
Obyvateľstvo V tomto roku sa v našom meste narodilo 120 
nových občanov. Zomrelo 93 obyvateľov. 

Počet obyvateľov mesta podľa výsledkov sčítania 
ľudu 26. mája 2001 je 14673 trvalo bývajúcich. Z toho 
je 7564 žien. 

Slovenská národnosť je zastúpená 74,8 %, 
maďarská 22,1 %. Ďalšie národnosti sú zastúpené 
menej ako 1 %. 

Podľa náboženského vyznania žije v Senci 71,7 % 
rímsko - katolíkov, 12,9 % bez vyznania a 8,4 % 
evanjelikov a. v. 



Mestské zastupiteľstvo V roku 2001 už tretí rok zo štvorročného volebného 
obdobia je na čele mesta primátor Ing. Jozef Elšík. Jeho 
zástupcom je Ladislav Nádaský a prednostom MsÚ je 
Henrich Polakovič. 

V mestskej rade - v poradnom orgáne primátora -
pracujú poslanci Peter Galvánek, Bárdos Gyula, Ing. 
László Ásványi, RNDr. Jozef Radzo, Ing. Gabriel 
Klokner, Mgr. Ivan Fendek, Mgr. Božena Venerčanová, 
Mgr. Pavol Škovránek, Ján Targoš. Spolu 
s nasledovnými poslancami: Ivan Ivančík, Ing. Ján 
Maglócký, MUDr. Emese Dobosová, Štefan 
Benkovský, Ing. Ivan Fiala, František Podolský, Géza 
Botta, Helena Nemcova, Torsten Ondrejovič, Ing. Ján 
Gubáni, Ing. Mária Podolská, ing. Michal Ležák, Mgr. 
Vladimír Chríbik, Mgr. Jaroslav Šúpala, RSDr. 
František Borka, Peter Szabo, MUDr. Vlasta Sulková, 
Ing. Jozef Olas, Ing. Gabriel Agárdy, MUDr. Oľga 
Weissová, Gabriela Némethová, Ing. Ľuboš Magula 
tvoria mestské zastupiteľstvo, ktoré sa schádza raz 
mesačne v naliehavých prípadoch aj častejšie. 
Zasadnutia sa konajú v historických priestoroch 
Tureckého domu. Tieto priestory sú však stiesnené pre 
taký počet ľudí. Účastníci verejných zasadnutí z radov 
občanov, niekedy i pozvaní hostia musia byť v susednej 
miestnosti, čo nieje celkom dôstojné. 

Otázka, ktorá si žiada naliehavé riešenie. 



v 

SkoSstvo V meste funguje 7 materských škôl, z toho jedna súkromná, 
zameraná na jazykovú prípravu. Možno sa to pri veku detí, ktoré 
ich navštevujú,ani nezdá, ale jedna z nich , MŠ na Košickej ulici 
oslávila v tomto roku už svoju 30. výročie 

Pri tejto príležitosti sa predstavili všetky deti zo škôlky so 
slávnostným programom, za ktorý boli odmenené obrovským 
potleskom. Bola to zároveň odmena a poďakovanie aj pre ich 
učiteľky, ktorým sa podarilo nacvičiť program, ktorý vyvolal 
v očiach rodičov a divákov slzy šťastia a radosti. 

Základné školy sú v meste 3, z toho jedna s vyučovacím 
jazykom maďarským a ZŠ na Mlynskej ulici a na Tajovského 
ulici, ich žiaci navštevujú triedy s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov, matematiky a prírodných predmetov a taktiež 
so športovou prípravou. Mnohí z nich sa veľmi dobre 
umiestňujú v predmetových súťažiach a na olympiádach a takto 
dostávajú do povedomia meno svojich škôl a svojho mesta na 
krajskej ba i celoslovenskej úrovni. 

V septembri na základe spolupráce s rakúskym mestom 
Parndorf začali 5 žiaci zo Senca navštevovať tamojšiu školu. 
Cieľom tohto projektu je umožniť deťom vzdelávanie v cudzom 
jazyku a v prostredí, ktoré im v tom pomáha už aj preto, že 
učitelia parndorfskej školy majú veľmi dobré skúsenosti so 
vzdelávaním detí iných národností. Vzdelávací proces 
zabezpečuje občianske združenie Educa. 

Viacerí žiaci základných škôl pokračujú v štúdiu na 
Gymnáziu Antona Bernoláka alebo na Gymnáziu Alberta 
Molnára, ktoré sa v tomto roku stalo držiteľom tohto mena po 
slávnom seneckom rodákovi. 

