
Kultúra 
- 13. februára sa v MSKs predstavilo so svojím vystúpením 

Divadlo klauniky z Brna s hrou prekypujúcou humorom, 
improvizáciou a fantáziou. Hra čerpá námet zo známeho 
Cervantesovho románu Don Quijot. 

- Beseda so slovenskou speváčkou Marcelou Laiferovou o jej 
knihe Ziť svoj sen a o mnohých ďalších veciach zaujala 
všetkých, ktorí toto podujatie navštívili v Mestskej knižnici. 

- V marci vystavoval klub umenia pri MS práce žiakov pod 
názvom „Deti a ich sny." Na vernisáži vystúpili aj deti z MS 
v Ivanke pri D. Výstava predstavila práce všetkých MS bývalého 
okresu. 

- 18. apríl bol dňom nezabudnuteľného vystúpenia súborou 
„Diabolské husle" Berkyho Mrenicu. 

- 19.-20. apríla na krajskej prehliadke detskej dramatickej 
tvorivosti „Stretnutie s malou Táliou" sa zúčastnilo 11 súborov, 
medzi ktorými boli súbory z Malaciek, Svätého Jura, Bratislavy, 
Novej Dedinky a zo ZUŠ v Senci. Mladí Senčania upútali 
pozornosť divákov a publika svojím predstavením Ženích pre 
pani Myšku. Skončili na druhom postupovom mieste. Úspech je 
výsledkom práce a nevšednej zanietenosti ich učiteľky Mgr. 
Heleny Cajko vej. 

V máji sa v Mestskej knižnici uskutočnila ďalšia vydarená 
beseda, tento raz so spisovateľom Ľubošom Juríkom. 
Spoluorganizátorom bolo kníhkupectvo Effekt. 

Pútavé bolo vystúpenie tanečníkov rytmicko - tanečnej show 
choreografa Jána Ďurovčíka GASP. Predstavenie plné iskrenia, 
prekypujúce energiou a strhujúcich výkonov vynikajúcich 
slovenských tanečníkov zaujalo pozornosť všetkých divákov. 



Popri mnohých kapelách vystupujúcich počas leta na Slnečných 
jazerách pre mladých poslucháčov, dobre sa uviedli aj tie, ktoré 
si radi vypočujú trocha staršie ročníky. Tie hrali na 4. ročníku 
festivalu dychových hudieb. Senčanka privítala aj kapely 
z Blatného, Vištuka, Cífera, Mosonmagyarováru a moravskú 
Stríbňanku. 

Príjemným osviežením kultúrnych vystúpení na Slnečných 
jazerách boli začínajúci speváci - deti zo súboru Melodík, ktorý 
vedie pán Michal Hentek. 

Významnou udalosťou pre čitateľov mestskej knižnice bolo jej 
znovuotvorenie. 22. septembra za prítomnosti početných hostí 
ju slávnostne otvorila jej vedúca pani Anna Lieskovská. 
Mestskému kultúrnemu stredisku za účinnej podpory MsÚ sa 

podarilo zrekonštruovať priestory, vymeniť okná, nábytok, 
opraviť kúrenie, čím vzniklo príjemné prostredie pre čitateľov, ale 
aj pre samotné pracovníčky. Túto skutočnosť vyzdvihla vo 
svojom príhovore aj viceprimátorka p. Helena Nemcova a tešila 
sa z nej aj bývalá vedúca knižnice pani Mária Jablonská. 

V súčasnosti má knižnica takmer 40- tisícový knižničný 
fond, o ktorý je neustály záujem všetkých vekových kategórií. 
Usporadúva besedy, stretnutia s autormi kníh, poskytuje 
odbornú pomoc žiakom a študentom seneckých škôl. 
Napriek tomu sú pre knižnicu pripravené ďalšie plány. Tie 
najbližšie sú v oblasti elektronizácie výpožičného systému a 
sprístupnenia informácií prostredníctvom internetu. 

Dni Alberta Molnára Szencziho - 35. ročník. 
Oslavy začali pietnou spomienkou pri pomníku A. Molnára 
Szencziho.Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta, MK SR 
Csemadoku a seneckých škôl, ktoré vo svojom názve nesú 
jeho meno. 

