná na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. Výsadba a údržba zelene okolo ciest je uskutočňovaná 
sústavne v priebehu celého roka. 

Preložka cesty II/500 (obchvat časti Čáčov) južným smerom je súčasťou vypracovanej 
technickej štúdie Cesta I/51 Senica, Jablonica, Trstín, ktorej objednávateľom je Slovenská 
správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava. Táto štúdia je predmetom 
posudzovania z hľadiska vplyvov na životné prostredie. 

Mesto zabezpečuje realizáciu výstavby komunikácií v Priemyselnej zóne Kaplinské pole. 
Ich dobudovaním sa vytvorí možnosť odklonenia najmä nákladnej dopravy v smere od 
Trnavy.  

Zároveň pripravuje realizáciu stavby Prepojenie ciest II/500 a III/05117 (Štefánikova a 
Sotinská), ktorá predstavuje I. etapu vytvorenia východného okruhu. Mesto zabezpečilo 
projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby Prepojenie ciest II/500 a III/05117 
a v súčasnosti sa dopracováva dokumentácia pre stavebné povolenie. Mesto požiadalo 
spracovateľa dokumentácie o riešenie pripojenia tejto komunikácie na cestu III/05117 
okružnou križovatkou. V súčasnom období prebieha majetkovo-právne usporiadanie 
pozemkov, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre podanie žiadosti o stavebné povolenie. 

Mesto pripravuje rokovania o podmienkach vypracovania architektonického riešenia 
Námestia oslobodenia.  

Časť I. etapy stavby Prepojenie ciest Priemyselná, Továrenská, Senica je realizovaná. 
V súčasnom období prebieha konanie o predčasnom užívaní ukončenej časti stavby. Ďalšia 
časť sa bude realizovať v priebehu roka 2009. 

Prístupová komunikácia k IBV Juh je realizovaná, komunikácie boli dané do užívania 
v roku 2007 (I. časť) a v roku 2008 (II. časť).  
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Umiestnenie nových parkovísk je riešené etapovite v jednotlivých častiach mesta. 
V súčasnosti sa realizuje stavba Výstavba parkovacích miest Kalinčiakova, Palárikova ul., 
(STARÉ SÍDLISKO), Senica, SO 01 Parkoviská a SO 02 Úprava verejného priestranstva 
Kalinčiakova ul., ktorá rieši umiestnenie nových parkovísk na Starom sídlisku, pripravuje sa 
projekt na vybudovanie parkovísk na Hurbanovej ul., v Sotinej sa rozšírilo jestvujúce 
parkovisko pri zimnom štadióne a vytvorili sa nové parkoviská na ul. L. Novomeského. 
 
Opatrenie 2 – Železničná doprava   
         Činnosti v tejto oblasti boli sústredené predovšetkým vo väzbe na Priemyselnú zónu 
(PZ) do prípravy a technického riešenia jej zavlečkovania. Pre potreby spracovania štúdie 
zavlečkovania PZ boli spracované zadávacie údaje, z hľadiska výškových a spádových 
pomerov. Samotná štúdia predmetného zámeru bola spracovaná v roku 2007 a obsahuje 
niekoľko alternatív riešenia. Predpokladáme, že jej realizácia bude vo viacerých etapách, 
podľa požiadaviek a potrieb investorov.  
 
Priorita 2 – Rozvoj bývania 

     Mesto Senica začalo v mesiaci apríl 2008 s výstavbou dvoch nájomných bytových domov 
s celkovým počtom 92 b.j.. Stavba sa financuje z prostriedkov získaných ako výhodný úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 77 567 tis. Sk pri základnej úrokovej sadzbe 1 % 
a tiež z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 33 363 tis. Sk. 
V každom z uvedených bytových domov je zabezpečený aj l bezbariérový byt pre občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím. 
     Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo v mesiaci september na svojom zasadnutí 
Územný plán mesta Senica – Zmeny a doplnky č. 01/2007, v rámci ktorého sú určené lokality 
vhodné na realizáciu bytovej výstavby v meste.  
     Do konca novembra 2008 má mesto Senica zmluvne dohodnuté spracovanie vlastného 
programu rozvoja bývania, cieľom ktorého je zanalyzovať súčasnú úroveň bývania a stanoviť 
rámcové ciele rozvoja bývania s výhľadom na najbližších 10 rokov a konkrétnejší program 
rozvoja bývania na 5 rokov. 
 
Priorita 3 -  Kvalita služieb 

Opatrenie 1 – Sociálne služby  
Mesto Senica v rámci rozvoja terénnych sociálnych služieb zabezpečilo 

a zafinancovalo očkovanie opatrovateliek v Opatrovateľskej službe proti hepatitíde 
s nákladmi 33.000,- Sk.  

Na náklady spoločnosti Službyt Senica, spol. s r.o. sa uskutočnilo napojenie 
Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. na dodávku tepla a teplej vody.  

Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností uskutočnila 2 
projekty v rámci prevencie drogových závislostí, ktoré boli určené pre žiakov ZŠ. Projekt 
„Deň otvorených dverí“ s dotáciou od VÚC Trnava 10.000,- Sk a projekt  „Na prázdniny 
bezpečne“ s dotáciou 52.000,- Sk od ObÚ Trnava boli realizované v júny 2008. 

Mesto Senica v spolupráci s Občianskym združením Návrat realizuje v týchto mesiacoch 
projekt „Ako si pomôcť, keď dieťa...“, zameraný na podporu rodičov detí s výchovnými 
problémami, projekt podporil VÚC Trnava. 

Vzhľadom na veľký počet čakateľov o umiestnenie v Zariadení opatrovateľskej služby 
a v Domove dôchodcov bol na 12. riadnom zasadnutí MsZ v Senici konanom 4. septembra 
2008 poslancami vzatý na vedomie zámer Projektu výstavby centra sociálnej pomoci  
žiadateľa FREE OPERA I, s.r.o. Bratislava. Bola odporučená realizácia Centra sociálnej 
pomoci v Senici, ktoré bude pozostávať z domova dôchodcov so 100 lôžkami, pre dlhodobo 
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chorých je plánovaných 15 lôžok a pre hospic 15 lôžok., vybudovať nové zariadenie 
poskytujúce sociálne služby pre starých ľudí. 

V rámci podpory neziskových organizácií, občianskych združení a združení 
handicapovaných občanov bolo v roku 2008 z dotačného fondu Pro Senica podporených 12 
projektov v hodnote 330.000,- Sk, neziskovej organizácii Pro Region, n.o. bol podporený 
projekt „Svetluška svieti všetkým na cestu“ pre postihnuté deti a mládež vo výške 400.000,- 
Sk. nezisková organizácia mesta Senica Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. pre ľudí 
bez prístrešia, osamelých rodičov a seniorov dostalo z rozpočtu mesta dotáciu vo výške 
1.000.000,- Sk. 
 