Študenti z Gymnázia A. Bernoláka v tomto roku dosiahli 
viacero významných úspechov. Jedným z nich bola aj vysoká 
účasť v súťaži Otázniky histórie a výborné znalosti študentov. 

Študenti Združenej strednej školy podnikania a Stredného 
odborného učilišťa strojárskeho sa zapojili do medzinárodného 
projektu zameraného na rozvoj jazykových znalostí. 

Vzdelávacie možnosti v našom meste sú na veľmi dobrej 
úrovni počnúc MŠ a končiac stredným odborným učilišťom. 

Možnosť vzdelávania deťom s poruchami učenia poskytuje 
Špeciálna základná škola. 



Zdravotníctvo Starostlivosť o zdravie obyvateľov mesta a okolitých obcí 
poskytujú pacientom na seneckej poliklinike: 

9 obvodní lekári 
13 odborní lekári 
6 pediatri 
10 zubní lekári 

Takmer všetci sú privátnymi lekármi. Ich rajón tvoria okrem 
Senca obce Boldog, Blatné, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Hurbanova Ves, Igram, Kostolná pri Dunaji, Kráľova pri 
Senci, Nová Dedinka, Kapľná, Čataj, Reca, Veľký Biel, Tureň, 
Horný Dvor a Svätý Martin. 

Poliklinika je zároveň sídlom „rýchlej zdravotnej pomoci" 
vybavenej lekárom, pojazdnou ambulanciou, v ktorej sú 
schopní podať rýchlu prvú pomoc a dopraviť pacienta, 
v prípade nutnosti i helikoptérou, do nemocnice. V posádke sa 
strieda 8 záchranárov a 4 lekári. 

Do ich rajónu patria okrem horeuvedených ešte ďalšie obce 
- Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, 
Slovenský Grob, Svätý Jur, Tomášov, Vajnory, Vlky 
a Zálesie. 

Obvodní lekári a zubní lekári poskytujú aj pohotovostnú 
službu. 

Pacientom sú k dispozícii 4 lekárne. 



Šport Najvýznamnejším športovým klubom v nieste je futbalový 
klub KOBA. Jeho seniori sa prebojovali do II. celoštátnej ligy, 
kde sa im darí úspešne udržiavať na poprednom mieste. 

V klube sa venujú aj mládežníckym mužstvám. Sú to 
poväčšine žiaci seneckých škôl, spomedzi ktorých určite vyrastú 
reprezentanti mesta, veď v súčasnosti starši dorastenci a starší 
žiaci majú reálnu Šancu v jarnej časti postúpiť do 1. ligy. Klub 
má 6 mládežníckych družstiev. 

športový klub SFM má svoje ihrisko síce vo Veľkom Bieli, 
ale dušou je to senecký klub. Vznikol preto, aby mali možnosť 
všetky deti od prípravky cez pusinky až po starší dorast tráviť 
svoj voľný čas nielen v športovej, ale aj v spoločenskej oblasti. 

Armwrestling - klub silných mužov a žien, ktorí nás 
reprezentujú na domácich aj svetových súťažiach, ich úspechy 
nezostali nepovšimnuté, členovia klubu sú vždy medzi 
najlepšími „športovcami roka". 

Mladší ľudia majú možnosť pracovať aj v ďalších športových 
kluboch, napríklad v Športcentre - kárate, v Piccard -e 
lukostreľba a hádzaná^ v Tenisovom klube, t Stolnotenisovom 
klube stolný tenis a vo VTJ volejbal. •*> 

*. f". • . V í 



Cirkevné obce Podľa sčítania obyvateľstva najsilnejšou cirkevnou 
obcou je katolícka obec. Napriek tomu, že správcu 
farnosti pána dekana Viliama Michaloviča trápia starosti 
čo s farou, ktorá už vďaka svojmu veku a vplyvom 
počasia naozaj dosluhuje, môžu sa vďaka mnohým 
nadšeným a obetavým ľuďom pochváliť bohatou 
činnosťou. 
24.2.2001 - birmovka na ktorej prijalo sviatosť 71 
birmovancov. Vysluhoval otec biskup Mons. Vladimír 
Filo. 
6.,13.,20. a 27. máj - sviatosť prvého sv. prijímania 
prijalo 161 detí. 
4. jún - vyvrcholila príprava detí na hodinách 
náboženskej výchovy olympiádou, na ktorej sa 
zúčastnilo pod vedením svojich katechétov 30 žiakov. 
21. a 22. december - v kultúrnom dome sa predstavili 
žiaci seneckých škôl v živom Betleheme, aby sebe 
i ostatným pripomenuli sviatky pokoja a mieru -
Vianoce. 
Bohatá bola aj ďalšia činnosť hlavne s deťmi, zameraná 
na hry, zábavu a pestovanie dobrých vzťahov navzájom. 