Je tradíciou, že Dni začínajú galavečerom. Aj tento rok 
tradíciu potvrdil maďarský herec Hegedus Géza recitálom 
Domovina. 

Počas niekoľkých mesiacov reštaurátorskej činnosti pána 
Juraja Prokopa sa mu podarilo vrátiť známu vitráž zo starého 
Domu smútku do takmer pôvodného stavu. Potrebovala však 
vhodný priestor na svoje umiestnenie, aby bola dostatočne 



vnímaná jej umelecká ale aj duchovná hodnota. 
Priestor sa po viacerých úvahách našiel v seneckom rímsko

katolíckom kostole, kde má dôstojné miesto a môže byť vnímaná 
hĺbka myšlienky, ktorú vyjadruje. Stalo sa to zásluhou viacerých 
ľudí, dekana Viliama Michaloviča, p. Gabriela Agárdyho, 
p. Karola Meszároša a mnohých ďalších, ktorí svojou pomocou 
prispeli k obnove tejto pamiatky. 
Vitráž vznikla v Budapešti na objednávku rodiny Poórovej. Auto
rom je Gustáv Walther a je datovaná do rokov na prelome 19. 
a 20. storočia. 

Na jej obnovu prispel aj úrad vlády sumou 200. tisíc korún. 
Na jej vysvätení sa zúčastnil aj vicepremier Pál Csáky. 

16. decembra bola slávnostne pokrstená 320 stranová monografia 
o Senci s názvom Senec bránou do tretieho milénia, ktorej 
autorom je RNDr. Peter Fedor a kolektív, ktorí tvoria PhD,Mgr. 
Michal Kožuch, PhDr. Helena Oberhauserova, RNDr. Ján Buček, 
Csc, Margita Poláková, RNDr. Juraj Balkovič,PhD. Mgr. Janka 
Conortová, JUDr. Zoltán Farkaš, Miroslav Guryča, Mgr.Elena 
Janotková. Mgr. Vladimír Jurina, Mgr. Miroslav Kožuch, 

PhD.Mgr.Tomáš Konig, Zsolt Lehel, Ing. Ján Maglocký, Monika 
Bučanová- Macháčková, RNDr.Ján Nádašský, Prof. ThDr.Dušan 
Ondrejovič, MUDr. Jarmila Ožvaldová, Mgr. Matej Szeher, 
Mgr. Gábor Strešňák, Mgr. Zita Šuplatová, Bc Lukáš Varga, 
Mgr. Božena Venerčanová, Ing. László Vojtech,CSc. 
Kroniku pokrstil známy 
slovenský herec pán Ladislav Chudík. V knihe nájdeme miestopis 
prírodu Senca, históriu , hospodárstvo, samosprávu, vývoj 
obyvateľstva a kultúrno - spoločenský život. 



Od 1 .januára 2004 Senec prestal byt' okres. Je to dôsledok 
reformy verejnej správy. 
Namiesto okresného úradu bol vytvorený obvodný úrad, ktorý 
vedie prednostka Ing. Mária Takácsová. 
Pre občanov mesta bolo dôležité, že väčšina úradných úkonov 
zostala v kompetencii obvodného úradu , takže nemuseli za 
vybavovaním cestovať do Bratislavy. Na obvodnom úrade 
zostal odbor všeobecnej vnútornej správy, živnostenského 
podnikania, krízového riadenia a útvar vnútvorných vecí. 

Vo februári navštívil naše mesto minister školstva Martin 
Fronc. Zaujímal sa o otázky súvisiace s prechodom škôl 
a školských zariadení na samosprávy. 
Medzi najviac diskutovanými otázkami sa objavila otázka 
dofinancovania materských škôl a školských zariadení - ŠJ 
a SKD, ako aj otázka podpory základného umeleckého 
školstva. 

