
Čulý ruch v živote mesta neustal ani v zimných mesiacoch. 
Po Mikulášovi, ktorý urobil radosť hlavne deťom, sa pomaly priblížili 

Vianoce. Celé mesto žilo v sviatočnej nálade, atmosféra najkrajších sviatkov 
roka ako aj blížiaci sa koniec roka 2004 robila ľudí všímavejšími 

a prístupnejšími. 
Po rozlúčke so „ starým rokom " však plynul život ďalej. 

Predstavitelia mesta riešili otázky týkajúce sa súčasného každodenného 
života, no najväčšie úsilie venovali otázkam budúcnosti mesta. 

Aktívnu činnosť v prospech mesta vyvíjali tiež viaceré zariadenia 
a organizácie v meste, ktoré práve takto prispeli k skvalitneniu politického 

a spoločenského života. 



Ľadové medvede Už 6. januára na sviatok Troch kráľov sa stretli 
viacerí diváci na Slnečných jazerách, kde mohli 
obdivovať odvahu a otužilosť asi 40 - tich tzv. 
„ ľadových medveďov ", ktorí otvárali novú 
plaveckú sezónu na jazerách. I keď skutočná 
sezóna bola ešte veľmi ďaleko, o dobrú náladu 
nebolo núdze. Vidieť toľkých odvážlivcov 
vstupovať do chladnej vody je veľkým 
zážitkom. 

Títo odvážlivci vytvorili už neodmysliteľnú 
tradíciu. 



Výročie Školy V januári mala 40. výročie otvorenia Základná škola 
na Tajovského ulici. Počtom žiakov si drží prvenstvo 
v Bratislavskom kraji, zárovň patrí medzi najväčšie 
na Slovensku. 

Oslavy prebiehali na škole celý týždeň. 
Ich vyvrcholením bola slávnostná akadémia 

v mestskom kultúrnom stredisku, na ktorú prišli 
okrem rodičov predstavitelia mesta, bývalí riaditelia 
(p. Bulla, p. Kôporec, p. Filipovičová), prednosta 
Krajského školského úradu p. Ľubomír P aj tinka 
a zástupca MS SR štátny tajomník František Tóth. 
Práve on odovzdal škole osvedčenie o udelení 

čestného názvu Základná škola Jozefa Gregora 
Tajovského. 
Na akadémii, ktorá bola prehliadkou všetkých činností 

žiakov, boli tiež viacerí absolventi školy. Jedným 
z nich bol aj umelecký fotograf p. Tibor Huszár. 

Prítomní boli aj zástupcovia družobnej školy z Veľkej 
Bíteše. 



Športovec roka Na konci roka všetci hodnotia svoju činnosť. 
Tí najúspešnejší hodnotia aj za prítomnosti 

verejnosti. Medzi nich v meste patria aj 
športovci, ktorí aj tento rok dostali v januári 
ocenenie za svoju celoročnú činnosť. 

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov roka 
bolo 19. januára v mestskom kultúrnom 
stredisku. 

Ceny odvzdával Karol Kvál, generálny 
tajomník SFZ Dušan Tittel a bývalý významný 
futbalový brankár Alexander Vencel. 

Medzi ocenenými boli najviac zastúpení: 
arwestleri - súťažiaci v pretláčaní rukov: 

Jana Slachtičová - Laurová 
Michal Kocka 

Rastislav Málek 
Martin Ruman, 

nasledovali futbalisti: Lukáš Póša 
Samuel Fúzik, 

karatisti: Marko Cingel 
Filip Rázga, 
Richard Sofota, 

stolný tenista: Richard Nagy. 

Ocenené boli tiež kolektívy - starší žiaci SK SFMSenec, 
družstvo starších žiakov v ĽA, 
družstvo stolných tenistov. 



Storočnica pána M, RadzU 11. marca 2005 sa pán Matej Radzo 
dožil neuveriteľných sto rokov. 

Mnohí Senčania ho poznajú ako 
srdečného človeka, ktorého mohli 
stretnúť vo všedný deň aj vo sviatok 
na ceste do kostola alebo za 
povinnosťami. 

Po celý život pracoval, najčastejšie ho 
bolo vidieť na záhrade. 

V meste ste ho mohli stretnúť na 
bicykli, ktorý akoby k nemu prirástol až 
do veľmi vysokého veku. 

Vzácneho jubilanta prijal na pôde 
mestského úradu primátor mesta pán 
Karol Kvál a viceprimátorka pani 
Helena Nemcova. 



Základná umelecká škola Základná umelecká škola vychováva 
mladých ľudí k schopnosti vnímať krásu 
umenia. 

Mnohí z nich si nájdu na pôde tejto školy 
cieľ svojho života a vydávajú sa na umeleckú 
dráhu. V marci senecká ZUS oslávila 
45. výročie svojho založenia. 