Opatrenie 2 – Zdravotné služby 

V meste Senica sú všetky zdravotnícke zariadenia neštátne, väčšina je prevádzkovaná 
ako jednotlivé ambulancie  (prevádzkovatelia sú fyzické osoby, alebo právnické osoby – 
s.r.o.) a časť Poliklinikou Senica n.o., ktorá je tiež neštátnym zdravotníckym zariadením. 
Zakladateľom Polikliniky Senica n.o. je Mesto Senica. V roku 2008 získala Poliklinika Senica 
n.o. certifikát manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000. 
Poskytovanie ambulantných zdravotníckych služieb 

- Primárna zdravotná starostlivosť 
- Sekundárna zdravotná starostlivosť 
- Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky 
- Následná zdravotná starostlivosť 
- Stomatologická starostlivosť 

Zabezpečovanie liečebno-preventívnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  
 Poliklinika Senica n.o. prevádzkuje: 6 odborných ambulancií (urológia, chirurgia, 
ambulancia intenzívnej medicíny, neurológia, pneumológia a ftizeológia, klinická onkológia), 
2 ambulancie všeobecného lekárstva, spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky - SVLZ 
(rádiológia a klinická biochémia), LSPP pre dospelých, dorast a deti v Senici, LSPP pre 
dospelých v Šaštíne Strážoch, Záchrannú zdravotnú službu - rýchlu lekársku pomoc (ZZS-
RLP) v Senici a v spolupráci s mestom Senica Špecializované zariadenie ambulantnej 
starostlivosti pre deti predškolského veku. Ďalej Poliklinika prevádzkuje verejnú lekáreň 
„Sotinská lekáreň“ a služby a práce na základe živnostenského listu (vedenie účtovníctva, 
mzdovej agendy, upratovacie služby, zabezpečenie nebezpečného odpadu, atď.) Poliklinika 
Senica n.o. je zmluvným zdravotníckym zariadením všetkých zdravotných poisťovní na 
Slovensku. 

Ostatné zariadenia umiestnené v budove Polikliniky: 7 detských lekárov, 7 
všeobecných lekárov, 18 odborných ambulancií, 2 pracoviská SVLZ (sonografická 
ambulancia a osteodenzitometrická ambulancia), 1 stomatologická ambulancia, 3 pracoviská 
následnej zdravotnej starostlivosti, agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti ADOS, 
ďalej predajňa Protetiky, dopravná zdravotná služba EMOTRANS, spol. s r.o. a J+V, spol. 
s r.o. zabezpečujúca bufet a stravovanie. Dostupnosť zdravotníckeho zariadenia zabezpečuje 
MHD. 

Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským červeným krížom začala 
dňa 4.10.2005 činnosť asistenčná a prepravná služba SČK, ktorá vykonáva činnosti zamerané 
na pomoc pacientom a návštevníkom pri orientácii v budove, zabezpečuje sprevádzanie 
pacientov do ambulancií, poskytuje pomocné zdravotné služby v súlade s odbornou 
spôsobilosťou. 

V roku 2008 bola v budove Polikliniky dokončená výmena okien na 1. NP, 1. PP a  4. 
NP. Všetky odborné pracoviská Polikliniky a takmer všetky ambulancie nájomníkov majú  
k dispozícii prístup na internet.  Právna forma neziskovej organizácie zabezpečuje, že 
vytvorený  zisk je zo zákona používaný na ďalší rozvoj tohto zdravotníckeho zariadenia, na 
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nákup liečebných a diagnostických zariadení, vytváranie lepších pracovných podmienok 
a zlepšovanie prostredia pre pacientov, opravy a údržbu zariadení a budovy.   

Od roku 2007 je v Senici k dispozícii dialyzačné centrum, ktoré je umiestnené 
v budove RÚVZ na Kolónii.  Mimo budovy Polikliniky sú umiestnené ďalšie 3 ambulancie 
všeobecného lekárstva, 6 odborných ambulancií,  jedna ambulancia následnej zdravotnej 
starostlivosti a 10 stomatologických ambulancií.   

V meste je okrem Sotinskej lekárne prevádzkovanej Poliklinikou Senica n.o. ďalších  
8 verejných lekární a jedna výdajňa liekov.  

Dopravnú zdravotnú službu na prevoz pacientov do zdravotníckych zariadení 
zabezpečuje súkromná  firma EMOTRANS. 

 
Opatrenie 3 – Bezpečnosť obyvateľov  

Mestský hasičský zbor počas roka plnil úlohy na úseku prevencie a represie 
vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Na jeho činnosť bola 
v rozpočte mesta vyčlenená čiastka 703 tisíc korún. Najväčšia čiastku 200 tisíc Sk bola 
použitá na výmenu okien hasičskej zbrojnice. Ďalšie financie boli použité na energie 110 tisíc 
Sk,  medzinárodnú súťaž  hasičských družstiev O putovný pohár primátora Senice (s účasťou 
28 družstiev z ČR, Srbska a Slovenska), 81 tisíc Sk. Na servis už zastaraného vozového parku 
AVIA 30 (r.v.1976), cisternového vozidla CAS 8 (r.v.1989), Š 1203 (r.v.1975) 55 tisíc Sk 
a ostatné bežné výdaje na chod hasičskej zbrojnice, nákup špeciálnej techniky (hadice, 
savice), PHM apod. Dobrovoľní hasiči získali na svoju činnosť finančné prostriedky aj od 
sponzorov 35 tisíc Sk. Podali dva projekty na VÚC Trnava  vo finančnom vyjadrení 30 tisíc 
Sk (zabezpečenie 120. výročia DHZ a detskej súťaže). Organizovali spoločenské akcie pre 
občanov mesta  Pochovávanie basy, Hasičský ples. Zorganizovali súťaž pre deti v hasičskom 
športe na I. ZŠ v Senici. Ich pomoc bola potrebná aj v mesiaci august 2008, kedy pomáhali 
odstraňovať škody spôsobené prívalovým dažďom v Kunove – čerpanie vody z pivníc, 
čistenie miestnej komunikácie. Pre skvalitňovanie akcieschopnosti Mestského hasičského 
zboru je potrebné neustále sa venovať príprave členskej základne, čo sa v posledných rokoch 
aj veľmi dobre darí. Svedčia o tom výsledky našich žien , ktoré sú 4 násobné majsterky SR 
a dorastenci sa v tomto roku stali majstrami SR v hasičskom športe. Pre odborný rast 
a pripravenosť na mimoriadne udalosti  je potrebná i kvalitná technika -  vozový park, 
špeciálne zásahové oblečenie, čo v našom prípade veľmi chýba. Žiaľ za ostatných 10 rokov 
sme nenašli zdroj financovania ako riešiť materiálno technické vybavenie Mestského 
hasičského zboru, teda dobrovoľných hasičov, ktorí sú vždy v prípade mimoriadnych udalostí 
ochotní pomôcť.    