17.marec privítali obyvatelia mesta prezidenta SR Rudolfa 
Schustera so sprievodom, ktorý tvorili hovorca prezidenta 
Ľubomír Fulle a vedúci prezidentskej kancelárie Jozef Stank. 
Navštívil senecké gymnáziá, prešiel pešou zónou, zaujímal sa 
o celkový život v meste. 

Na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva zložila 
poslanecký sľub do rúk primátora nová poslankyňa pani 
Katarína Takáčova. V zastupiteľstve nahradila Mgr. Vladimíra 
Chríbika, ktorý bol vymenovaný za riaditeľa ZS na Mlynskej 
ulici. 



Školstvo 
Združená stredná škola v Senci, známa aj pod pôvodným názvom 
učilište Montostroj, bola vybraná medzi 10 škôl na Slovensku, 
ktoré budú poskytovať odborné vzdelávanie pre budúcich 
pracovníkov v automobilovom priemysle. Projekt vznikol 

v 

v spolupráci s MS SR a Združenia automobilového priemyslu SR 
v 

ZSS bola vybraná na základe kvalitného vybavenia školy, 
medzinárodnej spolupráce, kvalitného pedagogického zboru 
a dosahovaných výsledkov. 23. septembra bolo otvorené na škole 
pilotné a lektorské centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu 
kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis cestných 
motorových vozidiel pre zamestnávateľov Združenia 
automobilového priemyslu na Slovensku. 
Práve v tomto roku oslávila škola 15. výročie založenia . Jej 
súčasným riaditeľom je ing. Vladimír Kovalovský. Škola má 
v súčastnosti 526 študentov, ktorí majú k dispozícii odborné 
učebne, kvalitne vybavené dielne, školské informačné centrum. 

Koncom februára navštívil Gymnázium A. Bernoláka minister 
školstva SR Martin Fronc. Na stretnutí s budúcimi maturantami 
predstavil chystané zmeny v strednom školstve, hovoril 
o pripravovaných zmenách vo vysokoškolskom štúdiu, 
o štipendiách a ďalších otázkach týkajúcich sa možnosti 
vzdelávania. 

17. marca zavítal na obidvoch seneckých gymnáziách prezident 
SR Rudolf Schuster. Jeho návšteva nepatrila len riaditeľom, hoci 
sa zaujímal o nové priestory, ktoré vznikli prestavbou a o novú 
spoločenskú telocvičňu. 
Našiel si čas aj pre študentov a po ukončení súťaže v scrable 
odovzdal víťazom ocenenia. Nie každý sa môže pochváliť, že po 
skončení súťaže mu ocenenie odovzdal prezident republiky. 

Po necelých dvoch rokoch skončilo svoju činnosť Centrum 
voľného času v Senci. Financovanie školských zariadení nemohlo 
pokryť všetky aktivity centra, zároveň sa znižoval záujem žiakov 
o prácu v krúžkoch a v záujmových útvaroch. Odradil ich aj 
poplatok za prácu v CVČ. Preto MZ požiadalo, aby bolo CVČ 
k 1. júlu vyradené zo siete škôl a školských zariadení. 



Rovnaký osud stihol aj MŠ v mestskej časti Svätý Martin. 
v 

V snahe využiť priestory v MS v meste, znížiť náklady na 
prevádzku, súhlasilo MZ s požiadaním o vyradenie tejto MS zo 
siete škôl. 
Zároveň boli upravené priestory MS na Kollárovej ulici, takže 
odpadlo každodenné cestovanie „škôlkárov" 

v 

Po rekonštrukcii bude budova MS na Svätom Martine slúžiť 
k podobnému účelu ako predtým. 
Stredné školy v našom meste majú zelenú. Na začiatku roka boli 
slávnostne otvorené a sprevádzkované prístavba Gymnázia A. 
Bernoláka a nadstavba Gymnázia A. Molnára. Školy získali nové 
učebné priestory, čím sa otvorili ďaľšie možnosti na skvalitnenie 
vzdelávania. Na otvorení sa zúčastnili viacerí hostia, spomedzi 
ktorých treba spomenúť župana Bratislavského samosprávneho 
kraja Ľuba Romana, primátora mesta Ing. Karola Kvála, poslanca 
Gabriela Agárdyho a samozrejme tých, ktorí boli realizátormi 
a koordinátormi projektu - riaditeľov oboch škôl, PhDr. Jozefa 
Radza a Ildikó Kontár. 