Evanjelická a.v. obec - nie je početne až tak silno 
zastúpená. 



Spoločenské organizácie Spoločenský a kultúrny život v meste podobne ako aj 
iné voľnočasové záujmy plnia v meste spoločenské 
organizácie. Obyvatelia mesta môžu využívať ponúkané 
služby, spoločenské podujatia, záujmové činnosti 
a súťaže, ktoré im sprostredkúvajú. 

Medzi najaktívnejšie organizácie patria: 
Zväz dobrovoľných požiarnikov - je zameraný nielen 

na prevenciu pred požianni, ale aj na aktívnu činnosť pri 
likvidácii požiarov a mimoriadnych situácií. Svedčí 
o tom aj ich svedomitá príprava, ktorá vyvrcholila na 
viacerých súťažiach. V tej „seneckej", konanej v areáli 
ZŠ na Tajovského ul. nielen že veľmi dobre uspeli, ale 
vedeli sa so spolusúťažiacimi dobre zabaviť. 

Pravidelne sa stretávajú vo vlastnej klubovni, 
vybudovanej svojpomocne z výmenníkovej stanice. 

Zväz slovenských záhradkárov - v priebehu celého 
roka organizuje odborné stretnutia svojich členov 
s odborníkmi z rôznych odborov, výstavy ovocia 
a zeleniny, výstavy vína spojené s ochutnávkou 
a návštevy výstav v iných mestách. 

Zväz slovenských chovateľov - jeho členovia sa 
aktívne podieľajú na organizovaní každoročnej okresnej 
výstavy domácich zvierat a okrasného vtáctva. 
Pravidelne organizujú zájazdy aj na iné výstavy 
chovateľov. 

červený kríž - majú takisto bohaté kultúrao-
spoločenskú činnosť. 

Klub invalidných dôchodcov - majú takisto bohaté 
kultúrno-spoločenskú činnosť. 

Klub dôchodcov - majú takisto bohaté kultúrno-
spoločenskú činnosť. 



1. január Posledné minúty končiaceho sa roka 2000 vyplnili slová 
primátora mesta Ing. Jozefa Elšíka. Vo svojom príhovore 
k spoluobčanom vyjadril želanie, aby sa mestu Senec darilo, aby 
jeho obyvatelia boli šťastní a spokojní. 

Po doznení jeho slov sa námestie zmenilo na miesto 
nevšednej oslavy. Prítomní obyvatelia i návštevníci mesta 
spoločne za sprievodu nádherného ohňostroja vítali príchod 
roku 2001. Oslava však mala umocnený charakter aj tým, že nie 
každému sa podarí uvítať spolu s novým rokom aj nové storočie 
a dokonca aj tisícročie. 

Vstúpili sme spoločne do 21. storočia. Popri radosti z osláv, 
sa možno v podvedomí niektorých Fudí objavili myšlienky: 
„Skončilo sa storočie techniky, veľkých vedeckých objavov, 
obrovských zmien v oblasti energií. Čo nám prinesie nové 
storočie?" 

Na odpoveď na túto otázku si musíme všetci ešte počkať. 



9. január - slávnostné Vedeniu mesta sa podarilo po deviatich rokoch ukončiť 
otvorenie čističky výstavbu čističky odpadových vôd. Narastajúci počet obyvateľov, 
odpadových vôd rozširujúca sa výstavba, zvyšujúci sa počet chát na Slnečných 

jazerách, neustále sa sprísňujúce kritéria na zvyšovanie 
ekologického nakladania s odpadovými vodami a v neposlednom 
rade otázka ochrany podzemných vôd ako zdroja pitnej vody 
viedli mesto k vybudovaniu novej čističky. Na jej výstavbu bolo 
potrebných temer 140 miliónov Sk. 

Nebolo jednoduché financovať takúto náročnú stavbu. 
Mestské financie nestačili pokryť všetky náklady, preto bolo 
potrebné získať ďalšie zdroje. 

Od začiatku výstavby pomohol štát uvoľnením 45 miliónov Sk 
zo Štátneho fondu životného prostredia, z fondu EÚ Phare 
získalo mesto ďalších 2,1 mil. Sk. 