Minulý rok sa kamerový systém v meste rozšíril o 6 kamier, vzhľadom k tomu, že sa 
tento rok nenašli možnosti zabezpečenia financií na ďalšie rozšírenie kamerového systému, 
celový počet bezpečnostných kamier zostal 9. Obsluhu kamerového systému zabezpečujú 6 
telesne postihnutí občania v chránenej dielni, ktorá bola pre tento účel vytvorená. Hľadajú sa 
finančné prostriedky na vzorové vyznačovanie prechodov pre chodcov. Toto vyznačovanie 
spočíva v osadení kyklopov, termostatických červeno-bielych pásov vyznačujúcich prechod 
a zároveň vo výstražných svetelných zariadeniach, ktoré sa spúšťajú po priblížení sa chodca 
k prechodu. V roku 2008 sa podarilo osadiť kyklopy na kruhovej križovatke na Hurbanovej 
ulici. 
 
Priorita 4 -  Životné prostredie 

Mesto Senica v priebehu r. 2006 vytvorilo podmienky pre zavedenie systematického 
zvozu a zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad pre odpad produkovaný 
v zástavbe s individuálnou zástavbou. V tejto činnosti sa pokračuje naďalej, systém sa 
prispôsobuje požiadavkám  a to najmä úpravou harmonogramu vývozov.  
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Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom z verejných priestranstiev zabezpečuje 
správca zelene, Technické služby Senica a.s. Tento odpad je materiálovo zhodnocovaný  
v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Senica.  

Mesto Senica podporuje projekt spoločnosti Službyt Senica spol. s r.o., ktorého zámerom 
je vybudovanie zdroja na spaľovanie drevoštiepky v areály spoločnosti Službyt na 
Továrenskej ulici s celkovými predpokladanými nákladmi 80 mil. Sk. 

V centre mestskej časti Čáčov bol na zelenej ploche oproti materskej škole založený park, 
ktorému  sa bude venovať zvýšená pozornosť. 

V rámci znižovania stresovania a bariérovosti aktívnych prvkov ekostability už v štádiu 
vydania záväzného stanoviska mesta k územnému konaniu jednotlivým investorom sa dáva 
podmienka riešiť projekt sadových úprav vo výrobných areáloch spoločností, umiestnených 
v priemyselnej zóne, s termínom realizácie ku kolaudácii stavieb.  

Mesto sa podieľa na osvete triedenia odpadov, triedenie podporuje, o čom svedčí 
narastajúci podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. 
Výstavba kompostárne – prebehol proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, bolo 
vydané územné povolenie stavby, vypracovaná projektová dokumentácia  pre stavebné 
povolenie a stavebné povolenie bolo vydané.  V súčasnosti sa zabezpečujú zdroje 
financovania formou žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov EÚ. Mesto Senica, Technické 
služby Senica a.s. v spolupráci s poľnohospodárskymi podnikmi plánujú výstavbu 
kompostárne, na ktorú bol podaný projekt, ktorý by zhodnocoval bioodpad z domácností a pri 
výrobu kompostu využívajú aj močovku z poľnohospodárskych podnikov. Konečný produkt 
by pomáhal pri rekultiváciách znehodnotenej poľnohospodárskej pôdy. 

 
STRATEGICKÁ OBLASŤ 3 – SLUŽBY NA PODPORU REKREÁCIE, 

ŠPORTU A KULTÚRY 
 
Priorita 1 – Rozvoj prímestskej rekreácie a oddychových zón 
 Plnenie koncepcie relaxačno – športovej zóny Senica je realizované prostredníctvom 
pripravovaného projektu zameraného na vybudovanie nových atraktivít cestovného ruchu 
mesta, ktoré sa budú nachádzať popri cyklotrase. 
 Mesto v súčasnosti pripravuje projekt, ktorého zámerom  je zvýšenie počtu atraktivít a 
špecifík cestovného ruchu v meste a jeho rekreačnej oblasti. Obsahom projektu je revitalizácia 
a zatraktívnenie areálu Kunovskej priehrady, outdoorová lezecká stena, svojimi dispozíciami 
uspôsobená pre lezenie začiatočníkov i skúsených horolezcov a areál extrémnych športov, 
ktorý bude tvoriť kombinovaný skatepark a bikrosová trať. Podanie žiadosti o NFP sa plánuje 
v roku 2009. Projekt napĺňa koncepciu tvorby a realizácie športovo – relaxačnej zóny Senica, 
ktorá sa stane vyhľadávaným cieľom nielen domácich obyvateľov, ale i slovenských 
a zahraničných turistov. 
 
Priorita 2 -  Podpora telesnej kultúry a športu 

Mesto Senica zorganizovalo XX. ročník Záhoráckeho maratónu a V. ročník 
polmaratónu s dotáciou 180.000,- Sk (100.000,- Sk mesto Senica, 70.000,- Sk sponzori, 
10.000,- Sk TTSK), XXII. ročník Silvestrovského behu s dotáciou 30.000,- Sk (mesto Senica) 

Z dotačného fondu Pro Senica boli finančne podporené športové kluby a ich športovo-
telovýchovné aktivity v meste v celkovej sume 540.000,- Sk, Volejbal klub Senica, spol. s r.o. 
dostal dotáciu vo výške 1.400.000,- Sk a Tenisový klub Senica dotáciu vo výške 200.000,- 
Sk. 

Rekreačné služby mesta Senica aj v roku 2008 investovali do rekonštrukcií 
a modernizácie športovej infraštruktúry. Vybudoval sa detský areál na kúpalisku (hojdačky, 
preliezky, šmýkačky) v celkovej výške cca 45 000,- Sk. Na zimnom štadióne bolo nutné 
odstrániť haváriu a s tým súvisiace dodávky a montážne práce na čpavkovom chladiacom 
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systéme v hodnote cca 281 600,- Sk, formou lízingu sa obstaral vozík na úpravu ľadovej 
plochy (rolba) v sume cca 3 200 000,- Sk. V plavárni sa pristúpilo ku rekonštrukcii 
a vybudovaní parnej sauny s celkovými nákladmi cca 1 000 000,- Sk. V športovej hale sa 
vykonala oprava palubovky(zbrúsenie starej, poškodenej lakovej vrstvy až na drevo, 
doplnenie poškodených miest drevenými vložkami, stierkovanie tmelom, priehľadné farbenie, 
lajnovanie, lakovanie) v hodnote cca 670 100,- Sk. 
                 