15. mája oslávila súkromná Materská škola na Fándlyho ulici 
v 

svoje lO.výročie. Vznikla ako 9. súkromná MS na Slovensku. 
Jej zriaďovateľkami sú Iveta Alfonzová a Alena Magdolenová. 
Materská škola sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov 
a zároveň organizuje jazykové kurzy aj pre dospelých. 

Stalo sa už tradíciou, že primátor mesta sa pri príležitosti Dňa detí 
stretáva s úspešnými žiakmi a študentami. Aj tento rok 4. júna 

r 

v obradnej sieni MsU tých, ktorí reprezentovali svoje školy a 
mesto. Z jeho rúk prevzali pamätné listy a darčeky. Možno o 
niekoľko rokov bude príležitosť stretnúť sa opäť s týmito 
menami: 

Šimona Horváthova, Petra Pálfiová, Dominika Šmihelová, 
v 

Barbora Antalíková, Dominika Čierna, Erika Erdélyiová, Mária 
Chnupová, Martin Tittel,Lenka Virklerová, Lukáš Póša, Linda 
Bittnerová, Alexander Botló, Andrej Lorinc, Dávid Szarka, 
Beatrix Vargová, Anita Zborková, Adriana Vízyová,Tomáš 
Horváth, Kristína Hideghétyová, Ladislav Madarasz, Karina Pre-
hasková, Ľuboš Hritz, Adrián Ajpek. Michaela Matúšova, Réka 
Katonová, Erika Katonová, Tomáš Tóth, Katarína Svičeková, 
Katarína Szalayová, Katarína Slobodová, Gabriel Radimák, 

v 

Lucia Fulová, Ivan Gálik, Matej Soltís,Peter Rekeň, Andrea 
Šavarová, Ľubomír Krcho,Martin Kerekeš, Michaela Maráko-



vá, Dávid Hartl, Ilona Takácsová, Anita Zborková, Hana 
Bajtošova, Kristián Olah, Jana Sipošová, Milada Hrincišinová, 
Ján Kapoun, Barnabáš Kallárik, Alexandra Rovenská, Diana 
v 

Sušlová, Veronika Suslová, Katarína Kollárova, Beáta Bogná-
rová, Denis Bosnič, Daniela Cintulová, Vanda Valkučáková, 
Veronika Boršová, Jana Jurčová, Mária Tureničová, Lucia 
Múčková, Katarína Uličná, a Matúš Novák. 

Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve sa v júni konali konkurzy na riaditeľov škôl, ktorí 
boli vo funkcii 5 a viac rokov. Na MS v konkurzoch uspeli 
Mgr. Eva Jonášová, MŠ Kollárova, Kvetoslava Kováčova, 
MŠ Kysucká, Mária Leginuszová, MŠ Fándlyho . 

v 

Na ZS Mlynská ul. sa stal riaditeľom Mgr. Vladimír Chríbik, 
v v 

na ZS Tajovského Ngr. Božena Venerčanová a na ZUS 
Mgr.Art. Gabriel Škriečka. 

Gymnázium Antona Bernoláka oslávilo 25. novembra svoje 
55. výročie založenia.Pri tejto príležitosti pripravili akadémiu, 
na ktorej sa predstavili žiaci, výstavu z histórie a súčasnosti školy. 
Študenti gymnázia spolu so svojím pedagogickým zborom 
dokazujú výsledkami, že meno tejto školy nezostalo len 
v mysliach bývalých pedagógov a študentov , ale je v povedomí 
súčasnej generácie ako meno, ktoré sa viaže k dobrej škole. 



Zdravotníctvo 
Od 1. januára prešla budova polikliniky do prenájmu 
spoločnosti, ktorú si vytvorili lekári pôsobiaci v budove. 
Pacienti zo Senca a okolia však túto zmenu nezaznamenali. 
Služby lekárov boli poskytované aj naďalej v plnom rozsahu aj 
na pľúcnom oddelení, ktoré sídli mimo priestorov polikliniky. 