Zo skromných začiatkov v budove dnešného 
gymnázia pod vedením prvého riaditeľa pána 
Rosu, neskôr v budove na Lichnerovej ulici 
počas riaditeľovania pána Váradyho, sa 
vypracovala na školu, ktorá pod vedením 
riaditeľa pána Mgr. Art. Gabriela Skriečku 
získala záujem žiakov a ich rodičov nielen zo 
Senca, ale aj z okolitých obcí. 

Vo výtvarnom, hudobnom, tanečnom 
a dramatickom odbore má škola takmer 700 
žiakov. 

Vychovala viacerých uznávaných umelcov, 
z nich viacerí sa vrátili na školu ako 
pedagógovia. 



Cena mesta a Cena primátora mesta 
Tak ako v minulých rokoch 

ocenilo mesto a jeho 
primátor tých, ktorí svojou 
činnosťou preukázali, že im 
je ich mesto blízke a že 
rozumejú jeho potrebám. 

Mestské zastupiteľstvo 
vybralo spomedzi 
navrhnutých kanditátov 
na Cenu primátora mesta 
pána Ladislava Čermáka, 
ktorý je dlhoročným 
bezpríspevkovým darcom 
krvi. 

Za viac ako 80 odberov sa 
stal držiteľom striebornej 
Jánskeho plakety. 

Za rovnakú obetavú 
činnosť a tiež za viac ako 80 
odber sa stal držiteľom 
Jánskeho striebornej plakety 
aj pán Bohumil Očkay. 
Rovnako mu bola udelená 

Cena primátora mesta. 
Za dlhoročnú funkcionársku 

činnosť medzi seneckými 
futbalistami, za prácu 
usporiadateľa 
v majstrovských 
aj medzinárodných 
zápasoch a za celoživotné 
presadzovanú myšliensku fair 
play bola cena udelená 

pánovi 
Alexandrovi Bordácsovl 

Medzi ocenenými bola aj 
Mgr. Erzsébet Mészaros. 

Cena získala za dlhoročnú 
pedagogickú prácu a za 
činnosť vo výbore MO 



Csemadoku ako 
aj za členstvo v speváckom 
zbore, ktorý vznikol jej 
pričinením. 

Cenu mesta dostal 
RNDr. Peter Fedor, PhDr. 

Toto ocenenie získal 
za vydanie prvého súborného 
diela o Senci. Publikácia 
vznikla z práce asi 30 -
členného kolektívu. 

Nápad, koordinácia a konečná 
realizácia patrili pánovi 
Fedorovi. Právom mu patrí aj 
toto ocenenie. Pán Mikuláš 
Bertókpôsobil v MsKS ako 
radový zamestnanec, neskôr 
riaditeľ. Niekoľko rokov pôsobil 
ako pedagóg na seneckej ZUS-
ke. Učil žiakov nielen hru na 
jeho obľúbený hudobný nástroj, 
ale vštepoval im aj lásku 
k hudbe. Jeho husle veľakrát 
rozcitliveli alebo rozveselili 
srdcia poslucháčov. 

Za svoju dlhoročnú umeleckú 
činnosť záskal Cenu mesta. 



ÓO.vyroČie SCK V Send 11. máj je Svetovým dňom Červeného kríža. 
Tento deň sa v našom meste stal oslavou 

nevšedného výročia Miestneho spolku, 
ktorý vznikol z podnetu páni Hany 
Bodlákovej, Mudr. Milana Kleskeňa, 
Františka Gašqja, Želmíry Jankovej a pani 
Terézie Čablíkovej. V roku 1945 mala 
organizácia 38 členov. 
Ich počet postupne narastal a koncom roku 

2004 mala už viac ako 1200 členov. 
Mnohí z nich absolvovali kurzy prvej 

pomoci, pomáhali ako dobrovoľní zdravotníci 
a väčšina sú darcovia krvi. 

Prvým predsedom miestnej organizácie 
Červeného kríža bol MuDr. Milan Kleskeň 
apo ňom v tejto funkcii, pracovali Jozef 

Bučan, Pavol Pavlovič, Terézia Cabliková, dr. 
Podivínska a Miroslav Guryča, ktorý je aj 
doterajším predsedom. 
Počas svojej existencie rozvinula organizácia 
svoju činosť do značnej šírky. Venovala sa 
viacerým oblastiam. Bola to vyhľadávacia 
činnosť- vyhľadávanie nezvestných vojakov, 
charitatívna -príprava a pomoc chorým, 
vzdelávacia a osvetová. 

Miestny spolok sa radí medzi najaktívnejšie 
organizácie nielen v meste, ale aj v rámci 
Slovenska. Vychoval mnohých mladých 
zdravotníkov, dobrovoľníkov a darcov krvi. 