Realizácia tejto náročnej stavby však potrebovala ďalšie 
financie. Mesto bolo nútené zobrať si úver. Väčšia časť z neho 
bola do slávnostného otvorenia stavby splatená. 

Na slávnostnom otvorení čističky odpadových vôd sa 
zúčastnil minister životného prostrenia SR Lászlo Miklós, vedúci 
Úradu Ministerstva životného prostredia Tamás Domény, 
prednosta Okresného úradu v Senci Štefan Hajdúch a takmer 
všetci, ktorí sa podieľali na tejto významnej stavbe. 

Čistička odpadových vôd otvorila Sencu nové možnosti 
výstavby a rozvoja. Podľa slov ministra životného prostredia má 
mesto za sebou prvý vážny krok na vstup do Európskej únie. 

Niekoľko údajov k samotnej stavbe: 
Začiatok stavby: Rok 1992 
Termín kolaudácie: 15. december 2000 
Projektant: Hydrocoop Bratislava 
Inžinierska činnosť: Tebeko Pezinok 
Realizátori stavy: Vodohospodárske stavby Bratislava a 

VaEM Aqua Dolný Kubín 
Elektro a automatický systém: El-Tras Hrubý Šúr, Protelcont 
Spracovateľská kapacita: 6343 m3 odpadových vôd / deň 
Priemerný prítok: 73,41 za sek. 
Kapacita: Spracovanie odpadových vôd pri počte 30 483 obyv. 
Prevádzkovateľ: ZVaK Bratislava, závod Svätý Jur. 



27. január Január je obdobím, keď sa ľudia stretávajú pri hudbe 
Primátorský ples a príjemnej zábave. Okrem práce sa teda naši občania vedia aj 

príjemne zabaviť, na čo využívajú širokú ponuku plesov 
a spoločenských posedení, ktoré poskytujú spoločenské 
organizácie, občianske združenia a školy. 

Vyvrcholením plesovej sezóny býva už niekoľko rokov 
primátorský pies. Aj tento rok ponúkol dobrú zábavu, bohatú 
tombolu a dostatok pohybu pre tancachtivých účastníkov. 



GOAL V našom meste dlhodobo absentujú športové plochy, ktoré by 
29. január mohli slúžiť širokej verejnosti. Nový projekt Národného 

futbalového tréningového cetra síce situáciu výrazne nezmení, 
ale určite prispeje k atraktívnosti nášho mesta. Podľa podpísanej 
zmluvy medzi Slovenským futbalovým zväzom a mestom Senec 
na dlhodobo prenajatom štadióne VTJ Koba sa bude realizovať 
projekt FIFA s názvom GOAL. 

Podľa projektov budú v areáli VTJ vybudované 2 ihriská 
s umelým povrchom, dve trávnaté a športová hala. Na hlavnom 
ihrisku bude tribúna, ktorá ponúkne 30 00$ miest na sedenie. 
Centrum bude slúžiť na tréningové sústredenia slovenských 
futbalových reprezentantov a na mládežnícke medzinárodné 
zápasy. 

Tieto plochy budú môcť využívať aj domáci futbalisti, 
samozrejme podľa osobitnej zmluvy so SFZ. 



31. január Stalo sa už tradíciou, že primátor mesta Ing. Jozef Eišík sa 
Stretnutie primátora každoročne stretáva s najlepšími športovcami, aby im poďakoval 
mesta s najlepšími za ich reprezentáciu svojho mesta na domácich i zahraničných 
športovcami súťažiach. 

Za jednotlivé športové kluby sa stretnutia, ktoré pripravila 
Komisia kultúry, športu a mládeže, zúčastnili ich vedúci 
a samozrejme tí najlepší: 

Armwrestlinq klub Senec: Dr. Milan Capla, prezident Svetovej 
fedetáci pretláčania, pretekári: Dana Múčková, 

Peter Mišovič, 
Peter Jarombek, 
Michal Mišík, 
Milan Rigo, 
Miroslav Koczka a 
Peter Augustín. 

Športcentum kárate Senec: vedúci Florián Horváth a 
Aladár Dolán s pretekármi 
Michalom Kuruczom a 
Filipom Rázgom. 

Piccard - halová lukostreľba: František Gábriš s pretekárom 
Petrom Jankovičom. 

Tenisový klub Senec: bol zastúpený trénerom P. Ivaneckým 
a úspešnou pretekárkou 
Hankou Jurkovičovou. 