Slovenský Červený kríž má veľkú zásluhu na tom že nemocnice 
môžu disponovať v čase potreby dostatočným množstvom krvi. 
Okrem pravidelne organizovaných odberov, ktoré majú v našom 
meste vždy patričný ohlas, je zaujímavou akciou „Valentínska 
kvapka krvi." V tomto roku darovalo krv 69 darcov. Je 
potešujúce, že medzi darcami boli aj šiesti študenti z GAB. 

Úsporné opatrenia v rámci zdravotníctva sa odzrkadlili aj na 
mestskej poliklinike. Bola zrušená telefónna ústredňa, obvodní 
a odborní lekári majú vlastné čísla. Lekárska služba prvej 
pomoci naďalej funguje v nočných hodinách a rýchla zdravotná 
služba je rovnako dostupná v Senci ako na celom Slovensku. 



azerá 
Dlho diskutovaná téma o čistote vody na Slnečných jazerách sa 
už v prvých mesiacoch roka dostáva do novej podoby. Nastala 
vytúžená chvíľa, keď sa do dna jazier zahryzli prvé 
mechanizmy. Že bol najvyšší čas, o tom sa mohol každý 
presvedčiť nielen zrakom, ale aj čuchom. Nánosy bahna na dne 
jazera tvoria hrubú vrstvu a jej narušenie uvoľnilo silný zápach. 
Už po niekoľkých dňoch sa na vyčistených priestoroch začala 
obnovovať samočistiaca schopnosť dna, voda sa stávala 
priehľadnejšou a bola bez zápachu. 

Na čistení jazier pracujú zamestnanci spoločnosti 
Bratislavské štrkopiesky. 

Letná turistická sezóna zastihla jazerá pripravené v podstatne 
zmenenom výzore. Nová riaditeľka pani Sylvia Skultétyová to 
nemala jednoduché. Výsledkom spoločného snaženia SCR a 
mestského úradu boli nové priestory pre bufety, sociálne 
zariadenia, ihrisko, novovysadená zeleň. Výstavbu bufetov 
financovali samotní prevádzkovatelia. 

Zmenou prešla aj severná strana jazier. Boli zrekonštruované 
sociálne zariadenia, postavené pódium pre kultúrne vystúpenia 
a hlavná recepcia sa pre výstavbu Aquatermálu premiestnila na 
tzv. Récku cestu. 

30. júla sa verejnosť dočkala otvorenia rekreačného komplexu 
Aquathermal, využívajúceho termálnu vodu z neďalekého vrtu. 
Zariadenie slávnostne otvorili primátor mesta ing. Kvál 
a bratislavský župan Ľúbo Roman. O toto zariadenie prejavili 
záujem mnohí návštevníci mesta, ale aj domáci. Návštevnosť sa 
už v prvých týždňoch nepočítala na stovky, ale na tisícky. 
Návštevníci majú k dispozícii niekoľko bazénov, saunu a malí 
návštevníci zase atrakcie - tobogany. 



v 

Život v organizáciách 
21. marec - V tomto termíne sa konala už 27. výstava vín. 
Organizoval ju Slovenský zväz záhradkárov zo ZO v Senci. 
Na výstave sa predstavilo 172 vzoriek vín. Najvyššie 
ocenenia získali páni Peter Korenčiak, Gustáv Hrubinský, 
Michal Kollárik a Vojtech Matlák. 

Záhradkári pripravili pre svojich členov aj ďaľšie zaujímavé 
podujatia, ku ktorým sa radí súťaž v aranžovaní, akcie v 
rámci letnej sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste, ku ktorej 
patrí aj Senec, II. ročník výstavy Malokarpatských vín, 
návštevy výstav Agrokompex v Nitre, Jablko roka v Bojni-
ciach.Jedna z najzaujímavejších akcií je Okresná výstava 
ovocia a zeleniny spojená so súťažou v aranžovaní a s výstav
nou súťažou pre žiakov materských a základných škôl. Stala 
sa ukážkou toho, že aj takouto nenáročnou formou možno 
mladých ľudí vieť na ceste spoznávania. 