O aktivite spolku hovoria viaceré ocenenia, 
spomeňme ocenenia darcom krvi, ktorí za 
viacnásobné darcovstvo obdržali 12 
diamantových, 109 zlatých, 284 strieborných 
a 549 bronzových medailí. 



Oltár Božieho hrobu V roku 1867 bol z pozostalosti pani Rozál 
Szalay a Theréz Királyi postavený v seneckom 
rímsko - katolíckom kostole oltár 
Božieho hrobu. Bol umiestnený v oblúkovom 
výklenku na pravej strane kostola. 

Oltár má typickú stlpovitú architektúru, 
v popredí je umiestnený stipes kvadratického 
tvaru. V ňom sa nachádza nika s telom 
umučeného Krista. 

Celý oltár je zložený z troch radov kulís, prvý 
rad predstavuje stipes s menzou, druhý tvorí 
stlpovitá architektúra a v treťom rade sú panely 
s vojakmi, strážiacimi Boží hrob. V strede j e 
panel, na ktorom j e motív kríža. 

Celý oltár je zhotovený z dreva, 
perforovaného kartónu 
a kašírovaného papiera. Zdobený je veľkým 
množstvom brúsených farebných perál 
a korálok z krištáľového skla. 
Podsvietením dostáva celá kompozícia 

impozantný vitrážový efekt. 
Oltár má výšku 450 cm a šírku 400 cm. 
Z umeleckého hľadiska je to klasicistické 

dielo, ktorého miesto vzniku nieje zatiaľ 
zistené, predpokladá sa, že môže pochádzať 
zo sklárskych dielní v Čechách alebo 
v Nemecku. 

Túto domienku podporuje existencia 
podobných oltárov v okolí Jablonca, Kremnice, 
Banskej Štiavnice a v Olomouci. 

Oltár sa podsvecoval kahancami, ktoré bolo 
možné vkladať zo zadnej strany. 

V roku 1934 bol oltár osvetlený elektrickými 
žiarovkami. Aj keď sa pôvodná 
elektroinštalácia zachovala, nespĺňala 
požiadavky na bezpečnú prevádzku. 

V roku 1949 pri rozširovaní priestorov 
chóru, vzrástol počet obyvateľov mesta, bol 
oltár posunutý k stene, jeho podstava aj 
vrchná časť bola zapustená do betónového 



prekladu resp. do podlahy. Približne 85 cm 
z oltára nebolo vidieť, zamedzil sa prístup 
k osvetleniu. 

Tým stratil na svojej impozantnosti a kráse. 
V roku 1981 vznikol v kostole požiar, ktorý 

síce oltár priamo nezasiahol, ale podpísali sa 
na ňom splodiny, z množstva zhorených sviečok 
a iných materiálov. Pri rekonštrukcii 
a maľovaní kostola pomýšľal Dekanský úrad 
v Senci na rekonštrukciu oltára. 

Nenašli sa však odborníci na túto prácu, 
ale nepriala tomu ani vtedajšia doba. 

Až v roku 2004 sa podarilo nájsť prostriedky, 
odborníkov a ochotu premiestniť oltár na 
miesto, ktoré sa najviac približujú 
pôvodnému. Pri rozoberaní otlára bola nájdená 
listina popisujúca spôsob skladania oltára. 
Táto 150 rokov stará listina písaná 

v nemeckom jazyku pomohla reštaurátorom pri 
ich práci. Snaha občanov Senca sa dočkala 
odmeny. Za podpory viacerých inštitúcií, firiem 
a súkromných osôb bol oltár zreštaurovaný pod 
odborným dohľadom Mgr. Eleny Sabadošovej. 
Hlavným reštaurátorom bol akad. sochár 

Ladislav Cerba, reštaurátorské práce vykonávali 
firmy zo Slovenska, Ceska a z Maďarska. 
Práce organizoval Farský úrad v Senci 
a Združenie Senec a okolie. 
Všetko o prácach na tejto premene oltára azda 

najcitlivejšie prežíval kostolník, pán Matej 
Sztanko, ktorý je ochotný záujemcom o tento 
jedinečný sakrálny skvost a o reštauračných 
prácach kedykoľvek porozprávať. 



Pretneny mesta Mesto sa môže meniť pomaly, ale aj rýchlo. 
Dôležité však je, aby sa menilo premyslene, teda 

aby všetky zmeny boli v prospech občanov ale aj 
krásy mesta. 

V našom meste sa tieto požiadavky pomerne 
Úspešne daríplnit'. Občania majú možnosť vyjadriť 
svoje pripomienky a požiadavky prostredníctvom 
časopisu Senčan a na verejných stretnutiach 
s primátorom mesta a s poslancami mestského 
zastupiteľstva. 