Priorita 3 – Oživenie tradičnej kultúry a remesiel 

Vo februári 2008 projekt s implementáciou svojich aktivít úspešne končí. Jeho 
záverečná prezentácia bola 21.2.2008 Projekt má neinvestičný charakter. Projekt bol 
zameraný na vypracovanie podkladových dokumentov k plánovanému investičnému 
projektovému zámeru – výstavby Regionálneho centra tradičných remesiel a kultúry. S nimi 
korešpondujú aj hlavné aktivity projektu, ktorými sú vypracovanie rozvojovej štúdie, 
projektovej dokumentácia a štúdie uskutočniteľnosti. Popri nich prebiehala sprievodná 
aktivita projektu terénny výskum. Realizácia projektu trvala 18 mesiacov. Celkové oprávnené 
náklady projektu boli vo výške 4 192 000 Sk, z toho nenávratný finančný príspevok z 
európskych fondov predstavoval 3 982 495 Sk. Na aktivitách sa spolupodieľalo až 25 členov 
projektového tímu. Prvým dosiahnutým výsledkom projektu bola rozvojová štúdia. Štúdia 
bola vypracovaná v spolupráci so Záhorským múzeom Skalica a rakúskym projektovým 
partnerom Regionom Südliche Weinviertel. Štúdia mapuje regionálne tradičné remeslá z 
historického hľadiska a z hľadiska ich súčasného stavu. Je ojedinelým dokumentom, ktorý sa 
venuje problematike tradičných remesiel horného a stredného Záhoria a detailne ich 
spracováva od 16. do 20. storočia. Zároveň porovnáva výsledky rozvojovej štúdie na rakúskej 
strane a hľadá spoločné prvky tradičných remesiel v oboch regiónoch. Vypracovanie štúdie 
trvalo 6 mesiacov. Na konci októbra 2007 bola odovzdaná projektová dokumentácia. Jej 
obsahom je rekonštrukcia a prestavba bývalého vojenského objektu kuchyne a jedálne v 
Senici na regionálne kultúrne centrum. Projekt je členený na dva objekty – Remeselný rínek a 
Regionálne centrum. Remeselný rínek by mal obsahovať 5 typizovaných remeselných dielní 
(keramika, kováčstvo, drotárstvo, rezbárstvo a drobné remeslá), výstavno – spoločenskú sálu 
so stálou národopisnou expozíciou. Regionálne centrum bude obsahovať kancelárske 
priestory pre tretí sektor, prezentačnú miestnosť, ubytovanie (penzión), v suteréne klubové 
priestory a mestský archív. Práce na projektovej dokumentácii trvali 12 mesiacov. Posledným 
výstupom je štúdia realizovateľnosti. Štúdia navrhuje ideový a obsahový zámer Regionálneho 
centra tradičných remesiel a kultúry, do jeho budovy vnáša život a napĺňa ho aktivitami. 
Stanovuje ciele, ktoré by mal projekt vo svojej prevádzkovej fáze splniť tak, aby bol 
atraktívny a udržateľný. Aktivity centra by sa mali zamerať na zachovanie a udržanie 
regionálnych tradícií a remesiel, podporu drobných remeselných výrobcov a tretieho sektora a 
rozvoj regionálneho cestovného ruchu. Sprievodná aktivita – terénny výskum dosiahla 
prekvapivé výsledky v mapovaní súčasných remeselníkov a domáckych výrobcov v regióne. 
Výskum začal v júli 2007 a doposiaľ zmapoval 70 remeselníkov z 30 obcí okresov Senica, 
Skalica a čiastočne Myjava, ktorí prejavili záujem o spolupráci s budúcim regionálnym 
centrom.  Pokračovanie a realizácia stavby bude závisieť od finančných prostriedkov. 
Rozpočet projektu presahuje 80 mil., čo nie je možné financovať z rozpočtu mesta. Projekt 
bol zámerne pripravovaný pre výzvy regionálneho operačného programu. Ten však stanovil 
nové podmienky prerozdeľovania európskych finančných prostriedkov, v rámci ktorých sa 
projekt do výziev nemôže zapojiť. Mesto teda bude hľadať ďalšie možnosti financovania 
projektu z iných európskych finančných mechanizmov. 
 
Aktivity cezhraničnej spolupráce v roku 2008: 
1/ Herzogenboochse 30.5. – 7.6.2008 
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- návšteva samosprávnych, kultúrnych a sociálnych inštitúcií vo Švajčiarsku a vzájomná 
výmena skúseností v oblasti jednotlivých pôsobností za účasti zástupcov organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica a delegácie mesta / MsKS, CVČ, MsÚ / 

2/ Senica - Senické kultúrne leto 15. – 17.8.2008 
- výstava poľských výtvarníkov v Senici z partnerského mesta Pultusk, vernisáž výstavy 

v galérii  ZUŠ v dňoch 16.8.2008- 12.9.2008, bol vydaný katalóg z výstavy Poľských 
výtvarníkov v Senici 

3/  Herzogenboochse 26.8. – 30.8.2008 
- návšteva zástupcov mestskej polície Senica u mestských polícií vo Švajčiarsku 

v mestách Bern, Burgdorf, a Wynigen  a vzájomná výmena skúseností z práce 
mestských polícií 

4/ Trutnov – Tradičný remeselný jarmok  6. – 7.9.2008 
- účasť delegácie mesta a  remeselníkov (p.Šullovej, p.Hyžovej, p.Hyžu) na tradičnom 

remeselnom jarmoku partnerského mesta Trutnov. Remeselníčky sa prezentovali 
výrobkami zo šúpolia a  výšivkami. 

5/ Pultusk – výstava senických výtvarníkov v Pultusku 19.9. – 15.10.2008  
- delegácia mesta, traja senickí výtvarníci a dvaja  riaditelia senických škôl sa v rámci 

dní sv. Matúša v Pultusku zúčastnili vernisáže výstavy senických výtvarníkov 
v Pultusku a slávnostného mestského zastupiteľstva v Pultusku, na ktorom sa 
udeľovali ocenenia osobnostiam mesta. Bol vydaný katalóg z výstavy Senických 
výtvarníkov v Pultusku. 

6/  Senica - O putovný pohár primátora mesta 11.10. 2008  
- súťaž požiarnych družstiev v Senici za účasti požiarneho družstva z partnerského 

mesta Bač a Selenče zo Srbska, ktorých sprevádzal zástupca predsedu a projektový 
manažér obce Bač. 

7/ Herzogenboochse 23. – 26.10.2008  
- senický dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil súťaže dobrovoľných hasičských 

družstiev v partnerskom meste Herzogenboochse v Švajčiarsku. 
8/ Velké Pavlovice – 6. 11.2008  

- výjazdové zasadnutie Mestskej rady v Senici do Velkých Pavlovíc. Stretnutie so 
starostom Velkých Pavlovíc a členmi Mestskej rady vo Velkých Pavloviciach, spojené 
s prezentáciou rozvojového zámeru mesta a cezhraničnej spolupráce našich miest. 