Plávanie: slovenská juniorská reprezentantka 
Sandra Trabáková. 

Stolný tenis: družstvo v zložení R. Nagy, J. Fiala, P. Fiala a 
R. Mezei vedené Ľudovítom Nagyom. 

VTJ Koba: zástupcovia klubu, účastníka extraligy, najvyššej 
futbalovej súťaže. 

SFM Senec: družstvo starších žiakov, účastníci 1. ligy 
Tomáš Blaho a tréneri Ivan Kolembus a 
Dušan Badinský. 



7. február V roku 1952 sa stal olympijským víťazom v hode kiadivom. 
József Csermák V roku 1954 získal bronzovú medailu na Majstrovstvách Európy. 

Zúčastnil sa aj nasledujúcej olympiády vr. 1956 vMelbourne, 
kde skončil na 5. mieste. 

Zomrel vo vedu 69 rokov. 



15.-18. marec Mestská organizácia Správa cestovného ruchu sa zúčastnila 
Expotour Žilina na 10. ročníku medzinárodného turistického veľtrhu v Žiline. 

Záujemcov o rekreáciu v našom meste predstavili areál 
Slnečných jazier, možnosti ubytovania a trávania dní oddychu. 

Zaujímavosťou bolo, že spolu s SCR vystavovali aj mestá 
Mosonmagyaróvar a Parndorf, ktoré majú s našim mestom 
zmluvu o cezhraničnej spolupráci. 

SCR pripravila pre rok 2001 úplne nový, kvalitne spracovaný 
a zaujímavý prospekt o meste Senec a o Slnečných jazerách, 
prezentácia nášho mesta bola skutočne na vysokej úrovni. 

Výstavu si prezreli aj zástupcovia mesta, Ing. Jozef Elšík, 
primátor, jeho zástupca Ladislav Nádasky a prednosta 
Okresného úradu v Senci RSDr. Štefan Hajdúch. 

Podľa vyjadrenia riaditeľky SCR pani Heleny Nemcovej 
o našej mesto a jeho rekreačný areál je trvalý záujem, čo nielen 
teší, ale aj zaväzuje 



21. marec Bytová otázka si vyžaduje dlhodobé riešenie. Východisko 
Bytová otázka z núdze pre sociálne slabších občanov sa podujala riešiť firma 
sociálne slabších - STV Golem. V zakúpenom rodinnom dome po rekonštrukcii 
riešenie vzniklo 7 bytových jednotiek pre tých, ktorým finančná situácia 

neumožňuje zaplatenie za užívanie väčších bytov. Na nájomné 
budú dostávať formou sociálnej výpomoci z okresného úradu. 
Peniaze pôjdu priamou platbou, čo zaručuje odbúranie 
neplatičov. Nové ubytovanie má prechodný charakter. 

Aby sa nedostatok bytov znížil na najnižšiu možnú mieru, 
fitma pokračuje v budovaní ďalších. 



21. marec Humánny čin, to je len záchrana životac Určite nie. V našom 
Najcennejšia tekutina meste však máme veľa tých, čo darovaním krvi pomáhajú 
- krv zachraňovať životy. Mnohí z nich sú viacnásobnými darcami, 

teda držiteľmi diamantovej, zlatej a striebornej Jánskeho plakety. 
Odbery organizuje miestna organizácia Slovenského 

červeného kríža, ktorá má v tejto oblasti už viac ako 50-ročné 
skúsenosti. Ocenením obetavej práce MO SČK, ale hlavne 
samostatných darcov, je ich stretnutie, ktoré pozdravil primátor 
mesta Ing. Jozef Elšík a lekátra z Transfúznej stanice 
v Bratislave MUDr. K. Sviteková. 

K slávnostnej atmosfére prispela aj dychová hudba 
Senčanka. 

Ocenení darcovia obdržali aj drobné darčeky, na 
zaobstarávaní^ ktorých sa podieľalo 26 sponzorov. 



3. apríl Za rok 2000 po schválení mestským zastupiteľstvom sa 
Cena mesta za rok držiteľkami tohto ocenenia stali pani Magdaléna Kloknerová a 
2000 pani Božena Venerčanová. 

Panijyr Kloknerová je vedúcou Klubu dôchodcov v Senci. 
Pod jej vedením "klub vyvíja aktivity na spestrenie života 
dôchodcov - poznávacie zájazdy, náučné a spoločenské akcie 
a posedenia. A práve pri ich príprave je pani Kloknerová 
najaktívnejšia. 