V meste vyrástli nové poly funkčné domy na 
námestí, nová budova Daňového úradu, na mieste 
bývalej tehelne boli postavené nové bytové jednotky 
ale aj rodinné domy. Vznikajú nové sídliská na 
Pezinskej ulici, na Pivničnom rade, na Réckej 
ceste, v okolí Slnečných jazier a na Jánošíkovej 
ulici. Rastie nielen počet domov, bytov, ale aj 
občanov. 

Spolu s tým narastajú požiadavky na občiansku 
vybavenosť, pracovné miesta, starostlivosť o deti, 
zdravie a o zásobovanie. 

A práve o posledne menované sa postará 
logistické centrum. 



Logistické cetltriWt vznikajúce v oblasti Horného Dvora. 
Výhodná poloha mesta z dopravného 

a zásobovacieho hľadiska prispela k tomu, že 
pre výstavbu svojich veľkoskladov na tomto 
mieste prejavila záujem firma Billa, a. s. 
Slovakia. 

Jej zariadenie j e už v prevádzke, do fázy 
realizácie s výhľadom rýchleho dokončenia 
sa dostali: Logistické centrum Esa Logistika, 
a.s. Slovakia, Logistické centrum UBM, Alpin 
Reál, s.r.o. a Park Ridge. 

O výstavbu majú záujem aj ďalšie firmy. 
Celý projekt pomôže mestu získať financie 

a obyvateľom nové pracovné príležitosti. 



Prebytočný majetok Štátu Vrámci realizácie Zákona o prevod 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu 
získalo mesto vojenský majetok, ktorý má 
hodnotu okolo 120 mil. korún a je 
najhodnotnejší zo všetkých prebytočných 
armádnych areálov. 

Patria k nemu administratívne 
a prevádzkové budovy, z ktorých 
mesto plánuje vytvoriť centrum pre 
majetkovo slabšie vrstvy. 

Je to dobrý spôsob, ako sa možno 
postarať aj o takýchto občanov. 

Mesto, rastúce do šírky aj do krásy, 
dlhodobo postráda priestory na 
spoločenské a kultúrne podujatia konané 
„ pod holým nebom ". 

Takéto možnosti v iných mestách 
poskytujú námestia. Na našom však je 
autobusová zastávka prímestských aj 
diaľkových autobusov. 

V tomto roku bola však v priestoroch 
medzi Šafárikovou a Krátkou ulicou 
vybudovaná nová autobusová 
stanica so zastávkami a ostatným 
príslušenstvom. 

Je len na škodu, že do konca roka sa ju 
nepodarilo sprevádzkovať. 



Bratislavský samosprávny kraj prispel k urýchleniu 
rekonštrukcie synagógy. Táto impozantná stavba v centre 
mesta v poľutovaniahodnom stave. 

Je poškodená vonkajšia fasáda a interiér toho prežil 
naozaj veľmi veľa. Okrem pôvodného účelu slúžil viackrát 
ako sklad obilia ale aj iných materiálov. 

Množstvo nazhromaždeného odpadu odstraňovali 
pracovníci údržby mesta niekoľko dní. 

Všetko na náklady mesta. 
Synagóga bola postavená v roku 1825. 
Približne pred sto rokmi bola prestavaná do dnešnej 

podoby. Teraz čaká na svoje nové ošatenie ale aj využitie. 
Zostáva veriť, že rekonštrukčné práce začnú skôr, ako 

bude potrebné znovu robiť upratovanie vnútorných 
a priľahlých priestorov. 



„ Skelet" Dlhoročným strašidlom na Lichnerovej ulici bol skelet 
pre výstavbu poly funkčného domu. 

Železobetónová konštrukcia obohnaná plechovou 
ohradou skrývala vo svojich útrobách všetko, čo uniesol 
vietor, ale aj to, čo sem zaniesli leniví občania alebo 
okoloidúci. Neraz si tu našli nebezpečné miesto na hru 
malé deti zo susedného sídliska a výrastkovia tu našli 
nerušené a pred očami verejnosti stryté miesto. 

Od júla už toto monštrum nestraší, ale čaká tu priestor, 
na ktorom by mali vyrásť nové objekty. Už sa začalo 
pracovať na projektovej dokumentácií. 



Detské ihriská Priestory pre malé deti sa stali na celom 
Slovensku ihlou v kope sena. Inak to nieje ani 
v Senci. 

Tento rok však prileteli prvé lastovičky. 
Medzi ulicami Hollého, Lichnerovou 

a Hurbanovou vyrástlo skutočné detské ihrisko. 
Poskytuje priestor na hry pre najmenšie 

i väčšie deti. Rozprávkový priestor je vyhotovený 
prevažne z prírodného materiálu. 

Mesto sa podieľalo aj na výstavbe ďalšieho 
ihriska, ktoré si za aktívnej spolupráce 
vybudovali obyvatelia Vinohradníckej ulice. 