 
Ďalšie aktivity cezhraničnej spolupráce: 
Senica - Pultusk  6.5.2008 – 9.5.2008  

- uskutočnila sa návšteva 45 žiakov z družobnej školy v Pultusku v Senici na II. 
základnej škole v Senici s cieľom poznávania vzdelávacieho systému, Senice a jej 
okolia  

- 30.9.2008 – 3.10.2008 sa konalo organizačné stretnutie na pôde II.ZŠ v Senici 
a vypracovanie prihlášky do medzinárodného projektu Comenius na tému: 
„Budúcnosť planéty je v našich rukách“. Účastníkmi stretnutia boli predstavitelia z 
nasledovných škôl: Poľsko (Pultusk), Česká republika (Praha) a Škótsko (Inverness). 
Samotného projektu sa zúčastnia aj školy z Litvy a Talianska.  

Senica – Velké Pavlovice 21. 5. 2008  
- 40 dôchodcovia z Velkých Pavlovíc sa stretlo v Senici s Jednotou dôchodcov v Senici, 

kde mali pripravený spoločný kultúrny program a posedenie. Stretnutia dôchodcov sú 
tradičné a každý druhý rok sa stretávajú v Senici a v Pavloviciach. 

Trutnov – Spojená škola v Senici 13.- 17.10.2008 
- Týždenný pobyt žiakov Spojenej školy Senica v Trutnove v Špeciálnej základnej 

škole, ktorý sa uskutočnil na základe ich vzájomnej družobnej spolupráce. 10 žiakov 
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zo Senice, 2 pedagógovia  a riaditeľ Spojenej školy v Senici sa zúčastnilo na tomto 
poznávacom pobyte v Trutnove, zameranom na poznanie partnerskej školy, ale aj 
histórie, kultúry, športu a prírodných krás ich regiónu. 

Velké Pavlovice – Základná umelecká škola Senica 30.9. – 2.10.2008 
- 7 výtvarníkov ZUŠ Senica sa zúčastnilo tvorivej dielne PLENÉR 2008, ktorého 

organizátorom  bolo mesto Velké Pavlovice a Gymnázium Velké Pavlovice. Na 
tvorivej dielni pod vedením skúseného pedagóga /Štefan Orth – ZUŠ Senica/ mladí 
výtvarníci vytvorili množstvo prác, ktoré budú predstavené verejnosti na výstavách 
v obidvoch partnerských mestách.  

- Vo Velkých Pavloviciach 17.11.2008 v rámci Dňa študentstva sa uskutočnila 
slávnostná vernisáž za účasti všetkých výtvarníkov a hostí obidvoch partnerských 
miest. Repríza výstavy  v Senici sa uskutočnila v Galérii ZUŠ od 24.11. do 2.12.2008. 

 
Priorita 4 -  Kultúrny rozvoj obyvateľstva 

V dome kultúry Senica sa začiatkom roka modernizovalo zvukové zariadenie kinosály 
a tanečnej sály, ďalej bolo zakúpené s grantových prostriedkov i ozvučovacie zariadenie 
prenosné. Uskutočnili sa revízie podľa harmonogramu. Rozsiahle rekonštrukčné práce sa 
vykonali na modernizácii výmenníkovej stanice v objekte (prebudovanie technického 
zariadenia). Bola uskutočnená výmena výbojok premietacích prístrojov v kine „Mladosť“. 
Uskutočnila sa oprava vzduchotechnického zariadenia a oprava strechy DK.  

Hneď v úvode roka sa realizovala v amfiteátri ďalšiu časť rekonštrukčných prác 
hľadiska a to výmenu poškodených  sedadiel, ošetrenie zadnej nosnej  kino - konštrukcie 
a jeho náter. Bol vykonaný náter premietacej plochy a oprava priečelia celého javiska. 
Vybudovali sa klasické šatne pre účinkujúcich z vlastným sociálnym zariadením bez 
obmedzenia prevádzky nájomcov v budove. Začiatkom roka bol riešený havarijný stav 
strechy tohto objektu – zatekanie. V tomto období boli vykonané revízie technických 
zariadení prevádzok podľa časového harmonogramu.  Bola uskutočnená oprava v priestoroch 
Múzea Laca Novomeského. a to WC a vnútorný náter vestibulu. V mesiaci september sa 
priestory Múzea odovzdali Mestskému podniku služieb, ktorý bude uskutočňovať nutnú 
rekonštrukciu priestorov pre ďalšiu činnosť. 

Modernizácia Domu kultúry v Kunove začala napojením budovy na kanalizáciu, táto 
úprava však odkryla havarijný stav rozvodov kanalizácie v celom objekte a vyžiadala si 
okamžitú rekonštrukciu. Ďalej bola uskutočnená výmena vstupných dverí a následne úpravy 
schodiska a prístupovej cesty do objektu. Vo vnútri budovy bola zrekonštruovaná nahrávacia 
a skúšobná miestnosť pre možnosť nácvikov hudobných skupín. Bola zmodernizovaná časť 
kuchyne v objekte a nezanedbateľná je úprava vonkajších priestorov Spoločenského domu. 

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá zabezpečuje aj 
rozvoj kultúrnej zložky mesta, pripravuje kultúrne podujatia pre obyvateľov a návštevníkov 
mesta, ale i vytvára priestory a podmienky pre aktivity iných organizácii.  

V Dome kultúry Senica, MsKS vo vlastnej réžii pripravilo 14 profesionálnych podujatí 
(8.Mestský ples, Venček, Divadlo Kalich s hrou „Bez předsudkú“; koncert Cigánski diabli, 
Zuzana Smatanová, Hana Zagorová a Petr Rezek; Divadlo oProti s hrou „Črepy lekna“, 
koncert Jožka Černého, Radošinské naivné divadlo s hrou „Veľké ilúzie“, koncert Kamelot 
a hru Barmanky v podaní Štúdia L+S), medzi ktoré sa počítajú aj akcie organizované 
v alternatívnych priestoroch (ako napr. Street time na parkovisku pri Zimnom štadióne, 1.máj 
– program pre verejnosť na malom námestí). Na týchto podujatiach sa spolu zúčastnilo cca 3 
tisíc ľudí. Významným kultúrnym podujatím bol aj oficiálne 1. ročník multižánrového 
mestského festivalu „Senické kultúrne leto“, ktorý sa uskutočnil v auguste predovšetkým 
v priestoroch amfiteátra Senica ale i v iných alternatívnych priestoroch mesta (Parkojáda – 
mestský park, Zvuk mesta – Spoločenský dom Kunov, Open Air Discoparty – letisko). Na 
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tomto podujatí sa predstavilo množstvo rôznych zoskupení, či už domácich (skupina Para, 
Lúčnica, Puding p.Elvisovej) či zahraničných (David Koller Band, Kamelot), amatérskych 
(rôzne domáce súbory, interpreti a divadlá) či profesionálnych, všetko rôznych štýlov (folklór, 
country, rock, divadlo, výstavy, disco), nakoľko cieľom tohto podujatia je pripraviť program 
zaujímavý pre všetky záujmové a vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta, 
pokus zachovanie tradícii spojených s dožinkovým obdobím. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 
cca 4000 ľudí. organizácia a finančné zabezpečenie Senického kultúrneho leta 2008 – 
1.400.000,- Sk (1.100.000,- Sk MsKS, 100.000,- Sk mesto Senica, 30.000,- Sk sponzori, 
170.000,- vstupné) 

