
OBYVATEĽSTVO 

V priebehu roka sa do mesta prisťahovali 

viacerí obyvatelia. Bolo to v dôsledku rozširujúcej sa výstavby 

na pôvodných sídliskách ale aj v novovytvorených lokalít^pre 
rodinnú výstavbu. 

V priebehu roka zomrelo v meste 56 ľudí, nie všetci boli 
obyvateľmi mesta. Z toho bolo 18 žien, 2 deti vo veku od 15 do 

18 rokov. 

K 31.12.2007 malo mesto 16.033.V priebehu roka sa 
narodilo 180 detí a zomrelo 113 obyvateľov mesta. Bola to 
priaznivá bilancia pre demografický rozvoj mesta. 

Za obdobie od 1. januára do 31. decembra boli štyri 
sobáše uzatvorené s cudzincom. 

Mesto sa môže popýšiť aj dvoma storočnými obyvateľmi. 

Vo februári sa dožil 104 rokov pán Matej Radzo, ktorý bol po 

celý život známy svojou pracovitosťou. Spolu so svojou 
manželkou sa veľmi dlho usilovne starali o svoju záhradu a ani 

vysoký vek im v tom nezabránil. 

V tom istom mesiaci sa dožil krásneho jubilea aj pán 

Štefan Šulan. Aj on pracoval v poľnohospodárstve, konkrétne 

v živočíšnej výrobe. 

Obaja sú v súčasnosti v opatere svojich rodín, tešia sa zo 
života a zo spoločných chvíľ so svojimi blízkymi. 



VÝSTAVBA 

Nedostatočná kapacita a zlý technický stav 
vodovodného potrubia a kanalizácie je už niekoľko rokov 
predmetom diskusií a starostí v meste. Pri búrkach nie 

je schopné odviesť všetku vodu, čo spôsobuje 

starosti v doprave ale aj škody na majetku. Preto bolo 

potrebné pristúpiť k ich rekonštrukcii. 

V prvej etape sa rekonštrukcia začala na Svätoplu

kovej ulici. Práce prebiehali od februára až do letných 

mesiacov, počas ktorých bola ulica uzatvorená. Po 

výmene potrubí stavebná firma Haas urobila aj finálne 

práce. Výsledkom bol nový asfaltový povrch vozovky, 

upravené krajnice, čo zmenilo celkový vzhľad ulice k 

lepšiemu a hlavne vyriešilo problém s kanalizáciou v 

to časti mesta. 

Ukončením tejto etapy rekonštrukcie stavebné 
práce v meste nekončia. Budú trvať niekoľko rokov, sú 

rozpracované do 21 etáp. 

Nové možnosti kvalitného nákupu pre obyvateľov 

mesta a priľahlého regiónu sľubuje aj nový hypermar-

ket, s výstavbou ktorého sa začalo v priebehu roka. Na-



priek predpokladu, že bude otvorený do konca 

kalendárneho roka, jeho výstavba nebola ukon

čená. Na jeho otvorenie si budú musieť občania ešte 

počkať. 



ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 

Na Základnej škole A. Molnára Szenciho bola 
postavená pred viacerými rokmi astronomická pozo
rovateľná, ktorá neslúžila svojmu cieľu. V spolupráci so 
základnou školou sa jej ujalo združenie SOLAR, 
postupne ju zrekonštruovalo a uviedlo do prevádzky. 

Pripravuje pozorovania vo dne i v noci aj pre verejnosť 

a chystajú sa na prácu so žiakmi seneckých škôl. 

Členovia združenia spolupracujú s hvezdárňou v 

Modre, ktorá náučné programy pre žiakov už 

organizuje. Okrem pozorovaní objektov slnečnej sús

tavy si v praktických činnostiach môžu doplniť učivo 

z fyziky základnými poznatkami z meteorológie. 



NOVÝ POHĽAD NA SENECKÉ NÁMESTIA 

Ešte pred niekoľkými rokmi to bolo miesto, na 
ktorom bola autobusová stanica, znečistená vozovka, 

v zime záľahy snehu, špinavé zastávky a málo 
bezpečný priestor pre obyvateľov mesta aj pre 
cestujúcich. 

