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Územná pôsobnosť: Záhorského osvetového strediska (ďalej len ZOS) je pre okresy Senica a Skalica. Poslaním je uchovávať, 
podporovať a rozvíjať hodnoty miestnej kultúry a tradícií, rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti, voľnočasových aktivít a celoživotného 
vzdelávania obyvateľstva.  

Významnú úlohu plní i v oblasti prevencie protispoločenských javov a rôznych závislosti. Pripravuje postupové súťaže 
v záujmovo-umeleckej činnosti (ZUČ) a podujatia (regionálne, krajské, celoštátne súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy, vzdelávacie 
podujatia). Metodickou a organizačnou činnosťou sa výrazne podieľa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt živej ľudovej 
kultúry. 

Poskytuje sprostredkovateľské služby všetkým realizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, pôsobí ako informačno-vzdelávacie 
centrum pri plnení vládnych programov a mapuje a dokumentuje úroveň miestnej kultúry. Organizuje semináre a tvorivé dielne, 
exkurzie a výukové programy v rôznych oblastiach. 
 
Špecializácia: ako organizácia so všeobecným zameraním organizuje tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej 
činnosti, vytvára priaznivé podmienky na ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít z osobitným zreteľom na 
vekovú kategóriu detí a mládeže v oblasti ekológie, etickej a estetickej výchovy, zdravia, 
práva a občianskeho povedomia, svojim zameraním má vplyv na prehlbovanie vzťahu 
k vlastnému štátu s osobitným zreteľom na región Záhorie, ku kultúrnej identite národa, 
národnostných menších a etnických skupín. 

Pri ZOS Senica pôsobia kluby: Fotoklub ZOS, A-klub, Ekocentrum, Klub priateľov 
histórie. 
 
  



HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZOS za rok 2019 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 121.945 121.945  116.278,21 95,35 

620 Odvody 43.949 43.949 41.228,30 93,81 

630 Tovary a služby 39.782 50.671 59.154,09 116,74 

640 Bežný transfer 2.103 2.103 2.502,07 118,98 

Spolu 207.779 218.668 219.162,67 100,23 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZOS za rok 2019 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 0 0 0  

HIM 0 0 0  

Spolu     

* aj projektové dokumentácie 
 

Tržby a vlastné výnosy:   1.230 € 
 

Grantové schémy 
 



Čerpanie finančných prostriedkov ZOS z dotačných schém za rok 2019 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU Senická div.jar 3.000 3.000  BV 

2. FPU AMFO 1.800 1.800  BV 

3. FPU DFS 3.500 3.500  BV 

4. ProSenica SZAG 150 150  BV 

       

       

       

Spolu BV 8.450 640  

Spolu KV    

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe  
 

Objekty v správe ZOS za rok 2019 

Celkový počet objektov 
Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, zakúpené) 

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 0  0  

 

Objekty v nájme ZOS za rok 2019 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 sklad 33 1.452 € 

 

Priestorové podmienky ZOS v m2 za rok 2019 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

274 667 112,2 85,8 76 

 
  



VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE PODUJATIA 
 

 
Výstavy 
 
Výtvarná Senica 2018/2019 
(22.1.2019 – 19.2.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, skladačka 
počet návštevníkov: 459 
 
Výstava z regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica, 
odovzdávanie ocenení z regionálnej súťaže 
 

 

Náhlikova Senica 2019 
(8.3.2019 – 27.3.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 420 
 
Výstava z 59. ročníka regionálnej súťažnejvýstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby 
okresov Senica a Skalica. 
 

 



Vesmír očami detí 
(11.3.2019 – 27.3.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: astronómia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 355 
 
Výstava výtvarných prác detí MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ s astronomickou tematikou. 
 

 

 

 

 

 

Ja, Milan Rastislav Štefánik 
(2.4.2019 – 3.5.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 560 
 
Interaktívna výstava na tému „Ja, Milan Rastislav Štefánik“, spojená s komentovaným 
výkladom výstavy. 
 

 



Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) 
(2.4.2019 – 3.5.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 560 
 
Výstava na tému „Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)“, spojená s komentovaným 
výkladom. 
 

 

OBJEKTÍV 2018 
(12.4.2019 – 30.4.2019) 
miesto konania: Mestský úrad mesta Velké Pavlovice, ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, letáčik 
počet návštevníkov: 240 
 
Prezentačná výstava fotografií Fotoklubu ZOS Senica. 
 

 

 

AMFO 2019 
(10.5.2019 – 30.6.2019) 
miesto konania: Záhorské múzeum Skalica 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 385 
 
Výstava z 23. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského 
kraja. 
 



VTEDY / TEHDY 
(11.5.2019 – 7.6.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Výstava pamätí a príbehov (ne)obyčajných ľudí z Kútov (SK) a z Tvarožnej Lhoty (CZ). 
 

 

OBJEKTÍV 2018 
(15.5.2019 – 16.6.2019) 
miesto konania: Spolkový dom Ratíškovice, ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, letáčik 
počet návštevníkov: 310 
 
Prezentačná výstava fotografií Fotoklubu ZOS Senica. 
 

 

Kto nás chráni 
(10.6.2019 – 31.7.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: sociálna prevencia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 286 
 
Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ s tematikou sociálnej prevencie, kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti. 
 

 



Mníchovská dohoda 
(12.6.2019 – 31.7.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 320 
 
Výstava na tému „Mníchovská dohoda“, spojená s komentovaným výkladom. 
 

 

 

Jaroslav Salay – Výber z tvorby 
(6.9.2019 – 30.9.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 274 
 
36. autorská výstava obrazov výtvarníka Jaroslava Salaya z Holíča pri príležitosti životného 
jubilea autora (70 rokov). 
 

 

Slovenské národné povstanie 
(22.9.2019 – 30.9.2019) 
miesto konania: Kultúrny dom Vrbovce 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Výstava na tému „Slovenské národné povstanie“. 
 

 



SNP v našom regióne 
(2.10.2019 – 8.11.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 380 
 
Výstava na tému „SNP v našom regióne“. 
 

 

 

LIDÉ V POHYBU 
(1.11.2019 – 29.11.2019) 
miesto konania: Mestský úrad mesta Velké Pavlovice, ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, letáčik 
počet návštevníkov: 250 
 
Prezentačná výstava fotografií LIDÉ V POHYBU, ktorá je výsledkom série stretnutí 
fotografického workshopu s lektorom Mgr. Petrom Lančaričom, PhD. 
 