Pani B. Venerčanová je riaditeľkou Základnej školy na 
Tajovského ulici. Od príchodu do Senca v roku 1964 neustále 
pracuje s deťmi a mládežou, ktoré jej natrvalo prirástli k srdcu. 



Minister školstva v V rámci pracovnej cesty ministra školstva SR Milana Ftáčnika 
v našom meste do okresu Senec, zastavil sa aj v našom meste. Navštívil 

Gymnázium A. Bernoláka, Základnú školu na Mlynskej ulici 
a ZŠ na ulici J. G. Tajovského. 

^ : 7 n ;| Všade sa zaujímal o pracovné podmienky, výsledky 
výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o stav školských 
budov a možnosti riešenia existujúcich nedostatkov. 

Na stretnutí s pedagógmi na OÚ vysvetlil, čo prinesú 
pripravované nové zákony - verejná služba a školský zákon. 

Navštívil štadión VTJ Koba, zaujímal sa o pripravovaný 
projekt GOAL. Neobišiel ani štadión SFM Senec vo Veľkom 
Bieli, kde ho zoznámili s prípravou mládežníckeho 
futbalového turnaja Okres Senec a jeho priatelia. 



20, - 24. apríl 
Zmiuva o partnerstve 
medzi mestom Senec 
a chorvátskym 
mestom Senj. 

Cezhraničná spolupráca nášho mesta sa úspešne rozvíjala 
hlavne v posledných dvoch rokoch. K dvom zahraničným 
patrnerom - Parndorf a Mosonmagyarovár - pribudol ďalší, 
chorvátske mesto Senj. 

Zmluvu o partnerstve a spolupráci podpísali najvyšší 
predstavitelia oboch miest, Ing. Jozef Eišík a Ing. Željho Biondič 
počas zasadnutia mestského parlamentu v Senji. 

Historická pevnosť Nehaj sa stala svedkom podpísania 
novodobej zmluvy, ktorá predpokladá rozvíjanie hospodárskych, 
kultúrnych a spoločenských vzťahov, rozvíjanie spolupráce 
viacerých preferovaných oblastiach - hospodárstvo, 
enviromentalistika, kultúra a šport. 



22. apríl Areál bývalej seneckej tehelne sa stal miestom prvých 
Motokros v Senci motokrosových pretekov. Na svojpomocne vybudovanej dráhe, 

ktorá meria 1750 m, sa uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá 
Slovenskej republiky v kubatúre do 85 cm3. 



30. aprí! Ďalšou významnou návštevou nášho mesta bol podpredseda 
NR SR pán Pavol Hrušovský. 

Po stretnutí s pánom primátorom a podnikateľmi navštívil ZŠ 
na Mlynskej ulici. Zaujíma! sa o dianie v našom meste, o 
podmienky pre výchovu mladej generácie, ale aj o projekt 
náhradného ubytovania pre rodiny sociálne slabšie. 



25. - 26. máj Noc z 25. na 26. mája bola dôležitá pre sčítanie obyvateľstva 
Sčítanie obyvateľstva v SR. V našom meste sa na ňom zúčastnilo 45 sčítacích 

komisárov v súčinnosti s pracovníkmi mestského úradu. Aj keď 
výsledky budú známe oveľa neskôr, potešilo, že pri kontrole 
práce sčítacích komisárov bola ich činnosť hodnotená ako veľmi 
dobrá. 



Deň detí Pre senecké deti pripravila MS v spolupráci s centrom 
voľného času a novinami Merkúr zábavné popoludnie, vyplnené 
množstvom súťaží. Aby boli všetky deti spokojné, ti ktorí 
nezvíťazili, odnášali si aspoň sladkú odmenu. Celkovo však 
vyhral zámer podujatia - spoločné a radostné prežitie detského 
sviatku. 

Deti, ktoré sa počas školského roka zúčastňujú na súťažiach, 
v ktorých šíria dobré meno svojej školy aj svojho mesta, boli pri 
príležitosti Dňa detí prijaté primátorom mesta. Spolu 66 žiakov 
seneckých škô! - ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská, ZŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským, špeciálna ZŠ, ZUŠ, Gymnázium 
A.Bernoláka a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským -
bolo za svoju úspešnú prácu ocenených nielen úprimným 
slovom primátora, povzbudením do ďalšej činnosti, ale aj 
vecným darom. 