Medzi aktívne organizácie patrí tiež ZO Zväzu telesne postih
nutých , ktorí už niekoľko rokov vedie pani Ľudmila 
Bartošovičová. Za svoju dlhoročnú činnosť bola 
vyznamenaná zlatou plaketou, ktorú jej udelil SZTP. 

Jednou z najaktívnejších organizácií je Slovenský 
Červený kríž. 
Organizuje zdravotnícke školenia humanitárnu pomoc 
a hlavne dobrovoľné darcovstvo krvi. Dlhoročným 
predsedom miestnej organizácie je pán Ľudovít Guryča, 
ktorý bol za svoju činnosť pri príležitosti Svetového dňa 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca ocenený pamätnou 
plaketou. 

Za viacnásobné bezplatné darovanie krvi boli SČK 
v 

ocenené diamantovou plaketou Ladislav Cermák a Bohumil 
Očkay. 

V septembri a v októbri sa Senec stal miestom významných 
kynologických súťaží. 
12. a 13. septembra to bol 39. ročník Memoriálu Jozefa 
Kadleca, kde súťažili poľovnícke psy a 7. až 9. októbra 
sa predstavili stavače, ktoré sem doviedli ich majitelia nielen 



zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
Boli tu výpravy z Francúzska, Španielska, Rakúska a 
Talianska, preto to bola u nás nevšedná udalosť, majstrovstvá 
sveta stavačov pri FCI.Učastníci aj organizačný štáb si 
pochvaľovali poľovné revíry aj ubytovanie a starostlivosť 
v hoteli Senec. 

VIII. Oblastná výstava zvierat zaznamenala viac ako stovku 
vystavovateľov. Výsledky ich práce a snaženia ocenila 
Odborná porota, ktorá ocenila veľký počet exponátov 
seneckých chovateľov. Bol to pekný darček k 40.výročiu 
založenia miestnej organizácie, ktorej predsedom 
v súčasnosti je pán Oto Lévai. 



Medzinárodná spolupráca 
Mesto Senec má už niekoľkoročnú spoluprácu s mestom 
Mosonmagyaróvar v Maďarsku a Pandorf v Rakúsku. K 
prehĺbeniu vzájomných vzťahov prispela aj návšteva 
pracovníkov mestského úradu v Mosonmagyarovári, ktorá 
sa uskutočnila v mesiaci február. Jej úlohou bola výmena 
skúseností, vzájomné poznanie ďalšej spolupráce. 
Toto stretnutie „majú na svedomí" primátori oboch miest, 
Karol Kvál a Pál Stipkovics. 

V marci pokračovalo stretnutie seneckých parndorfských 
podnikateľov na tému Kooperačné možnosti, kde sa 
zoznamovali s platnou legislatívou v oblasti podnikania 
a na tvorbu partnerstva v podnikaní. 



Trojkáľové kúpanie -je už niekoľko ročnou tradíciou. 
Sviatočný deň na začiatku 
roka aj tento raz prilákal na breh Slnečných jazier slušný 
počet divákov. Skutočným lákadlom boli muži aj ženy, ktorí 
ani pri teplote - 4 °C nestratili odvahu vojsť do studenej vody 
jazera. Vstup im museli vyčistiť pílami plavčíci. 

Medzi populárnymi Ľadovými medveďmi ani tentokrát nechýbal 
obľúbený spevák Martin Babjak 

V januári bolo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov 
za uplynulý rok. Ocenení športovci prevzali na slávnostnej večeri 
plakety za dosiahnuté výsledky a za reprezentáciu mesta Senec. 
Významným hosťom slávnostného večera bol pán Ján Popluhár, 
známy slovenský futbalista, ktorý za svoje športové výkony bol 
vyhlásený za futbalistu storočia 
Futbal spolu s kárate a pretláčaním rukou bol medzi ocenenými 
najviac zastúpený. Najúspešnejšími športovcami sa stali 