Ďalším zaujímavým elementom v činnosti MsKS Senica je obnovenie funkčnosti 
Spoločenského domu v Kunove, kde sa  MsKS Senica v spolupráci s Miestnym výborom 
snaží o kultúrny, sociálny aj telovýchovný rozvoj v tejto časti mesta. Úmysel sa stáva realitou, 
čomu nasvedčuje stúpajúci počet akcií organizovaných inými organizáciami (DSS Svetluška 
– Mikulášsky večer, Červený kríž Kunov – Detský maškarák, ZOS – rôzne výstavy, Klub 
priateľov Kunova n.o. – Kunovské hody, ktorých súčasťou bolo aj posedenie s heligónkou, 
týždenný detský tábor za podpory TTSK a iné), tiež súkromných akcií (ping-pongové turnaje, 
svadby, oslavy jubileí) ale i dobré meno tohto objektu na slovenskej alternatívnej hudobnej 
scéne. MsKS Senica tu totiž už niekoľko rokov v úzkej spolupráci s OZ „Čajovňa u sousedú“ 
organizuje pravidelné nekomerčné hudobné, výtvarné i divadelné podujatia, ktoré sa tešia 
veľkej obľube u fanúšikov alternatívnej kultúry z celého Slovenska i Čiech. V roku 2008 sa 
v Kunove uskutočnilo 12 alternatívnych podujatí (Grammy u sousedú, Fest Fiesta_FM – 
festival alternatívnej hudby a divadla, Jarné juchú – vynášanie Moreny, Reggae baal, 
Divadelný deň detí, koncerty skupín Noise Cut, - 123min, Shellwoy a premiéra hry 
Nepravidelný priestor v podaní Divadla oProti). Tieto podujatia navštívilo viac ako 1300 
návštevníkov. 

Náklady na podujatia organizovaných MsKS Senica presahovali 2.800.000,- Sk. 
Významnou aktivitou MsKS Senica je aj fungovanie Kina Mladosť Dome kultúry, 

v letných mesiacoch na Amfiteátri Senica.  Obyvatelia mesta Senica a širokého okolia majú 
takto možnosť vidieť aktuálne kinohity za prijateľnú cenu a rozširovať si takto obzory. 
Zaujímavosťou je, že MsKS Senica ako jedným z mála menších miest na Slovensku 
prevádzkuje i Filmový klub, podporuje rozvoj alternatívnej kultúry. V roku 2008 sa 
odpremietalo na plátnach MsKS Senica takmer 200 filmov (z toho viac ako 50 na amfiteátri) 
a tieto predstavenia navštívilo takmer 13 tis ľudí (z toho cca 6.000 navštívilo amfiteáter). 

MsKS Senica podporuje obyvateľov nielen k navštevovaniu podujatí ale 
i k organizácii vlastných akcii tým, že ponúka priestory na podujatia či už za mierny poplatok, 
často krát však len za prevádzkové náklady, nakoľko sú tieto možnosti využívané 
neziskovými organizáciami alebo jednotlivcom. V roku 2008 takto MsKS spolupracovalo 
s rôznymi inými organizátormi na viac ako 70-tich akciách, kde zabezpečovalo technické 
zariadenie, služby, prípravu i likvidáciu akcií. Tieto tzv. prenájmové podujatia bývajú rôznych 
štýlov a ponúkajú možnosti mestu Senica, športovcom, umelcom, študentom i dôchodcom, 
ktorí sú zastúpení v rôznych združeniach, zoskupeniach, alebo organizáciách. MsKS 
pravidelne spolupracuje s Mestským úradom Senica, Záhorským osvetovým strediskom, 
Centrom voľného času, Dobrovoľný hasičský zbor, Jednota dôchodcov, všetky základné 
a stredné školy v Senici, atď. Popri tejto spolupráci aj aktívne podporuje niektoré neziskové 
organizácie a občianske združenia ako Cantilena – spevácky zbor mesta Senica, Klub 
priateľov heligónky, Čajovňa u sousedú, Sonny – tanečný súbor, Synkopa – spoločenské 
tance, Mažoretky, Divadlo oProti - profesionálne divadlo. Občianske združenie Cantilena 
zorganizovalo v spolupráci s MsKS Senica už VII. Medzinárodný festival zborového spevu, 
ktorého sa zúčastnilo zbory až z 8 európskych krajín. Najnovším z podporovaných 
občianskych združení je Záhorácke divadlo, ktoré za svojej krátkej pôsobnosti výborne 
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nadviazalo na prerušenú tradíciu ochotníckeho divadla v našom meste a získalo si publikum 
všetkých vekových kategórii. Špecifikom divadla je ponuka rôznych titulov v záhoráckom 
dialekte (Rómeo a Júlija, Záhorácky kabaret), avšak divadelné predstavenia pre deti sú 
v jazyku spisovnom (Sto bozkov od princeznej). V roku 2008 uviedlo 4 tituly, ktoré vzhliadlo 
viac ako 4000 divákov. Taktiež uviedlo 1. ročník divadelného festivalu v spolupráci s MsKS 
a za finančnej podpory mesta Senica a Ministerstva kultúry pod názvom „Senická divadelná 
horúčka“, ktorý ponúkol 13 predstavení rôznych divadiel a navštívilo ho takmer 4000 
divákov. 

Ďalšou aktivitou MsKS Senica je organizácia vzdelávacích kurzov a záujmových 
krúžkov pre obyvateľov mesta, nakoľko je o ne značný záujem. V roku 2008 bolo otvorených 
10 jazykových (AJ, NJ – začiatočníci i pokročilí, FJ, RJ – začiatočníci) a 4 praktické kurzy 
(kurz spoločenského tanca pre dospelých i študentov, kurz orientálnych brušných tancov 
a kurz jednotného a podvojného účtovníctva). Tieto kurzy navštevuje viac ako 300 ľudí. 

Priestory MsKS Senica sa občasne využívajú na prezentácie a predaje rôznych 
cestovateľských firiem, ktoré nemajú stále sídlo /46 predajov v 2008/. 