16. jún Letná sezóna na Slnečných jazerách sa každoročne otvára 
Senecké leto veľkým kultúrnym a spoločenským programom - Seneckým 

letom. 
Jazerá vítajú hostí pripravené na letnú sezónu. V tomto roku 

svojim prvým návštevníkom ponúkli program viacerých 
hudobných skupín pre všetky vekové kategórie. K bohatému 
programu patril už pomaly tradičný let teplovzdušných balónov 
a detské atrakcie. 

Na slávnostnej recepcii sa okrem vedenia mesta, poslancov 
MZ, podnikateľov a sponzorov zúčastnili tiež predstavitelia 
družobných miest, poslanci NR SR a minister spravodlivosti SR 
Ján Čarnogurský. 

Vyvrcholením krásneho dňa bol ohňostroj. Svojimi svetelnými 
efektami a nápaditosťou dotvoril vynikajúcu atmosféru, v rámci 
ktorej sa stretávajú obyvatelia nášho mesta, chatári, bežní 
i vzácny hostia, aby spoločne otvorili letnú sezónu na Slnečných 
jezerách. 

Súčasne s touto veľkou akciou prebiehalo v našom meste 
Slovenské finále atletickej súťaže Zdatné deti. Zúčastnilo sa ho 
15 tried z celého Slovenska, ktoré v celoročnom meraní dosiahli 
najvyššie bodové umiestnenie. Potešujúce je, že medzi víťazmi 
boli aj Senčania, žiaci ZŠ na Mlynskej ulici a žiaci ZŠ na ulici 
J.G.Tajovského, kde finále prebiehalo. 



22. - 24. jún V týchto dňoch prebiehal tretí ročník mládežníckeho 
Okres Senec a jeho futbalového turnaja, ktorý pre svoju veľkosť dostal prívlastok 
priatelia MEGA. Konal sa pod záštitou pretidenta SR pána Schustera 

a Ministersva školstva. 
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo všetkých 1800 malých 

futbalistov z 80 družstiev s trénermi a mnohí i s rodičmi. 
Pozdraviť ich prišli predstavitelia BFZ, Bratislavského 
futbalového zväzu, zástupca prezidentskej kancelárie, bývalý 
vynikajúci hokejový reprezentant D. Rusnák, poslanec NR SR 
RSDr. Milan Benkovský, prednosta OÚ RSDr. Štefan Hajdúch, 
primátor mesta Senec Ing. Jozef Elšík a zástupcovia obcí a škôl 
nášho okresu. 

Na turnaji sa zúčastnili družstvá zo Slovenska, Češka, 
Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska a Juhoslávie. 

Turnajové zápasy prebiehali na 10 ihriskách v okolitých 
obciach. Finálové boje sa odohrali na ihrisku ŠK SFM Senec vo 
Veľkom Bieli. 

Víťazom odovzdávali ocenenia osobnosti verejného 
a športového života, medzi ktorými bol aj Futbalista storočia -
Ján Popluhár, tréner reprezentácie do 17 rokov a majster Európy 
Ján Švehlík. 

Turnaj prispel svojou vysokou športovou a spoločenskou 
úrovňou k upevneniu priateľstiev medzi chlapcami i dospelými, 
ktoré vznikli v predchádzajúcich ročníkoch a vytvorili sa ďalšie. 



Národné tréningové Položením základného kameňa sa začali prípravné 
centrum - jún práce na výstavbe Národného tréningového 

centra, na ktoré sa zmení futbalový' štadión 
KOBY Senec. Futbalový Štadión so všetkým 
príslušenstvom, dvoma tréningovými plochami 
s umelým trávnikom a športovou halou bude slúžiť 
hlavne príprave reprezentantov mladších vekových 
kategórií. Vzniká v garancii Slovenského futbalového 
zväzu a za výdatnej finančnej pomoci FIFA. 

Mesto získa pre svojich športovcov nové kvalitné 
športoviská a stane sa jedným zo stredísk rozvoja 
futbalu na Slovensku. 



29. Jún - Karneval Koniec školského roka je v našom meste nerozlučne 
spojený s karnevalom. Rozšantené deti s radosťou vítali 
príchod prázdnin, ich radosť znásobovala aj úžasná 
atmosféra v celom meste, ktoré sa prebudilo celé 
vyzdobené. Už v dopoludňajších hodinách maľovali 
záujemcov študenti z bratislavskej umeleckej 
priemyslovky. S príchodom popoludnia narastal ruch na 
pešej zóne i v priľahlých uličkách. Schádzali sa prvé 
masky. 