Ľuboš Guldan - futbal 
Štefan Kolár-futbal 
Marko Cingel - kárate 
Filip Rázga - kárate 
Richard Sobota - kárate 
Sandra Trabáková - plávanie 
Dávid Varga - šach 
Rastislav Málek - pretláčanie rukou 
Martin Ruman - pretláčanie rukou 
Jana Lauková - pretláčanie rukou 

Okrem jednotlivcov boli vyhlásené aj tie najúspešnejšie 
kolektívy: 
Družstvo FK KOBA 
Mužstvo SK SFM - prípravka A a družstvo branno - technických 
športov pri ZŠ A. Molnára 

V tomto roku sa konal už 11. ročník armwrestlingovej súťaže -
pretláčanie rukou. Do súťaže bolo zapojených takmer 130 
športovcov . Aj keď sa od seneckých súťažiacich očakávali dobré 
výsledky, napokon všetci, nielen Senčania, museli prizerať 
víťaznému ťaženiu ukrainských „pretláčačov." 



Koncom mája ožili takmer všetky senecké športoviská. Konal sa 
2. ročník Olympijských dní v Senci. Súťažilo sa v atletike, 
v loptových hrách, v stolnom tenise, v streľbe a v plávaní. Do 
súťaží sa zapojili všetky tri senecké základné školy. 10 vekových 
kategórií, 72 mužstiev, 1500 hráčov, 144 zápasov - to sú čísla, 
ktoré približujú 6. ročník najväčšieho mládežníckeho futbalového 
turnaja Okres Senec a jeho priatelia. 
Organizátori zo SK SFM privítali hráčov z Chorvátska, Srbska, 

v v 

a Čiernej hory, francúzskeho Guipavas, z Rakúska, Ceska a 
Maďarska. 
Pri organizovaní spolupracovalo MŠ SR, Slovenský futbalový 
Zväz, Mesto Senec, okolité obce, obetaví rodičia a priaznivci 
športu. Zápasy vo finále rozhodovali prvoligoví rozhodcovia. 

18. septembra sa na Slnečných jazerách pokúsili potápači z celého 
Slovenska o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Medzi 126 
účastníkmi boli aj Senčania. Spoločne sa pokúsili o vytvorenie 
uzatvorenej živej reťaze. Po vstupe do vody na piatom jazere ich 
prekvapila takmer nulová viditeľnosť. Napriek snahe sa im cieľ 
nepodarilo splniť. To ich neodradilo od prípravy na ďalší pokus 
v budúcom roku. 
Ak sa chce niekto venovať nenáročnému 
športu, má možnosť vybrať si cyklistiku. Tá však nemusí byť vždy 
bezpečná. Mladý nadšenec z Pezinka Peter Wittgruber, 
podporovaný mnohými ďaľšími rozbehli veľkú akciu, ktorej 
výsledkom je cyklotrasa Pezinok - Senec. Prechádza peknou 
prírodou , obchádza frekventovanú cestnú komunikáciu. Cyklista 
sa dostane do Viničného a Senkvického lesa a cez Svätý Martin 

do Senca. Je to začiatok, cyklotrasa bude potrebovať stálu údržbu, 
ďaľšie značenie, odpočívadla a do budúcnosti aj asfaltový koberec. 
Ten už na jej začiatku v Pezinku je. 



11. februára 2004 oslávil svoje 99. narodeniny pán Matej 
Radzo. Pochádza z Oravy. Do nášho mesta prišiel ako 23 ročný. 
Po celý svoj život tvrdo pracoval, mal blízko k pôde. Vedel 
mnohým pomôcť okrem iného aj dobrou radou. Vždy 
zhovorčiví a popritom usmiaty. A práve to je aj jeho recept na 
to, aby človek mohol v dobrej kondícii dosiahnuť taký krásny 
vek. 

Koncom roka sa krásneho životného jubilea dožila ďalšia 
obyvateľka mesta pani Mária Baranová. Dožila sa krásneho 
veku 95 - tich rokov, ktoré oslávila v kruhu svojej rodiny. 
Senčania ju poznajú ako vždy usmiatu, komunikatívnu pani, 
starostlivú dcéru, matku, babku a prababku. 