 

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu 
(13.11.2019 – 30.12.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: ekológia 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 210 
 
Výstava prác žiakov ZŠ, ŠZŠ a ŠZŠ s tematikou opätovnej využiteľnosti odpadového 
materiálu. 
 



Výstava KONTAKT HODONÍN 
(15.11.2019 – 5.12.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 280 
 
Prezentačná výstava fotografií fotoskupiny KONTAKT HODONÍN. 
 

 

OBJEKTÍV 2019 
(10.12.2019 – 10.1.2020) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 340 
 
Prezentačná výstava fotografií Fotoklubu ZOS Senica. 
 

Čarovný odkaz Vianoc 
(11.12.2019 – 31.12.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
odbor: tradície 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 245 
 
Výstava výtvarných prác a písomných prác detí a žiakov s tematikou tematicky sa viažucou 
k obdobiu Adventu a Vianoc. 
 

 

Koncerty a festivaly 
 



 
  



Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Československá mena a sústava platidiel 1918 – 1939 (26.2.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 48 
 
Prednáška lektora na tému „Československá mena a sústava platidiel 1918 – 1939“, spojená 
s komentovaným premietaním fotografií. 
 
Mobilizácia československej armády v roku 1938 na Záhorí (9.3.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 28 
 
Prednáška lektora na tému „Mobilizácia československej armády v roku 1938 na Záhorí“, 
spojená s komentovaným premietaním fotografií. 
 
Deň astronómie – pocta Ladislavovi Košinárovi (23.3.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: hvezdáreň Sobotište, Kultúrny dom Sobotište 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 75 
 
Odhalenie Pamätnej tabule pri príležitosti nedožitého jubilea zakladateľa Hvezdárne 
v Sobotišti Ladislava Košinára. Prednášky s astronomickou tematikou a spomienky na pána 
Košinára. 
 



Oslavy oslobodenia mesta Senica (5.4.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 210 
 
Spomienková slávnosť k oslobodeniu mesta Senica. 
 
Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) (10.4.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 44 
 
Prednáška lektora na tému „Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)“, spojená 
s komentovaným výkladom výstavy. 
 
 
Lásky Milana Rastislava Štefánika (17.4.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 32 
 
Prednáška lektorky na tému „Lásky Milana Rastislava Štefánika“, spojená s komentovaným 
premietaním fotografií. 
 
 



Pietna spomienka pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generálna M. R. Štefánika 
(25.4.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 180 
 
Odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generálna M. R. 
Štefánika. 
 
 
Deň Zeme (26.4.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: park pri DAV-e, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 350 
 
Slávnostné sadenie stromčeka, vystúpenie žiakov – kultúrny program 
ENVIROPARK (20.6.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: park pri DAV-e, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 280 
 
Environmentálne podujatie pre deti – súťaže a prezentácie o triedení odpadu 
 
 
 



Kolónkari Kolónkarom (23.8.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 180 
 
Hry a súťaže pre deti. Komentované premietanie fotografií, dokumentov. 
 
 
 
Oslavy 75. výročia SNP (28.8.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 190 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP. 
 
 
Regionálne oslavy 75. výročia SNP (31.8.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Pamätník SNP U Rehušov, Prietrž 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 360 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP. 
 
 
 



Súťaže pre deti a mládež pri príležitosti 75. výročia SNP (31.8.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Prietrž, Rehuši 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 80 
 
Kreatívne aktivity a súťaže pre deti a mládež na tému SNP a mier ako sprievodné podujatie 
osláv SNP. 
 
 
Oslavy 100. výročia založenia organizovaného včelárstva v Senici (3.10.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Dom kultúry Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 180 
 
Výstava, prednáška a uvedenie knihy na tému „Organizované včelárstvo v Senici“. 
 
Lesk a mat hodvábu v Senici (24.10.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Dom kultúry Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 400 
 
Uvedenie knihy na tému „Lesk a mat hodvábu v Senici“. 
 
 
 



Nežná 30 (6.11.2019 – 6.12.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, Senica 
výstup: plagát, pozvánka, banery 
počet návštevníkov: 960 + verejnosť počas mesiaca 
Spomienkové podujatie na Nežnú revolúciu, spočívalo v inštalácii výstavy na baneroch 
a citylightoch na Námestí oslobodenia v Senici. Otvorenia výstavy 6.11.2019 sa zúčastnilo 
960 osôb, výstavu mali možnosť obyvatelia vidieť počas mesiaca november. 
Deň červených makov (11.11.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Pamätník padlým v 1. svetovej vojne, Námestie oslobodenia, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 220 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková slávnosť venovaná obetiam 1. svetovej vojny. 
 
Deň dobrovoľníkov (7.12.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Kongresové centrum, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 34 
 
Stretnutie zástupcov organizácií – OZ mesta Senica a okolia. Referovanie o činnosti, plánoch, 
problémoch a úspechoch združení, dohodnutie spolupráce a poďakovanie jednotlivým 
združeniam. 
 



Vianočné dielničky (12.12.2019, 13.12.2019, 17.12.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
výstup:  
počet návštevníkov: 154 žiakov, 9 pedagógov 
 
8 workshopov pre základné školy, ktoré zahŕňajú kreatívne dielne s vianočnou tematikou. 
Zdobenie medovníkov a ukážka tradičných zvykov na Vianoce. Premietanie vianočnej 
rozprávky, spievanie kolied a i. 
 
 
Stretnutie s históriou (17.12.2019) 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Kongresové centrum – Grand Café, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 58 
 
Prednášky na témy „Príbeh Sokolovne v Senici“ a „T. G. Masaryk, Masarykovci a Kopčany“. 
 

Podujatia organizované ZOS v roku 2019 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
 

EKOTOP FILM sprievodné podujatie 
 

Mesto Senica 1.320 

Vitaj leto – tvorivé dielne  v RO Kunov 
 

Mesto Senica  2.300 

 
 

  

   

 
  



METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 Štefánia Jánošová (2019) – metodická pomoc pri dramaturgickom výbere a úprave textov pre recitátorov na súťaže Hurbanov 

pamätník, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, Timravina studnička, Beniakove Chynorany (realizátor – Jaroslava Slezáková) 
 Emil Žák – Divadelný spolok J.M.Hurbana – príprava divadelnej hry a osláv 100 ročnice spolku 

 

Úsek folklór 
 OZ Pruclek (pravidelne, 1. štvrtok v mesiaci, od 5.9.2019 – odborné poradenstvo – ľudový odev, ľudový tanec a hudba (realizátor 

– Mgr. Romana Nošková) 
 

Úsek komorná a dychová hudba 
 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 Výtvarníci (október/november 2019) – metodická pomoc pri výbere výtvarných diel do súťaže Výtvarná Senica (realizátor – 

Jaroslava Slezáková) 
 Fotografi (január 2019) – metodická pomoc pri výbere fotografických diel do súťaže Náhlikova Senica 2019 (realizátor – Bc. 