Vyvrcholením bol veselý sprievod celým mestom. V jeho 
čele kráčali predstavitelia mesta a hostia z družobných 
miest. V sprievode sa zišli príslušníci najmladšej generácie 
spolu so zástupcami všetkých ostatných vekových kategórií 
. A to bolo asi to najkrajšie na celej akcii. Rodičia spolu so 
svojimi deťmi, priatelia a známi - všetci s rovnakým 
cieľom, zabaviť sa a byť spolu. 

Po skončení sprievodu pokračoval program televíznej 
šou, diskotéka a v Senci už tradičný ohňostroj, ktorý je 
schopný konkurovať aj ohňostrojom vo veľkých mestách. 

Zabávajúci sa ľudia - domáci, z okolitých miest a obcí 
ale aj z Bratislavy - si možno ani neuvedomili koľko práce 
bolo za týmto krásnym predstavením. Jedno však je jasné, 
vynaložená námaha sa oplatila. 

V súťaži o najlepšiu masku zaujala kolektívna maska 
SMETI - ODPAD, ktorej environmentálne zameranie ( 
veselým ) vtipným spôsobom oslovilo azda každého. 
Zvíťazili odvážne maskované dievčatá z Gymnázia A. 
Bernoláka, ktoré predstavovali ženy z divokého 
černošského kmeňa. Ich trpezlivosť pri maskovaní bola 
odmenená účasťou na karnevale v partnerskom 
chorvátskom meste Senj. 

Piaty ročník a prvýkrát maskot karnevalu - Páli. Veselý 
a rozšantený, predstavujúci žiariace alebo možno páliace 
Slnko. 



Voľby do orgánov Nové územné usporiadanie Slovenska počíta s vytvorením 
samosprávnych niekoľkých nových vyšších územných celkov. Jedným z nich 
krajov - {.december je aj Bratislavský samosprávny kraj. Podľa zákona súvisiaceho 

s reformou verejnej správy okres Senec budú zastupovať štyria 
poslanci. Naše mesto budú zastupovať dvaja -- pán Gabriel 
Agárdy aRezsô Duray, ktorým voliči prejavili dôveru. 
Zostáva veriť, že budú dobre zastupovať nielen okres, ale 
hlavne občanov svojho mesta a že sa im bude v ich práci dariť. 

t 



Mikuláš - 6.1.2 Blížiace sa sviatky pokoja a mieru nemohli mať lepší 
začiatok ako tento rok. Už ráno rozžiarili detské očká prvé 
vločky snehu a onedlho zavítal medzi deti Mikuláš. Priniesol 
sladkosti, pochválil deti za báseň alebo pesničku. Neskôr 
popoludní sa rozsvietil vianočný stromček a potom už naozaj 
začali prípravy na Vianoce. 



Vianočné trhy Senec sa v minulosti preslávil okrem iného aj v širokom 
í3.-16. december okolí známymi trhmi. So svojimi výrobkami sa preslávili 

najmä hrnčiari, kováči a iní remeselníci. Najvzácnejšie však 
boli trhy s dobytkom. Pretože v súčasnosti takáto forma 
trhov už nemá opodstatnenie, udržiava sa forma stánkového 
predaja ošatenia a elektroniky. 

Len ojedinelé sa objavia výrobcovia drobných darčekov, 
remeselných výrobkov z prútia a keramiky. Je to škoda, že 
sa na vianočných trhoch neobjaví viacej predajcov, 
ponúkajúcich viac ľudovoumeleckých predmetov, prípadne 
vlastných drobných výrobkov a ozdôb. 



Počasie Počas roka neboli zaznamenané žiadne prírodné katastrofy. 
Zima v prvej polovici roka bola mierna, sychravá, svojou 
rozmamosťou prispela k šíreniu ochorení horných ciest 
dýchacích. K tomu sa pridala chrípka. Jej výskyt bolo možné 
označiť za epidémiu. Prehnala sa v dvoch vlnách a nebolo 
zriedkavosťou, že ten istý človek ju musel prekonať dva až tri 
krát. 

O vážnosti zdravotnej situácie obyvateľstva svedčí zákaz 
organizovania hromadných akcií a uzatvorenie škôl na čas, 
potrebný na prekonanie náporu tohto ochorenia, ktoré vo zvýšenej 
miere postihovalo školopovinné deti a starších občanov. 

Leto bolo skôr suché s niekoľkými tropickými dňami, čo 
vyhovovalo hlavne dovolenkárom. 

Koniec roka bol zvláštny tým, že už 6. decembra napadal prvý 
sneh, ktorý dal základ trvalej pokrývke na niekoľko týždňov. 