Aj tu si môžu deti užívať hru v bezpečnom 
prostredí. Na škodu veci j e počínanie niektorých 
mladistvých, ktorí si nevážia prácu iných 
a neuvedomujú si, že v tom, čo sa vystavalo, sú 
peniaze nás všetkých. 

Len niekoľko dní po otvorení nového ihriska 
boli už zaznamenané škody na jeho zariadení. 

Rovnaký osud majú aj staršie sídliskové 
ihriská. Zostáva len veriť, že aj mladí sa raz 
zamyslia nad svojím počínaním a nebudú sa 
len dožadovať nových vecí. 



Úpravy na Mestskom Úrade Budova Mestského úradu v Senci už 
niekoľko rokov nespĺňala požiadavky 
rozšírenej verejnej správy a prenosu 
kompetencií na samosprávu. 

Priestory, v ktorých zamestnanci 
úradu pracovali boli malé a nevhodné. 

Niektoré úrady boli mimo hlavnej 
budovy, dosť vzdialenej. 

Občania, ktorí ich museli navštíviť, 
strácali veľa času a mnohí sa nevedeli 
ani zorientovať. V neposlednej miere je 
skutočnosť, že mesto ako je Senec, si 
zaslúži pre svoj úrad dôstojné 
priestory. 

Po rekonštrukcii vzniklo štrnáť 
nových kancelárií a ďalšie 
rekonštrukcia čaká aj miestnosti na 
prízemí. Obnovené a nové priestory 
budú k dispozícii aj tým úradom, ktoré 
predtým sídlili na obvodnom úrade. 

Z budovy sa však vysťahovala 
mestská polícia, ktorá v bývalej 
autoškole na Kalinčiakovej ulici 
získala nové zodpovedajúce 

priestory. 
Tieto zmeny určite prispejú 

k skvalitneniu práce zainteresovaných. 



Multiwiediáltiy SctlCC Koncom roka začala firma e-Net, s.r. o., 
terénne úpravy v meste, potrebné pre uloženie 
tzv. optického kábla. 

Projekt má názov Multimediálny Senec. 
Obyvatelia mesta dostali možnosť zapojenia 

internetu, káblovej televízie a telefónu od 
jedného poskytovateľa. Záujem obyvateľov 
spočiatku nebol príliš veľký, stúpol až potom, 
keď sa zoznámili s podmienkami zapojenia. 

Výhodou tohto projektu sú nielen nižšie 
poplatky, ale aj menší počet antén, ktoré majú 
vysokú spotrebu energie. 

Ďalšou výhodou je zníženie miery 
elektrosmogu, ktorý negatívne vplýva na 
zdravie obyvateľov. 

Rok 2005 v oblasti výstavby a rozvoja mesta 
sa dá hodnotiť ako úspešný. Už všetky plány 
a zámery sa podarilo zrealizovať tak, aby to 
spĺňalo všetky požiadavky. 

Niekedy sa do cesty postavili nečakané 
problémy, inokedy financie. Ale výsledok 
snaženia zainteresovaných hovorí sám za seba. 



Školstvo na koordináciu činnosti škôl v zriadovatelskej pôsobnosti 
Mesta Senec bol hneď po zrušení okresného úradu zriadený 

školský úrad. Včasnosť a správnosť tohto rozhodnutia 
potvrdila skutočnosť, že k nášmu školskému úradu sa na 
vlastnú žiadosť pripájajú obce Réca a Kráľova pri Senci. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Spoločný školský úrad. 
Vďaka tomu j e zabezpečená informovanosť a koordinácia 

činností škôl, vzájomná spolupráca a výmena skúseností 
a poznatkov z metodickej činnosti a z riadenia škôl. 



Socrates a ostatné projekty Všetky senecké školy sa zapojili do 
projektov s medzinárodnou spoluprácou 
Socrates. 

Základná škola na Mlynskej ulici je 
zameraná na poznávanie regiónov 
zúčastnených krajín, ich zvykov a tradícií 
a na spoznávanie metód a foriem 
vyučovania a výchovy. 

Partnermi sú školy v Paterme na 
Sicílii - Taliansko, v Taragone 
v španielskom Katalánsku a v nemeckom 
Daadene. 

Základná škola Jozefa Gregora 
Tajovského spolupracuje so Základnou 
školou v českej Veľkej Bíteši 
a v maďarskom Gyóri. 

Spolupráca j e orientovaná na rozvoj 
jazykových zručností a na rozvoj 
enviromentálneho cítenia. 

K tejto spolupráci sa pripojila aj ZUS, 
ktorá spolupracuje mimo projektu so 
školami v tých istých mestách. 

Do projektu Comenius sú zapojené aj 
stredné školy. Gymnázium Antona 
Bernoláka spolupracuje so školami 
v Nemecku a v Belgicku. Študenti sa 
v projekte zameriavajú na predsavovanie 
národnej histórie. 