Podľa štatistických údajov za rok 2004 sa narodilo 162 detí. 
Počet uzavretých manželstiev bol 94, z toho cirkevných 54 a 
40 civilných. Do manželstva vstúpilo 7 cudzincov. 
Podľa záznamov matriky bolo v Senci 70 úmrtí, z toho 40 
mužov a 30 žien. Deti vo veku 0 - 1 rok 1 

3- 15 rok 1 
slobodní 9 
rozvedení 5 

z toho obyvatelia Senca 41 
Počet úmrtí obyvateľov mimo mesta bol 61 



život 
Udelenie ceny mesta 

Za rok 2003 bola udelená cena mesta pani Mgr. Lýdii 
Kolekovej. Cena jej bola udelená za dlhoročnú obetavú 
prácu s deťmi, za organizovanie podujatí pre deti do 15 rokov. 
Za šírenie myšlienok tolerancie a kresťanského spolunažívania. 
K jej neodmysliteľnej činnosti patrí aj každoročná návšteva 
žiakov ZŠ v domove Betánia a pomoc pri organizovaní 
športových hier pre chovancov domova v telocvični ZŠ na 
Tajovského ulici. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka 
náboženstva - katechétka na uvedenej škole. 

Vstup Slovenska do Európskej únie oslávili aj občania nášho 
mesta. Okrem kultúrneho programu, ktorý zapezpeČovali 
umelecké súbory a oboch družobných miest - Parndorf a 
Mosonmagyarovár-a zo Senca, bol súčasťou osláv aj majáles. 

Historicky významnú udalosť by v budúcnosti mal pripomí
nať „ strom^Európy", ktorý vysadili na námestí primátor Senca 

Karol Kvál a primátor Parndorfu Anton Gabriel. 

Zaujímavou spoločenskou udalosťou sa stal zrealizovaný 
nápad Seneckých podnikateľov - súťaž vo varení gulášu. Na 
Slnečných jazerách sa stretli, „ kuchári „ nielen zo Senca, ale aj 
z okolia,dokonca z Čiech a Maďarska. Spoločenskú stránku 
zabezpečoval herec a tiež kuchár Ivan Vojtech ml. 
Porota vyhlásila víťazov, ale aj víťazmi boli vlastne všetci 
zúčastnení, lebo výťažok z celej akcie venovali hendikepova-
ným deťom. 

Máj rozjasnil tváre aj seneckým dôchodcom, pre ktorých 
miestna organizácia Jednoty dôchodcov, ktorej predsedom je 
ing. Vladimír Kopecký pripravila spoločenské posedenie. 



Senecké leto - Niekto prišiel s výborným nápadom, veď kto si vedel predstaviť, 
že v našom meste budeme čakať na viacerých zástavkách na 
vlak. A toto leto to bola skutočnosť. Cez najkrajšiu časť mesta 
a okolo Slnečných jazier začal premávať „ Senecký expres". 
Stal sa veľkým lákadlom pre návštevníkov mesta, Samotní 
Senčania si svoje mesto a jazerá tiež so záujmom prezreli. 

Karneval 
25. jún 2004 bol od rána upršaný a zachmuraný. Hoci sa na tento 
deň veľa ľudí tešilo a pripravovalo, počasie ich náladu až na bod 
mrazu. Mnohí mali pripravené masky, ktoré by dážď zmenil 
alebo úplne zničil. Boli aj takí, ktorí masky odložili, obávali sa 
chladu. Vydržali azda len žiaci ZUŠ, ktorí usilovne skrášľovali 
deti i dospelých. 
Nakoniec sa ukázalo, že to bola správna voľba. Krátko pred 
17. hodinou dážď ustal. Ľudia vyšli na Lichnerovu ulicu. 
v 

Čoskoro sa objavil sprievod masiek. Po sprievode prepukla 
veselá nálada. Aj napriek nepriazni počasia sa karneval znovu 
vydaril. 
Rozlúčka so seneckým letom bola veľkolepá. Postarala sa 
o to známa slovenská hudobná skupina Elán so svojimi 
obľúbenými skladbami. 