Tomáš Jurovatý) 
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií 
a oslavách výročí 
 Spolupráca s obcou Hlboké na prípravách podujatí v obci 
 Spolupráca s obcou Prietrž na organizácii regionálnych osláv SNP 
 Spolupráca s mestom Senica na zorganizovaní spomienkovej slávnosti a odhalení pamätníka M.R.Štefánika v Senici. 
 Publikácia 75.výročie SNP – pri oslavách v Prietrži  
 Spolupráca s obcou Kuklov pri organizovaní osláv výročia folklórneho súboru 

 

 



Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 OZ Pruclek (september – december 2019) – usmernenie nového folklórneho súboru, pomoc so zabezpečením ľudového odevu 

a jeho správnosti, materiálu a prameňov o tradičnom ľudovom odeve z regiónu Senica a iné. Usmernenie pri písaní projektov 
a grantov na získanie financií pre chod OZ (realizátor – Mgr. Romana Nošková) 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností MsZ Senica, Mgr. Nina Gurínová 
 Redakčná rada Naša Senica – RNDr.Ľubica Krištofová 
 Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok MsZ – RNDr.Ľubica Krištofová 
 Komisia kultúry a vzdelávania MsZ   RNDr.Ľubica Krištofová 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Poradenstvo pri vypracovávaní projektov pre spolupracujúce občianske združenia do rôznych grantových schém 
  

 
  



ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 51. Hurbanov pamätník (15.2.2019), obvodné kolo, Obecný úrad Kúty, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detských 

recitátorov I., II., III. vekovej kategórie z obvodu Kúty, odborný hodnotiaci seminár 
 51. Hurbanov pamätník (19.2.2019), obvodné kolo, CVČ Holíč, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov 

I., II. a III. vekovej kategórie z obvodu Holíč, odborný hodnotiaci seminár 
 51. Hurbanov pamätník (20.2.2019), obvodné kolo, Kinosála na Sasinkovej ulici Skalica, súťaž v umeleckom prednese poézie 

a prózy detských recitátorov I., II. a III. vekovej kategórie z obvodu Skalica, odborný hodnotiaci seminár 
 51. Hurbanov pamätník (22.2.2019), obvodné kolo, ZUŠ Senica, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detských 

recitátorov I., II. a III. vekovej kategórie z obvodu Senica okolie, odborný hodnotiaci seminár 
 51. Hurbanov pamätník (5.3.2019), obvodné kolo, ZUŠ Senica, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitátorov 

I., II. a III. vekovej kategórie z obvodu Senica mesto, odborný hodnotiaci seminár 
 51. Hurbanov pamätník (26.3.2019), okresné kolo, ZUŠ Senica, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov I. – 

IV. vekovej kategórie a súťaž v tvorbe divadiel poézie okresu Senica, odborné hodnotiace semináre 
 51. Hurbanov pamätník (28.3.2019), okresné kolo, Kinosála na Sasinkovej ulici a Orlovňa Skalica, súťaž v umeleckom prednese 

poézie a prózy pre recitátorov I. – IV. vekovej kategórie a v tvorbe divadiel poézie z okresu Skalica, odborné hodnotiace semináre 
 Senické zrkadielko Anky Gamanovej (12.3.2019), regionálne kolo, Dom kultúry Senica, súťažná prehliadka tvorby detských 

divadelných súborov z okresov Senica a Skalica, odborný hodnotiaci seminár 
 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (september 2019), regionálne kolo (výberom), regionálna postupová súťaž v umeleckom 

prednese slovenskej rozprávky pre detských recitátorov z okresov Senica a Skalica uskutočnená formou výberu recitátorov do 
celoslovenskej súťaže 

 Timravina studnička (25.10.2019), regionálne kolo, ZUŠ Senica, regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese pôvodnej 
slovenskej prózy pre deti a študentov z okresov Senica a Skalica, odborný hodnotiaci seminár 

 Beniakove Chynorany (október 2019), regionálne kolo (výberom), regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie 
európskych básnikov pre recitátorov nad 14 rokov veku z okresov Senica a Skalica formou výberu recitátorov do výberového kola 
Slovenského festivalu poézie pre Trnavský a Bratislavský kraj 



 Senická divadelná jar (16.4.2019), krajské kolo, Dom kultúry Senica, súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 
Trnavského kraja, odborný hodnotiaci seminár 

 

 
 
Dychová hudba 

 
 

Folklór 
 Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov okresov Senica 

a Skalica (20.3.2019), regionálne kolo, Dom kultúry Gbely, súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, ľudových hudieb, 
speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica 

 Záhorie spieva a tancuje – súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja (7.5.2019), krajské kolo, Dom 
kultúry v Senici, postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja 

 

Fotografia, výtvarníctvo 
 Výtvarná Senica 2019/2020 (28.11.2019), regionálne kolo, Záhorské osvetové stredisko v Senici, regionálna postupová súťaž 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby pre autorov nad 15 rokov veku z okresov Senica a Skalica vo všetkých výtvarných žánroch 
 Náhlikova Senica 2019 (4.2.2019), regionálne kolo, Záhorské osvetové stredisko v Senici, regionálna postupová súťaž 

neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica 
 AMFO 2019 (10.5.2019), krajské kolo, Záhorské osvetové stredisko v Senici, 23. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej 

fotografickej tvorby Trnavského kraja 
 

Film a video 
 

 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 Karpatská kraslica 2019 (28.3.2019 – 30.4.2019), medzinárodná súťaž, Vihorlatské múzeum Humenné, medzinárodná predajná 

výstava kraslíc 
 Malá krajská scénická žatva 2019 (29.3.2019 – 30.3.2019), krajské kolo, Divadlo J. Palárika Trnava, krajská súťaž ochotníckych 

súborov  Trnavského kraja 
 CINEAMA 2019 (2.4.2019), krajské kolo, Kino CINEMAX ARENA Trnava, krajská súťaž filmovej tvorby Trnavského kraja 