Združená stredná škola získala 
partnerov v Nemecku, Rakúcku, Fínsku 
a v Rumunsku. 

Študenti úspešne pracujú na projekte 
Marketing v Európe. 

Škola je koordinátorom tejto 
spolupráce. 



Súťaže U olympiády Senecké školy sú v prevažnej miere 
organizátormi reionálneho kola 
školských súťaží a olympiád. 

Mimo nášho mesta sa koná len 
Chemická olympiáda, Majstrovstvá 
okresu a stolnom tenise v Inávkepri 
Dunaji, Majstrovstvá v hádzanej 
chlapcov v Bernolákove a strelecá súťaž 
a orientačný beh v Blatnom. 

Seneckým školám zostalo na 
usporiadanie oveľa viac súťaží, ale 
dôležité je to, že v Senci zostáva aj 
najviac ocenení. 

Úspešných žiakov prijíma každoročne 
primátor mesta. 

Tento rok prijala v obradnej sieni MsU 
viceprimátorka pani Helena Nemcova 
71 žiakov a študentov, všetko víťazov 
regionálnych kôl a úspešných účastníkov 
krajských a celoslovenských súťaží 
a olympiád. 

Viacerí z nich boli úspešní na 
medzinárodných súťažiach. 



Liečebno - výchovné sanatórium v priestoroch, ktoré mesto 
získalo z prebytočného majetku 
štátu, bolo vytvorené súkromné 
liečebno - výchovné 
sanatórium pre mladistvých 
vyžadujúcu zvýšenú výchovnú 
starostlivosť. 

Toto zariadenie sústreďuje 
deti vo veku od 10 rokvov 
vyššie. Je schopné postarať sa 
približne o 60 detí. 

Jeho prevádzka je hradená 
zo štátnych nákladov, časť 
kryjú granty a dary. 

Východný proces je 
zameraný na pracovnú terapiu, 
všetci chovanci sú zaradení do 
vzdelávacieho procesu. 



Kultúru Mnohí ľudia tvrdia, že na udržanie kultúry a osvety aj 
na malej obci j e potrebná škola. Toto pravidlo zdá sa 
platí aj v mestách. 

Senecké školy sa skutočne aktívne podieľajú na 
kultúrnom živote v meste. Pri vystúpeniach žiakov je sála 
MsKS preplnená. 

Hodnotné sú hlavne školské akadémie, vystúpenia ZUS 
a súkromnej umeleckej školy. 



Rddosť Súbor Radosť je nositeľom skutočnej radosti. 
Jeho členmi sú žiaci seneckých škôl, ktorí pod 

odborným vedením pána Františka Podolského 
pripravili viaceré hodnotné programy. 

Ich vystúpenia sa viažu na sviatky a ten najkrajší 
aj tento rok venovali všetkým seneckým ženám na 

Den matiek 



Eso V tomto roku oslávil tanečný súbor Eso vedený Zuzanou 
a Ľudmilou Tóthovou 20. výročie založenia. 

Súbor pôsobiaci pri MsKS má za sebou veľké množstvo 
vystúpení. Jedno z najkrajších bolo 5. marca. Bolo venované 
výročiu súboru a ukázalo, vďaka vekovému zastúpeniu, že má 
pred sebou ďalšiu úspešnú budúcnosť. 



Ženský spevácky zbor Keď v roku 1998 vznikla myšlienka založiť 
spevácky zbor, málokto veril, že sa dočká j ej 
realizácie. 

Skutočnosť je taká, že 25 žien - speváčok sa 
schádza každý týždeň pod vedením 85 ročného 
pána Fridricha Kolaroviča, na pravidelných 
skúškach. 

K ľudovým piesňam postupne pridali 
náročnejšie národné a vlastenecké piesne. 

Zúčastňujú sa na rôznych kultúrnych 
podujatiach, ktoré príjemne obohacujú svojím 
vystúpením. 



Senčanka Nielen ženy, ale ja muži sa venujú ušľachtilej činnosti. 
Príkladom sú členovia súboru dychovej hudby Senčanka. 
V tomto roku pod vedením dirigenta pána Tkáča sa 

Senčanka zaradila medzi najlepšie dychové telesá 
v Bratislavskom kraji. 

Dôkazom toho je zisk zlatého pásma na súťaži dychových 
hudieb. 



Senecké leto Konečne. V deň otvorenia Seneckého leta po viacerých 
rokoch Senec obišiel dážď. Už v dopoludňajších hodinách 
zavládla na Slnečných jazerách dobrá nálada, ktorá sa 
neustále stupňovala. 

K tomu prispeli hudobné a tanečné skupiny, výborní 
moderátori a dobré počasie. 

Vyvrcholením bol nočný ohňostroj, ktorý mal konečne 
dobrú choreografiu, dopĺňala ho hudbaa spolu vznikol 
krásny hudobno-svetelný zážitok z dielne seneckých 
pyrotechnikov s pomenovaním „Hviezdne vojny". 