Mesto Senica z dotačného systému Pro Senica podporilo činnosť občianskeho združenia 
Záhorácke divadlo vo výške 264.000,- Sk, ďalších kultúrnych aktivít občianskych združení 
a kultúrnych inštitúcií vo výške 430.000,- Sk a firmu RECO, ktorá vydala monografiu Ján 
Náhlik vo výške 200.000,- Sk. V spolupráci s Záhorskou galériou, Záhorským osvetovým 
strediskom a TTSK sa uskutočnili spomienkové oslavy meruôsmych rokov s rozpočtom 
100.000,- Sk (80.000,- Sk mesto Senica, 20.000,- Sk TTSK). 
 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 4 – ĽUDSKÉ ZDROJE 
 
Priorita 1 – Vzdelanosť a informovanosť  

V súčasnosti mesto prevádzkuje Materskú školu L. Novomeského 1209/2 v 8 
objektoch s 28 elokovanými triedami, ktoré v školskom roku 2008/2009  navštevuje spolu 
556 detí. Vďaka projektu Zdravé deti – naša budúcnosť II. boli pre Denné detské sanatórium 
zakúpené rehabilitačné pomôcky v hodnote 20.000,- Sk (TTSK). Mesto Senica tiež vytvára 
lepšie podmienky na činnosť Materskej školy, v roku 2008 investovalo 800.000,- Sk na 
dovybavenie elokovaných tried. 

V súčasnom období sú na území mesta 4 základné školy, ktoré v školskom roku 
2008/2009 navštevuje celkovo 2 074 žiakov v 87 triedach s priemerom 23,84 žiaka na triedu, 
z toho 35 tried v 1. – 4. ročníku a 52 tried v 5. – 9. ročníkoch. Základná škola V. P. Tótha 32 
má 470 žiakov,  Základná škola Komenského ul. 959 má 407 žiakov, Základná škola Sadová 
620 ako najväčšia škola v meste má 741 žiakov a ZŠ Mudrochova ul. 1343/19 má 456 žiakov.  
Súčasťou každej školy je školský klub detí s celkovým počtom 21 oddelení, ktoré navštevuje 
549 detí. Každá základná škola má svoje špecifiká a zameranie, rodičia si podľa záujmu, 
dostupnosti a náplne vyberajú tú najvhodnejšiu základnú školu pre svoje dieťa. Pre žiakov 
základných škôl bola v roku 2008 tiež zorganizovaná Senická športová olympiáda a aktivity 
na propagáciu zdravého životného štýlu s dotáciou 8.000,- Sk od TTSK. 

Do systému  školstva zaraďujeme aj Základnú umeleckú školu (ZUŠ), ktorá sídli na 
Vajanského ul. 27/4. Škola poskytuje v meste odborné umelecké vzdelanie v odboroch: 
hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. ZUŠ navštevuje 1 181 žiakov, 
z toho v individuálnej forme vyučovania  je 308 žiakov a v skupinovej forme vyučovania je 
873 žiakov. Nárast oproti  školskému roku 2007/2008 je o 66 žiakov.  

V roku 2008 podalo mesto Senica tri žiadosti o NFP v rámci Regionálneho 
operačného programu, prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania a opatrenia  1.1 
Infraštruktúra vzdelávania. 
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V júli bol schválený projekt Rekonštrukcia a modernizácia II. Základnej školy Senica 
s celkovými výdavkami projektu vo výške 28 613 378,96 SK, pričom rekonštrukcia 
a stavebné úpravy budovy predstavujú výdavky v hodnote 26 382 753,77 a obstaranie 
interiérového vybavenia vrátane výpočtovej techniky tvorí výdavky v hodnote 1 174 238,3 
SKK. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie zamerané na obstaranie dodávateľov 
jednotlivých aktivít projektu.  
V procese schvaľovania sú projekty Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy 
Senica a Rekonštrukcia a modernizácia III. Základnej školy Senica.      

V meste Senica pôsobí aj Spojená škola Senica, ktorej zriaďovateľom je Krajský 
školský úrad v Trnave. Kľúčovou stránkou školy je dostupnosť vzdelávania pre ťažko 
a viacnásobne zdravotne postihnutých, regionálna pôsobnosť a prezentovanie školy na 
verejnosti prácami a aktivitami žiakov. V školskom roku 2008/2009 navštevuje školu 126 
žiakov, ktorý sa vzdelávajú v 17 triedach.  
 
Priorita 2 -  Rozvoj zamestnanosti 

          Mesto Senica s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici spolupracuje na 
projekte „Aktivačná činnosť“, ktorého cieľom je aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných 
s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi. Projekt dosahuje tento cieľ 
prostredníctvom zvýšenia motivácie obcí a ďalších subjektov ustanovených v § 52 ods. 5 
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene neskorších predpisov. Hlavným 
cieľom projektu je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie 
(UoZ) s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov, ako 
prostriedok zvyšovania ich zamestnateľnosti. Projekt sa realizuje formou menších obecných 
služieb, ktoré sú určené na zlepšovanie ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok 
a životného prostredia obyvateľov obce a komunity. 
Uchádzači o zamestnanie vykonávajú aktivačnú činnosť bez pracovno-právneho vzťahu, na 
báze dobrovoľnosti. Pracujú 2-krát do týždňa po 5 hodín, za čo im Úrad práce vypláca 
aktivačný príspevok 1 900,-Sk, ktorý dostávajú aj v prípade práce-neschopnosti.       
Mesto Senica v roku 2008 uzatvorilo 3 dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny: 
1. Dohoda č. 4/§52/2008 od 14.1. do 29.2.2008 – zaradených 70 uchádzačov o zamestnanie 
Náplň práce: hrabanie lístia, odstraňovanie snehu, upratovanie, zber odpadkov a iné práce pri 
oprave a úprave verejných objektov a majetku mesta. 
Mesto Senica dostalo príspevok 800,-Sk na mesiac na 1 UoZ, čo bolo približne 100 000,-Sk 
za 2 mesiace, z príspevku boli vyplácané mzdy koordinátorov (celkovo 57 531,-Sk), náradie 
a ochranné pomôcky pre UoZ ( celkovo 27.959,-Sk)  
2. Dohoda č.43/§52/2008 od 12.3. do 30.4.2008 – zaradených 70 uchádzačov o zamestnanie 
Náplň prace: zametanie, hrabanie, čistenie, upratovanie, zbieranie odpadkov a iné práce pri 
úprave a oprave verejných objektov a majetku mesta. 
Mesto Senica dostalo príspevok 800,-Sk na mesiac na 1 UoZ, čo bolo približne 100 000,-Sk 
za 2 mesiace, z príspevku boli vyplácané mzdy koordinátorov (celkovo 69 218,-Sk), náradie 
a ochranné pomôcky pre UoZ ( celkovo 7 411,- Sk)  
3. Dohoda č.87/§52/2008 od 1.5. do 31.10.2008 – zaradených 53 uchádzačov o zamestnanie 
Náplň práce: Udržiavanie čistoty a poriadku, kosenie, hrabanie a rôzne iné práce pri úprave 
a oprave verejných objektov a majetku mesta. 
Mesto Senica v mesiacoch máj-júl 2008 dostalo príspevok 1 298,-Sk na mesiac na 1 UoZ, čo 
bolo približne 199 892,-Sk za 3 mesiace, z príspevku boli 3 % na mzdu 1 koordinátora 
(17 836,-Sk) a na nákup materiálu sa použilo 65 484,-Sk. V mesiacoch august-september 
2008 dostalo príspevok 909,-Sk na mesiac na 1 UoZ, čo bolo približne 127 260,-Sk za 3 
mesiace, z príspevku boli 3 % na mzdu 1 koordinátora (53 820,-Sk) a na nákup náradia sa 
použilo 59 557,-Sk. 