 O najkrajšiu kraslicu 2019 (3.4.2019 – 26.4.2019), celoštátna súťaž, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, celoštátna výtvarná 
súťaž kraslíc 

 Festival Aničky Jurkovičovej (7.4.2019 – 10.4.2019), celoslovenská súťaž, MsKS Nové Mesto nad Váhom, celoslovenská 
prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi 
postavenia a poslanie ženy v živote spoločnosti 

 Čo vieš o hviezdach (15.4.2019), krajské kolo, Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika, Hlohovec, krajské kolo celoslovenskej 
postupovej vedomostnej astronomickej súťaže 

 Hollého pamätník 2019 (2.5.2019 – 3.5.2019), krajské kolo, ZUŠ M. Sch. Trnavského, Divadlo Jána Palárika Trnava, krajská 
postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, v tvorbe detských recitačných kolektívov 
a divadiel poézie Trnavského kraja, odborné hodnotiace semináre 

 Puškinov pamätník (14.5.2019), celoslovenská súťaž, Divadlo B. S. Timravy Lučenec, recitačná súťaž v prednese poézie a prózy 
v ruskom jazyku 

 Výtvarné spektrum 2019 (marec 2019 (súťaž), 16.5.2019 – 7.6.2019 (výstava)), krajské kolo, Žitnoostrovské osvetové stredisko 
Dunajská Streda (súťaž), Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda (výstava), krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby Trnavského kraja, odborný hodnotiaci seminár 

 Zlatá priadka Šaľa 2019 (22.5.2019 – 25.5.2019), celoštátna súťaž, MsKS Šaľa, celoštátna súťaž a prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti 

 O cenu Dominika Tatarku (24.5.2019), celoslovenská súťaž, DK Plevník-Drienové, celoslovenská literárna súťaž 
 FEDIM 2019 (31.5.2019 – 2.6.2019), celoštátna súťaž, DK Tisovec, celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho 

divadla mladých 
 Štúrov Zvolen (4.6.2019 – 5.6.2019), celoslovenská súťaž, DK ŽSR Zvolen, celoslovenská súťaž v rétorike 
 Szabóov grafický Lučenec (6.6.2019 – 30.6.2019), medzinárodná súťaž, Radnica – mestské múzeum Lučenec, medzinárodná 

výtvarná súťaž 
 Divadlo a deti 2019 (6.6.2019 – 7.6.2019), celoštátna súťaž, DK Rimavská Sobota, celoštátna postupová súťaž a prehliadka 

divadla dospelých hrajúcich pre deti 
 CINEAMA 2019 (7.6.2019 – 9.6.2019), celoštátna súťaž, Mlyny CINEMAS Nitra a Krajské osvetové stredisko Nitra, celoštátna 

postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby 
 Gorazdovo výtvarné Námestovo (13.6.2019), celoslovenská súťaž, DK Námestovo, celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže 

zameraná na národnú históriu 
 Žitnoostrovské pastelky 2019 (14.6.2019), medzinárodná súťaž, Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, medzinárodná 

výtvarná súťaž detí predškolského veku 



 Hviezdoslavov Kubín (18.6.2019 – 22.6.2019), celoštátna súťaž, MsKS Dolný Kubín, celoštátna súťaž a prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a pózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, hodnotiace semináre 

 Karpatské bienále grafiky detí a mládeže (22.6.2019 (súťaž), 5.10.2019 – 3.11.2019 (výstava)), medzinárodná súťaž, 
Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a bývania Užhorod (Ukrajina), medzinárodná súťaž a výstava pre deti a mladých ľudí 
od 6 do 19 rokov 

 Výtvarné spektrum 2019 (24.7.2019 – 25.7.2019 (súťaž), 6.9.2019 – 29.9.2019 (výstava)), celoštátna súťaž, Trenčianske 
osvetové stredisko Trenčín (súťaž), Kasáreň Trenčianskeho hradu, Trenčín (výstava), celoštátna postupová súťaž 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby a výstava ocenených a vybraných prác, vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien, 
rozborový seminár k výstave, tvorivé dielne, komentovaná prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne 

 Letná divadelná škola M-art-IN-theater 2019 (16.8.2019 – 24.8.2019), celoslovenská súťaž, City Art Center Martin, letná divadelná 
škola – triedy Pantomíma a výtvarnosť, Najmenšia maska, Hudba v obraze a pohybe 

 Scénická žatva (28.8.2019 – 1.9.2019), medzinárodná súťaž, DO Strojár, Štúdio SKD, Národný dom Martin, festival slovenských 
divadelných súborov a prehliadka s medzinárodnou účasťou 

 NAIVA Bratislava (10.9.2019 – 29.9.2019), medzinárodná súťaž, Primaciálny palác, výstava obrazov naivného umenia 
 Čaro slova 2019 (20.9.2019), krajské kolo, Renesančný kaštieľ Galanta, krajský festival umeleckého prednesu žien – Naša 

Vansovej Lomnička 
 Rozprávačské Lodno (28.9.2019 – 29.9.2019), celoštátna súťaž, KD Lodno, celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov 
 Mladá slovenská poviedka 2019 (11.10.2019), celoštátna súťaž, Oravská knižnica A. Habovštiaka Dolný Kubín, literárna súťaž 

mladých slovenských i zahraničných autorov od 11 do 30 rokov 
 Koyšove Ladce 2019 (18.10.2019), celoslovenská súťaž, Kultúrny dom Ladce, celoslovenská súťaž v umeleckom prednese 

pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie 
 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (24.10.2019), celoslovenská súťaž, Dom kultúry Drienčany, celoslovenská súťaž 

v umeleckom prednese slovenskej rozprávky pre detských recitátorov, odborný hodnotiaci seminár 
 TVOR●BA 2019 (24.10.2019 – 26.10.2019), celoslovenská súťaž, Bratislava – Staré Mesto, festival neprofesionálneho umenia 
 AMFO 2019 (6.11.2019 – 21.11.2019), celoštátna súťaž, Synagóga Nitra a Krajské osvetové stredisko Nitra, celoštátna 

postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby 
 Timravina studnička (15.11.2019), celoslovenská súťaž, Obradná sieň a Divadlo B. S. Timravy Lučenec, celoslovenská súťaž 

v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy pre deti, študentov a dospelých recitátorov, odborné hodnotiace semináre 
 Beniakove Chynorany 2019 (18.11.2019), krajské kolo, V-klub Bratislava, súťaž v umeleckom prednese poézie európskych 

básnikov, výberové kolo Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany pre Trnavský a Bratislavský kraj 
 Literárny Lučenec 2019 (19.11.2019), celoslovenská súťaž, Radnica Dr. Herza Lučenec, literárna súťaž vo vlastnej tvorbe 