KttrľieVttl Súčasťou leta v Sencije aj veľký letný karneval. 
Vytvoril si už tradíciu, preto aj tento rok privítalo 

mesto veľa návštevníkov z okolia ale dokonca už aj 
z cudziny. 

Bol prehliadkou nápaditosti, schopnosti a schopnosti 
baviť sa a baviť aj iných. 



Mestské kultúrne Stredisko Medzi najatraktívnejšie podujatia 
usporiadané MsKS patria divadelné 
predstavenia. 

V máji vystúpil v našom meste 
známy český herec Miroslav Donútil. 

Majster hovoreného slova, jemného 
humoru a neobyčajného hereckého 
prejavu zaujal preplnenú kinosálu 
svojim nezabudnuteľným vystúpením. 

Veľký záujem divákov vzbudili aj 
vystúpenia Radošinského naivného 
divadla a Jókaiho divadla z Komárna. 

Obidva súbory sú Senčanom známe už 
z viacerých vystúpení. 

V priestoroch MsKS dostávajú 
priestor výstavy mladých i všeobecne 
známych umelcov a v obnovenej 
knižnici sa uskutočňujú besedy. 

V tomto roku bola najhodnotnejšou 
beseda s autorom kníh a histórie 
Slovenska, s dr. Pavlom Dvoŕákom. 

Je zaujímavé na takejto besede zistiť, 
koľko ľudí má o takúto tému záujem 
a koľkí z nich majú o tejto téme 
pomerne dobré vedomosti. 



Medzi najznámejšie druhy športa v meste patrí nepochybne futbal. 
To, že umeleckí futbalisti hrajú II. ligu ešte neznamená, že je 

všetko v poriadku. Klub potreboval výradnú finančnú podporu. 
Tá prišla so vstupom nemeckého obchodníka, prezidenta klubu, 

Daniela Jammera. V spolupráci so spolumajiteľom klubu Jozefom 
Valovičom si stanovili nový cieľ. 

Motivovať hráčov tak, aby sa prebojovali medzi slovenskú elitu. 
K tomu si zvolili nové logo a novú farbu dresov, takže od marca 

bude pre FC Senec charakteristická oranžová. 
Druhý senecký futbalový klub SK SF M sa orientuje prevažne na 

prácu s mladými hráčmi. Pre mladých futbalistov, ktorí navštevujú 
ZS J.G.Tajovského, bol SFZ zriadený Útvar talentovanej mládeže. 

O týchto futablistov sa starajú tréneri s najvyššou kvalifikáciou. 
Klub aj v tomto roku usporiadal veľký futbalový sviatok -

Megatur naj .Konal sa 25. a 26. júna. Zúčastnili sa ho mladí 
futbalisti z Chorvátska, Ceska, Srbska, Poľska a Čiernej hory. 

Súťažilo sa v 10 kategóriách. 
Finálový zápas sa odohral na pôde NTC. Medzi českými hosťami 

bol aj prezident SFZ František Laurinec a Ján Popluhár, slovenský 
futbalista roka. 

Futbalisti SK SF M zaznamenali tri prvenstvá a dve finálové 
účasti. 



Affltwrestliľlg Medzi seneckou verejnosťou sú známi aj členovia A WK. 
Zo všetkých slovenských, ale aj svetových súťaží sa 

vracajú s ocenením. V marci sa v meste už po 
dvanástykrät uskutočnila medzinárodná súťaž 
v pretláčaní rukou - „ Senecká ruka " - ktorá sa svojou 
kvalitou stala jednou z najvýznamnejších súťaží v Európe. 

Na tohoročnej štartovalo 157 borcov, z toho 66 
zahraničných z 13 krajín. Popri spomínaných športoch sa 
obnovujú tradičné senecké športy, hádzaná a volejbal, ale 
aj nové akojefloorbal, basketbal a podobne. 

Slnečné jazerá poskytujú možnosť rozvoju j achtingu. 
Dobré výsledky majú za sebou aj stolní tenisti. 
Medzi športovcov sa zaradili aj šachisti. Gymnázia 

Varga obsadil na Majstrovstvách Európy 
tretie miesto. 

K rozvoju športu v meste určite prispeje nová telocvičňa 
Gymnázia A. Bernoláka a na sklonku roka odovzdané 
futbalové miniihrisko s umelým povrchom. 



Senecká hit kíl Senecké základné školy sa po 6- ročnej prestávke 
vrátilik zaujímavej skokanskej súťaži o potovný 
pohár - Senecká latka. 

Táto skokanská súťaž sa mohla obnoviť vďaka tomu, 
že školy si už mohly zakúpiť doskočiská. 