 16 

Od začiatku roka sa za príspevky nakúpil spotrebný materiál ako sú pracovné rukavice, metly, 
hrable, čistiace prostiedky, lopaty, rýle, motyky, reflexné vesty, mechy na zber odpadkov, 
kliešte na zber odpadkov, ale aj stroje, ktoré uľahčujú prácu v teréne ako motorový vysávač 
na lístie, krovinorez, motorový plotostrih, 3 vysávače, dúchadlo. 
 
Priorita 3 -  Rovnosť príležitostí, mládež a marginalizované skupiny 

Mesto Senica aj v roku 2008 pokračovalo v investíciách do športovísk a detských ihrísk.  
- vybudovalo detské ihriská v elokovaných triedach /ET/ materskej školy Novomeského 

v hodnote viac ako 2 mil. Sk.  
- vybudovalo ihrisko s umelou trávou v areáli II.ZŠ, Komenského v hodnote 750.000 

Sk  
 

- vďaka dotácii 1 mil. Sk zo štátneho rozpočtu na rozvoj v oblasti škol. areálov škôl so 
športovými triedami – infraštruktúra, vybudovalo bežeckú tartanovú dráhu v areáli 
II.ZŠ, Komenského v celkovej hodnote viac ako 2.600 000 Sk 

- v spolupráci s nadáciou SPP a Úradom vlády SR vybudovalo ihrisko s umelou trávou, 
mantinelmi a umelým osvetlením v areáli IV.ZŠ, J.Mudrocha v hodnote 1.750.000 Sk  

- Mestský podnik služieb financoval detské ihriská na verejných priestranstvách mesta v 
hodnote viac ako 2 mil. Sk.  

Mesto Senica z dotačného systému Pro Senica podporilo občianske združenia a inštitúcie 
zamerané na voľnočasové aktivity detí a mládeže v celkovej výške 200.000,- Sk. V spolupráci 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici realizovalo projekt „Opustené deti 
potrebujú tiež rodičov“ s dotáciou 15.000,- Sk a v spolupráci s Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v Senici realizovalo projekt „Buď nezávislý, prevencia proti negatívnym 
vplyvom“ s dotáciou 12.000,- Sk. 
 

STRATEGICKÁ OBLASŤ 5 – INFORMATIZÁCIA MESTA SENICA 
  
Priorita 1 -  eGoverment 

Mesto Senica si dalo vypracovať Koncepcia rozvoja informačného systému (KRIS), 
ktorá je pre mesto povinná, čo vyplýva zo zákona č. 275/2006 Z.z. Koncepcia obsahuje 
analýzu súčasného stavu informačného systému. Na jej základe sa spracováva projektový 
zámer a pripravuje sa projekt na informatizáciu samosprávy v meste Senica. Výzvy na 
podanie žiadostí o získanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ sa od riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Informatizácia spoločnosti Úradu vlády SR očakávajú vo februári 2009. 
V rámci čerpania fondov budú realizované aj všetky ďalšie elektronické služby, ktoré 
s rozvojom eGovermentu súvisia. 

 
Priorita 2 – Geograficko-informačný systém mesta GIS 

Pre nasadenie Geograficko-informačného systému je vypracovaná analýza a jej 
dopracovanie a realizácia bude súčasťou projektu pripravovaného v rámci priority1. 
V súčasnosti sa pripravuje digitálna polohopisná mapa mesta s adresným systémom 
a funkciou  vyhľadávania, ktorá bude tvoriť základ budúceho riešenia GIS.  
 
Priorita 3 – metropolitná sieť 

Pri budovaní metropolitnej siete, čo je kvalitná vysokorýchlostná telekomunikačná 
infraštruktúra, bude mesto Senica spolupracovať s firmami Slovak Telekom a Orange, ktoré 
začínajú budovať v meste Senica vlastné optické trasy. 
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Priorita 4 – infraštruktúra a ľudské zdroje 

Technické zázemie, HW a SW vybavenie čiastkovo buduje mesto Senica v rámci 
možností vlastného rozpočtu a vybudovanie celého systému bude realizované v rámci 
projektu na informatizáciu samosprávy v meste Senica podľa priority1. 

Mesto Senica v mesiaci február podalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 
na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov podľa § 47 zákona č.5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu. Na základe 
schválenia žiadosti bola s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici podpísaná 29. 4. 
2008 dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov mesta. 
Projektových aktivít sa zúčastnilo 40 zamestnancov. Modulu Správne konanie absolvovalo 20 
zamestnancov, Právna úprava konania o priestupkoch 10 zamestnancov, Štátny jazyk, 
jazyková kultúra 40 zamestnancov. Vzdelávacie aktivity zabezpečovala Akadémia 
vzdelávania zo Senice. Cieľom vzdelávania bolo získanie nových vedomostí a odborných 
zručností. Každý zamestnanec na základe overených odborných vedomostí dostal Osvedčenie 
o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. Mesto na projekt vynaložilo 347.365,-Sk , 
z ktorých 50 % bude Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici refundované mestu do 
konca roka 2008.   

V oblasti vzdelávania vlastných zamestnancov mesto Senica v rámci operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia podalo v septembri 2008 projekt „Odborné IT 
vzdelávanie zamestnancov mesta Senica a jeho organizácií“, ktorého cieľom je zapojiť 
zamestnancov do procesu odborného IT vzdelávania prostredníctvom absolvovania 
základných i rozšírených užívateľských školení, odborného administrátorského školenia 
a školenia ISS. Celkový rozpočet projektu je 4.547.925,- Sk. 
 
 

Spracovala: Ing. Anna Závodská, referát regionálneho rozvoja 
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