 Detská rozprávková Žilina 2019 (27.11.2019), celoslovenská súťaž, Radnica mesta Žilina, literárna súťaž pre deti 
 Beniakove Chynorany (6.12.2019 – 8.12.2019), celoslovenská súťaž, Katolícky dom Chynorany, celoslovenská súťaž 

v umeleckom prednese poézie európskych básnikov, odborný hodnotiaci seminár 
 Výtvarné spektrum 2019 (7.12.2019 – 17.1.2020), celoslovenská súťaž, Dom tradičnej kultúry Gemera Rožňava, výstava 

ocenených prác z 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
 Textilná tvorba 2019 (13.12.2019 – 31.1.2020), celoslovenská súťaž, Galéria NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, súťažná 

výstava neprofesionálnej textilnej tvorby 
 Vianočná pohľadnica (december 2019 – január 2020), medzinárodná súťaž, výstavy na Slovensku, v Poľsku, Českej republike, 

Srbsku, detská výtvarná súťaž 
 
  



KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica 
Výtvarná Senica 2019 
(22.1.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
úsek: výtvarná tvorba 
počet účastníkov: 26 autorov výtvarnej tvorby z okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby, hodnotenie vystavených výtvarných diel. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(15.2.2019) 
miesto konania: Obecný úrad Kúty 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 27 detských recitátorov, 8 pedagógov zo ZŠ 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu 
Kúty. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(19.2.2019) 
miesto konania: CVČ Holíč 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 30 detských recitátorov, 6 pedagógov zo ZŠ 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu 
Holíč. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(20.2.2019) 
miesto konania: Kinosála na Sasinkovej ulici v Skalici 



úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 35 detských recitátorov, 9 pedagógov zo ZŠ, ZUŠ a Gymnázia F. V. Sasinka 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu 
Skalica. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(22.2.2019) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 19 detských recitátorov, 9 pedagógov zo ZŠ 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu 
Senica okolie. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník 
(5.3.2019) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 35 detských recitátorov, 8 pedagógov zo ZŠ a ZUŠ 
Hodnotiaci odborný seminár pri obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov a pedagógov z obvodu 
Senica mesto. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťažnej výstave neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica 
a Skalica – Náhlikova Senica 2019 
(8.3.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
úsek: fotografická tvorba 
počet účastníkov: 15 autorov fotografickej tvorby z okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej výstave neprofesionálnej fotografickej tvorby, hodnotenie vystavených fotografií. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri Senickom zrkadielku Anky Gamanovej 
(12.3.2019) 
miesto konania: DK Senica 



úsek: detská dramatická tvorivosť 
počet účastníkov: 6 vedúcich a režisérov detských divadelných súborov z okresov Senica a Skalica 
Hodnotenie divadelných inscenácií zapojených do regionálnej súťaže detskej dramatickej tvorivosti. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri Regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, ľudových hudieb, 
speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica 
(20.3.2019) 
miesto konania: Dom kultúry Gbely 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 22 umeleckých a organizačných vedúcich súborov 
Hodnotiaci odborný seminár pri súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov 
okresov Senica a Skalica. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie 
Hurbanov pamätník 
(26.3.2019) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes, divadlá poézie 
počet účastníkov: 21 detských recitátorov, 4 študenti stredných škôl, 1 divadlo poézie Zádrapky zo ZUŠ v Senici (6 účinkujúcich), 
11 pedagógov zo ZŠ, ZUŠ a stredných škôl z okresu Senica, 1 režisérka divadla poézie 
Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie pre recitátorov, 
členov divadla poézie a pedagógov z okresu Senica. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie 
Hurbanov pamätník 
(28.3.2019) 
miesto konania: Kinosála na Sasinkovej ulici a Orlovňa v Skalici 
úsek: umelecký prednes, divadlá poézie 
počet účastníkov: 18 detských recitátorov, 6 študentov stredných škôl, 1 divadlo poézie Studňa zo ZUŠ Dr. J. Blahu v Skalici 
(7 účinkujúcich), 12 pedagógov zo ZŠ, ZUŠ a stredných škôl z okresu Skalica, 1 režisérka divadla poézie 
Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie pre recitátorov, 
členov divadelného kolektívu a pedagógov z okresu Skalica. 



 

 Hodnotiaci odborný seminár pri Senickej divadelnej jari 
(16.4.2019) 
miesto konania: DK Senica 
úsek: detská dramatická tvorivosť 
počet účastníkov: 7 vedúcich a režisérov detských divadelných súborov z Trnavského kraja 
Hodnotenie divadelných inscenácií zapojených do krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri Súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva 
a tancuje 
(7.5.2019) 
miesto konania: Dom kultúry v Senici 
úsek: folklór 
počet účastníkov: 10 umeleckých a organizačných vedúcich súborov 
Hodnotenie a rozbor súťažných vystúpení detských folklórnych súborov Trnavského kraja. 
 

 Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej súťažnej výstave neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 
2019 
(7.6.2019) 
miesto konania: Záhorské múzeum Skalica 
úsek: fotografická tvorba 
počet účastníkov: 20 autorov fotografickej tvorby Trnavského kraja 
Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej súťažnej výstave neprofesionálnej fotografickej tvorby, hodnotenie vystavených fotografií. 
 

 Fotografický workshop LIDÉ V POHYBU 
(28.6.2019, 7.9.2019) 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
úsek: fotografická tvorba 
počet účastníkov: 12 fotografov: 6 z Fotoklubu ZOS a 6 z VelkýchPavlovíc, ČR 
Fotografický workshop pod vedením lektora Mgr. Petra Lančariča, PhD. Výstupom workshopu je rovnomenná prezentačná 
výstava vo VelkýchPavloviciach, ČR. 
 



 Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy okresov Senica 
a Skalica Timravina studnička 
(25.10.2019) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 19 detských recitátorov, 4 študenti stredných škôl, 1 recitátorka V. vekovej kategórie, 10 pedagógov zo ZŠ 
a ZUŠ z okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy pre recitátorov a pedagógov 
z okresov Senica a Skalica. 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Vianočné dielničky (12.12.2019, 13.12.2019, 17.12.2019), prednášajúci: Mgr. Romana Nošková – Zvyky a tradičná ľudová kultúra 
na Vianoce, počet účastníkov: 154 žiakov, 9 pedagógov 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 
 Ja, Milan Rastislav Štefánik (2.4.2019 – 3.5.2019), individuálne tvorivé dielne, počet účastníkov:17/400 
 Ekotop-park (20.6.2019), individuálne tvorivé dielne, počet účastníkov: 155 
 Workshop pre deti v Šardiciach - organizátor EkocentrumŠardice, 52 detí 
 Kolónkari Kolónkarom (23.8.2019), individuálne tvorivé dielne, počet účastníkov:1/80 
 Súťaže pre deti a mládež pri príležitosti 75. výročia SNP (31.8.2019), individuálne tvorivé dielne, počet účastníkov: 80 detí 
 SNP v našom regióne (2.10.2019 – 8.11.2019), individuálne tvorivé dielne, počet účastníkov:25/650 
 Vianočné dielničky (12.12.2019, 13.12.2019), I. ZŠ V. Paulíniho Tótha, Senica, počet účastníkov: 126 žiakov, 8 pedagógov 
 Vianočné dielničky (17.12.2019), II. ZŠ Komenského, Senica, počet účastníkov: 28 žiakov, 1 pedagóg 
 Vánoce po starém (19.12.2019), individuálne tvorivé dielne, počet účastníkov:1/22 

 

Špecializované akcie 
 
 Pozorovanie zatmenia Mesiaca(16.7.2019) 

miesto realizácie: Hvezdáreň Sobotište 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 



výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 90 
Pozorovanie nočnej oblohy a zatmenia Mesiaca, predstavenie priestorov hvezdárne. Podujatie určené pre širokú verejnosť so 
záujmom o astronómiu. 

 
 Pozorovanie Perzeíd(10.8.2019) 

miesto realizácie: Hvezdáreň Sobotište 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 45 
Pozorovanie letnej nočnej oblohy a Perzeíd, predstavenie priestorov hvezdárne. Podujatie určené pre širokú verejnosť so 
záujmom o astronómiu. 

 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 100 rokov organizovaného včelárstva v Senici a okolí (3.10.2019) 

miesto konania: Dom kultúry Senica 
organizátori: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
počet účastníkov: 180 
 
Seminár pre včelárov, samosprávu, poľnohospodárov, verejnosť o 100 ročnej tradícii 
včelárstva a jeho význame pre súčasnosť. 

 



 Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom (24.10.2019) 
miesto konania: MsÚ Senica 
organizátori: Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenskej činností, 
Záhorské osvetové stredisko v Senici 
počet účastníkov: 73 
 
Seminár pre odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov. 

 
 Sociálnopsychologický výcvik (28.10.2019) 

miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
organizátori: Záhorské osvetové stredisko v Senici, Národné osvetové centrum 
počet účastníkov: 20 
Sociálnopsychologický výcvik zameraný na nelátkové závislosti určený pre 
zamestnancov kultúrnych inštitúcií v Trnavskom kraji. 

 
 
 
 
Ostatné 
 
 Vesmír očami detí (11.3.2019) 

organizátori: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
počet účastníkov: 509 
 
Regionálne kolo detskej výtvarnej celoslovenskej postupovej súťaže pre deti MŠ a žiakov 
ZŠ a ZUŠ s astronomickou tematikou. 

 



 Čo vieš o hviezdach (27.3.2019) 
organizátori: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
počet účastníkov: 19 
 
Regionálne kolo celoslovenskej postupovej vedomostnej astronomickej súťaže pre žiakov 
ZŠ a študentov SŠ z okresov Senica a Skalica 

 
 Kto nás chráni (10.6.2019) 

organizátori: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
počet účastníkov: 124 
 
Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, ZUŠ a ŠZŠ pre okres Senica s tematikou prevencie 
negatívnych spoločenských javov. 

 
 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu (13.11.2019) 

organizátori: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
počet účastníkov: 85 
 
Detská tvorivá súťaž pre deti MŠ a žiakov ZŠ a ŠZŠ s odpadovou tematikou. 

 
 



 Čarovný odkaz Vianoc (11.12.2019) 
organizátori: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Záhorské osvetové stredisko v Senici 
počet účastníkov: 245 
 
Detská výtvarná a poetická súťaž tematicky sa viažuca k obdobiu Adventu a Vianoc. 

 
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc (vyhlásenie súťaže: 22. 1. 2019, uzávierka 

súťaže: 20. 4. 2019, vyhodnotenie súťaže: 24. 5. 2019) 
organizátori: Galantské osvetové stredisko, Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Galanta 
počet účastníkov: 12 
 
Medzinárodná výtvarná súťaž s protidrogovým zámerom. 

 
 Farebný svet Rómov (uzávierka súťaže: 13.6.2019, vyhodnotenie: október 2019) 

organizátori: Galantské osvetové stredisko, Záhorské osvetové stredisko v Senici 
miesto realizácie: Galanta 
počet účastníkov: 6 
 
Detská výtvarná súťaž pre deti rómskej národnosti. 

 
 
  



SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 
 

Partnerstvá ZOS 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

3 

Vydavateľstvo Buvik Výstava, workshopy 

Slovenský zväz fotografov Výstavy fotografií 

Univerzita Komenského 
Bratislava Filozof. fakulta 

Prednáška a fotovýstava 
Prednášky z archeologických 
výskumov zo Senice a okolia 

  

Počet aktívnych 
nadnárodných 
partnerstiev (spoločná 
aktivita min. raz za 2 
roky) 

3 

Mesto Velké Pavlovice Kultúrne výmeny, výstavy 
semináre, workshopy, najmä 
v oblasti fotografickej tvorby 
a folklóru 

Obec Ratíškovice Výstavy fotografií Fotoklubu 
ZOS a fotoklubuHodonín 

Pro přírodu, OZ Šardice Environmentálna výchova, 
účasť na workshopoch pre deti 
v EkocentreŠardice 

  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

17 

1. ZŠ Senica, 
2. ZŠ Senica, 
3. ZŠ Senica, 
4. ZŠ Senica, 
ZŠ Kopčany, 
Vrbovce, Smrdáky, 
Hlboké 

 