Olympiáda seneckých Žiakov Vyvrcholením školského roka v Senci 
je aj Olympiáda seneckých žiakov. 

Súťaží sa v loptových hrách, stolnom 
tenise, atletike a v plávaní. 

V tomto roku mala olympiáda aj 
medzinárodnú účasť. 

Do súťaží sa zapojili žiaci Velkej 
Bíteše, Gyôru a Moschonmagyarováru. 

Športovú udalosť si žiaci seneckých 
škôl chodia merať so športovými 
školami na atletické mítingy do 
bratislavskej haly Elán. 



Záujmová a spoločenská činnosť Víno je produktom 
pestovateľov práce 
a precíznej starostlivosti. 

Seneckí pestovatelia sa aj tento 
rok mali možnosť pochváliť so 
svojimi prokuktami. 

Ku konfrontácii pozvali vinárov 
aj z okolitých obcí, dokonca 
z Modry a z Pezinka na 28. ročník 
výstavy vín pojený s degustáciou. 

Naše mesto sa po niekoľkoročnej 
snahe stalo súčasťu 

Malokarpatskej vínnej cesty. 
Pestovanie vínnej révy má v meste 

skutočne bohatú tradíciu, a čom 
svedčia aj mnohé privnice na 

Pivničnom rade. V súčasnosti sú 
však pre verejnosť zatvorené. 

Táto tradícia a snaha 
organizátorov pritiahli do mesta 
vynikajúcich vinárov na 3. ročník 
výstavy Malokarpatských vín. 

Výstava bola nielen prehliadkou 
vysoko kvalitných vín, ale aj 
príjemnou spoločenskou 
udalosťou. Seneckí záhradkári 
každoročne pripravujú výstavu 
ovocia a zeleniny. 

Tohtoročná bola spojená s oslavou 
45. výročia založenia organizácie. 

Boli na nej ocenení nielen 
pestovatelia, al ej tí, ktorí ich 
činosťpodporujú a zaujímajú sa 
o ňou. 

Je pozoruhodné, že súčasťou tejto aj 
predchádzajúcich výstav sú aj 
prehliadky výtvarných prác žiakov 
seneckých materských 
a základných škôl. 

Záhradkári, rovnako ako chovatelia, 
sa môžu pýšiť naozaj bohatou 



činnosťou. Aj oni majú obetavého 
predsedu Ing. Bílaniča, ochotného 
venovať tejto činnosti všetok svoj 
voľný čas. 



Súťaž vo varení gulášu Spolok seneckých podnikateľov už po 
druhýkrát zorganizoval súťaž vo varení 
gulášu. Do súťaže sa zapojilo až 52 
súťažiacich družstiev. 

Nechýbali ani kuchári z Parndorfu 
a Mosonmagyáru. Zaujímavá akcia 
prilákala na Slnečné jazerá množstvo 
návštevníkov, ktorí mohli chutnať guláš 
podľa vlastného výberu. 

Na akcii boli zaujímaví víťazi, ale 
pozoruhodné bolo to, že svoje výhry a aj 
výťažok z celej akcie boli venované na 
charitatívne účely. 



Zväz chovateľov Svojimi aktivitami v meste, ale aj v okolí, sú 
známi aj seneckí drobnochovatelia. 

Po celý rok pripravujú burzy, na ktorých si 
záujemcovia môžu kúpiť zvieratá aj domáce 
vtáky, chovateľské potreby a krmivo. 

Vyvrcholením celoročnej činnosti je výstava, 
ktorá využíva priestory amfiteátra. 

Každoročne láka návštvníkov z celého mesta aj 
z okolia. Vzbudzuje záujem aj u detí, možno 
budúcich chovateľov. 

Tohtoročný IX. Ročník bol úspešnýpre našich 
chovateľov. V kategórii holubov zvíťazil 
predseda organizácie Oto Lávai, najkrajším 
holubom sa pýšil pán Samuel Valent 
a najkrajšiu kolekciu králikov mal Ján Merkel. 



Voľby do Bratislavského samosprávneho kraja 

26. novembra sa konali voľby do 
orgánov samostprávnych krajov. 

Voľby sa konali v jeden deň, v sobotu. 
Za poslancov Zastupitestva 

Bratislavského samosprávneho kraja boli 
zvolení aj dvaja zo seneckých kandidátov. 

Pán Agárdy Gabriel a pán Duray 
Rezsó, ktorí kanditovali za koalíciu 
SDKÚ-ANO - SMC -DSa SZS. 

Pretože v prvom kole volieb nebol 
zvolený s potrebným skóre župan 
samosprávneho kraja, voliči pristúpili 
k urnám aj 10. decembra. 

Zo súboja dvoch najúspešnejších 
kandidátov - bývalý predseda Ľubomír 
Roman a starosta Petržalky Vladimír 
Bajan - vyšiel víťazne pán Bajan. 