Gymnázium Senica, 
Obchodná akadémia 
Senica, 
SOŠ Senica 

 



ZUŠ Senica, 
ZUŠ Holíč, 
ZUŠ Skalica, 
ZUŠ Gbely 

 

CVČ Senica, 
CVČ Skalica 

 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
Členstvo v odborných organizáciách  
 
 názov: AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií 

výška členského: 150,00 € 
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií je záujmové združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 2014 podľa zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Obhajuje a podporuje záujmy svojich členov. Prispieva 
k zvyšovaniu odbornej úrovne kultúrno-osvetových pracovníkov a kvality činnosti kultúrno-osvetových zariadení. Podieľa sa na 
tvorbe a realizácii koncepčných, strategických, legislatívnych a rozvojových dokumentov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. 
Realizuje odborné podujatia zamerané na profesionalizáciu a rozvoj kultúrno-osvetových inštitúcií. Prispievať k výmene 
skúseností a sieťovaniu kultúrno-osvetových inštitúcií na Slovensku. Spolupracuje s profesijnými odborným združeniami, 
organizáciami a ďalšími inštitúciami podobného zamerania. 

 
  



PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 
 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – https://osveta-senica.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2016 / 2020 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy verejnej správy (Metodický pokyn č. 

MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 
 

Návštevnosť webovej stránky ZOS za rok 2019 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

3.861 17.249 52,68 2,66 00:01:50 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici-186197734741184 

Istagram 
 https://www.instagram.com/osveta_senica/ 

Iné 
 https://twitter.com/osveta_senica 
 https://www.youtube.com/channel/UCClwJMFvgbpVOPN1SEQSa1A/videos 

 
Využívanie médií  
 
 TV Sen – regionálna televízia 
 WYWAR TV – regionálna televízia 
 Západoslovenská televízia – regionálna televízia 
 TV Vega – regionálna televízia 
 TV Skalica – regionálna televízia 

https://osveta-senica.sk/
https://www.facebook.com/Priatelia-Záhorského-osvetového-strediska-v-Senici-186197734741184
https://www.instagram.com/osveta_senica/
https://twitter.com/osveta_senica
https://www.youtube.com/channel/UCClwJMFvgbpVOPN1SEQSa1A/videos


 RTVS – Rádio Regina 
 Záhorácke rádio – regionálne rádio 
 Mesto Senica – webový portál 
 Mesto Skalica – webový portál 
 Mesto Holíč – webový portál 
 Naša Senica– mesačník spravodaj mesta Senica 
 Záhorák – regionálny týždenník 
 Zahori.sk – webový portál 
 eMagazín Záhorie – webový portál 
 Prozáhorí.sk – webový portál 
 MY Záhorie – regionálny týždenník 
 NaZáhorí.sk – webový portál 
 Národná Osveta – periodikum 
 Zvesti – dvojtýždenník 
 Senicko – Skalicko – regionálny týždenník 
 Kraj zážitkov – webový portál 
 Mojeumenie.sk – webový portál 
 Seničan.sk – webový portál 
 Pomoraví – kalendár podujatí 

 
Výročné správy organizácie  
Uviesť link na webovú stránku, kde je výročná správa uverejnená. Neuvádzať ale stránku TTSK, resp. MK SR. V prípade, že výročnú 
správu uverejnenú nemáte, treba napísať, že nie je uverejnená. 

https://osveta-senica.sk/zmluvy-faktury/ 

 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/56 

 Počet oslovených ZŠ/44 

 Počet oslovených SŠ/11 

 Počet oslovených ZUŠ/6 

https://osveta-senica.sk/zmluvy-faktury/


 Stručný popis obsahu komunikácie so školami: 

 Plánovanie podujatí, animačných hodín z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na rok 2020 a vhodného času na ich organizáciu. 

 Príprava podujatí z oblasti umeleckého prednesu a detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých, literárnej tvorby. 

 Ponuka podujatí z oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, návštevy výstav, zapájanie sa detí a mládeže do súťaží záujmovo-

umeleckej činnosti. 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl: 

 Prebehla spolupráca so školami v oblasti tradičných remesiel. 

 Záhorské osvetové stredisko v Senici úzko spolupracuje so všetkými školami z okresov Senica a Skalica, ktoré sa zapájajú do 

všetkých postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti a súťaží vyhlásených inými organizátormi. Deti a študenti navštevujú 

naše podujatia a výstavy. 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Skalica 

SK E    

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Holíč 

SK E    

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Senica okolie 

SK E    

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Kúty 

SK E    

51. Hurbanov pamätník, obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
obvod Senica mesto 

SK E    

51. Hurbanov pamätník, okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
a v tvorbe divadiel poézie okresu Skalica 

SK E   áno 



51. Hurbanov pamätník, okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
a v tvorbe divadiel poézie  okresu Senica 

SK E   áno 

Senické zrkadielko Anky Gamanovej, 
regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti okresov Senica 
a Skalica, 48. ročník 

SK 25/E 30  áno 

Timravina studnička, regionálna postupová 
súťaž v umeleckom prednese pôvodnej 
slovenskej prózy okresov Senica a Skalica, 
14. ročník 

SK 20/E   áno 

Senická divadelná jar - súťažná prehliadka 
detskej dramatickej tvorivosti Trnavského 
kraja 

SK 30/E 20 1 áno 

Výtvarná Senica 2018/2019, regionálna 
súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica, 53. ročník 

SK 120/E 20  áno 

Jaroslav Salay – Výber z tvorby, autorská 
výstava obrazov výtvarníka Jaroslava Salaya 
z Holíča 

SK 130/E 20  áno 

Ja, Milan Rastislav Štefánik SK E 20  áno 

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) SK E 20  áno 

Mníchovská dohoda SK E 20  áno 

Slovenské národné povstanie SK E 20  áno 

SNP v našom regióne SK E 20  áno 

Československá mena a sústava platidiel 
1918 – 1939 

SK E 20  áno 

Mobilizácia československej armády v roku 
1938 na Záhorí 

SK E 20  áno 

Oslavy oslobodenia mesta Senica SK E 20  áno 

Pietna spomienka pri príležitosti 100. výročia 
tragickej smrti generálna M. R. Štefánika 

SK E 20  áno 

Lásky Milana Rastislava Štefánika SK E 20  áno 

KolónkariKolónkarom SK E 20  áno 

Oslavy 75. výročia SNP SK E 20  áno 

Regionálne oslavy 75. výročia SNP SK E 30  áno 



Oslavy 100. výročia založenia 
organizovaného včelárstva v Senici 

SK E 50  áno 

Lesk a mat hodvábu v Senici SK E 20  áno 

Deň červených makov SK E 20  áno 

Stretnutie s históriou SK E 20  áno 

Regionálna súťažná prehliadka detských 
folklórnych súborov ľudových hudieb, 
speváckych skupín a sólistov okresov Senica 
a Skalica 

SK E 20  áno 

Záhorie spieva a tancuje – súťažná 
prehliadka detských folklórnych súborov 
Trnavského kraja 

SK E 20  áno 

Vánoce po starém SK E 20  áno 

Náhlikova Senica 2019, regionálna súťažná 
výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby 
okresov Senica a Skalica, 59. ročník 

SK 30/E 20  áno 

AMFO 2019, krajská súťažná výstava 
neprofesionálnej fotografickej Trnavského 
kraja, 23. ročník 

SK 50/E 30  áno 

OBJEKTÍV 2018 – prezentačná výstava 
Fotoklubu ZOS, Velké Pavlovice, ČR 

SK 70/E 10  áno 

OBJEKTÍV 2018 – prezentačná výstava 
Fotoklubu ZOS, Ratíškovice, ČR 

SK 60/E 10  áno 

LIDÉ V POHYBU – prezentačná výstava 
z fotografického workshopu, Velké Pavlovice, 
ČR 

SK 95/E 10  áno 

KONTAKT HODONÍN – prezentačná výstava 
fotoskupiny Kontakt Hodonín 

SK 80/E 20  áno 

OBJEKTÍV 2019 – prezentačná výstava 
Fotoklubu ZOS 

SK 63/E 20  áno 

VTEDY / TEHDY SK 30/E 50  áno 

Nežná v uliciach  SK 248/E 50 16  ano 

      

      

* V prípade že išlo o tlačený propagačný materiál treba uviesť výšku nákladu. V prípade, že bol materiál distribuovaný len elektronicky treba napísať E, ak bol 
materiál tlačený a zároveň distribuovaný aj elektronicky uviesť náklad/E. 

 



Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 
  



EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, 
periodické publikácie /časopisy/ atď.) 
 

Výtvarná Senica 2018/2019 
autor:RNDr. Ľubica Krištofová a Jaroslava Slezáková 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN:978-80-7091-075-7 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 4 strany 
reprodukcie: 11 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Skladačka z 53. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica 
a Skalica. 
 



Náhlikova Senica 2019 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a TomášJurovatý 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-076-4 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: Q4 
väzba: V1 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 21 farebných a 30 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg k 59. ročníku regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica. 
 

Senická divadelná jar 2019 
autor:RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN:978-80-7091-077-1 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 100 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 29 farebných a 4 čiernobielych reprodukcií 
 
Programový bűlletin k súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja. 



 

Záhorie spieva a tancuje 2019 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-078-8 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 18 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Bulletin k súťažnej prehliadke detských folklórnych 
súborov Trnavského kraja. 
 

AMFO 2019 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a Tomáš Jurovatý 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-7091-079-5 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
formát: Q4 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán 
reprodukcie: 31 farebných a 36 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg k 23. ročníku krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja. 
 



Jaroslav Salay – Obrazy (1987 – 2018) 
autor:PhDr. Štefan Zajíček 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj 
tlač: BittnerPrint 
ISBN / ISSN:978-80-89724-37-6 
dátum/rok vydania: 2019 
jazyk: SK 
náklad: 500 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 40 strán 
reprodukcie: 55 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg k autorskej výstave výtvarníka Jaroslava Salaya z Holíča pri príležitosti životného jubilea autora. 
 

 

Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch a multimediálnych dokumentoch; príspevky 
v zborníkoch; elektronické práce sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné dokumenty) 
 
Na Slovensku  
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 

rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 
  

 
V zahraničí  
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 

rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 
  



 
  



MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN / ISSN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku, (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 

rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 
  

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN / ISSN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku, (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 

rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 
  

 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN / ISSN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku, (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 

rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 
  

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN / ISSN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku, (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 



 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 
rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 

  
 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN / ISSN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku, (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 

rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 
  

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN / ISSN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku, (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 

rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 
  

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, ISBN / ISSN, rozsah strán 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. Link na webovú stránku, (dátum v tvare rok-mesiac-deň)(len pri elektronických dokumentoch) 
 PRIEZVISKO, Meno: názov článku. In: názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah strán. Link na webovú stránku(dátum v tvare 

rok-mesiac-deň)(len pri elektronických časopisoch) 
  

 
  



ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZOS v roku 2019 
 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 

rezervácie služby*  

prostredníctvom on-line 

formulára 

Elektronické prihlášky do 

postupových súťaží NOC 
2 súťaže  

   

   

Iné*    

   

   

Možnosť elektronickej platby za objednané služby   
* špecifikovať elektronickú službu 

 
  



ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZOS za rok 2019 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Velké 
Pavlovice 

CZ 9.4.2019, 
 
12.4.2019 

Inštalácia výstavy OBJEKTÍV 2018, 
 
vernisáž výstavy OBJEKTÍV 2018 
 

2 Ratíškovice CZ 14.5.2019, 
 
15.5.2019, 
 
17.6.2019 

Inštalácia výstavy OBJEKTÍV 2018, 
 
vernisáž výstavy OBJEKTÍV 2018, 
 
odvoz výstavy OBJEKTÍV 2018 
 

3 Velké 
Pavlovice 

CZ 22.6.2019 Fotografický workshop – LIDÉ V POHYBU 
s lektorom Petrom Lančaričom 
 

4 Lanžhot CZ 9.9.2019 Pietna spomienka – 75. výročie povstania proti 
nemeckým fašistom 
 

5 Šardice CZ 10.10.2019 Podujatie Ekocentra pre deti, seminár, 
exkurzia 
 

6 Velké 
Pavlovice 

CZ 30.10.2019, 
 
 
3.12.2019 

Inštalácia prezentačnej výstavy fotografií 
z workshopu LIDÉ V POHYBU, 
 
deinštalácia prezentačnej výstavy fotografií 
z workshopu LIDÉ V POHYBU 
 
 

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 

 