Po ukončení prvej etapy prestavby námestia vzni

kol priestor, ktorý spĺňa praktické aj estetické požia

davky. Mnohí občania však pozerali na jeho podobu 

cez závoj nostalgie. Ľutovali vypílené borovice a olivy, 

chýbala im zeleň poskytujúca chládok. Viacerí neverili, 

že vysadené odrastené stromy budú vôbec rásť. Dobrá 

starostlivosť však vyvrátila všetky pochybnosti, stromy 

a kríky rastú. Námestie sa stalo miestom stretnutí 

mamičiek s deťmi ale aj dôchodcov. Mnohí návštevníci 

mesta a turisti si prezerali námestia s netajeným ob

divom. 

Druhá časť výstavby námestia sa zatiaľ blížila ku 

koncu. Rekonštrukcia námestí si vyžiadala náklady 

viac ako 30 miliónov Sk. Financie sa čerpali zo štruk

turálnych fondov, zo štátneho aj mestského rozpočtu. 

Výsledkom je príjemné prostredie slúžiace na oddych 



a priateľské stretávanie sa. Dominantou je zaujímavá 

fontána, ktorá pri večernom osvetlení umocňuje prí

jemný pocit z krásneho prostredia. 

Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Prekop, 

Ing. Marcela Križanková a Ing. Jozef Kráľ. Odborný 
dozor vykonával Ing. Ján Seriš. 

14. septembra bolo slávnostné otvorenie Námestia 1. 

mája a Mierového námestia. Sprevádzali viaceré 

aktivity, hrala senecká dychovka, bavili sa deti aj dos

pelí. Radosť z nového vzhľadu centra mesta bola sku

točne nefalšovaná. 



OCENENIA 

Medzi tých, ktorí prispievajú k šíreniu dobrého 

mena nášho mesta, patria aj športovci. Práve oni sú 
každoročne prvými ocenenými, lebo ich mesto Senec 

oceňuje za výkony v predchádzajúcom roku.Za rok 
2006 boli ocenení - futbalista Ľubomír Guldan, 

armwerstlingisti Martin Ruman, 

Lucia Debnárová, Michal Sloboda, 

šachisti Dávid Varga, Richard 

Sobota, Lucia Cingelová za kárate, 

Dominika Čierna za volejbal, 

hokejbalista Martin Gramblička a 

Norbert Baricza za úspechy v pre

tekoch všestrannosti. 

Ocenení boli aj najúspešnejší tréneri -

Ľudovít Nagy -tenis a 

Jozef Valovič - futbal. 

Najúspešnejšími kolektívmi boli hráči FC Senec, účast

níci najvyššej futbalovej súťaže Corgoň liga, 

stolnotenisový klub STK Senec a klub armwerstlingu 

AWK Senec. 



Najvýznamnejším ocenením je Cena primátora 

a Cena Mesta Senec. Mestské zastupiteľstvo udelilo za 
rok 2006 Cenu mesta doc. MuDr. Jurajovi Kaušitzovi, 

riaditeľovi Onkologického ústavu sv. Alžbety 

v Bratislave. Svojou prácou pomáha ľudom prekonávať 

ťažké životné situácie a navracať im zdravie. 

Cenu mesta dostal aj viacnásobný bezpríspevkový 

darca krvi pán Štefan Slezák, držiteľ Diamantovej Ján

skeho plakety. 

Pán Michal Ollé je v meste známy ako tréner, 
ktorý sa obetavo venoval príprave mladých futbalistov, 

pomáhal organizovať športové podujatia.Za túto činnosť 

mu bola udelená Cena primátora mesta. 

MuDr. Jarmila Ožvoldová je očnou lekárkou. 
Okrem svojej lekárskej praxe je v meste známa 

Ako dlhoročná predsedníčka MO MS. Jej zásluhou vzni

kol a doteraz pôsobí ženský spevácky zbor. Bola vy

znamenaná Cenou primátora mesta. 

Cenu primátora dostala aj pani Zuzana Mikulco-

vá, ktorá je zakladajúcou členkou speváckeho zboru 

pôsobiaceho pri MO MS v Senci. 

V každom meste či dedine majú svojich výz-



namných ľudí, ale nie všade si ich vedia oceniť. Mesto 
Senec je výnimočné v tom, že jeho predstavitelia vedia 
oceniť to, čo je vykonané v prospech mesta. 

Vzácnosťou nie je ani ocenenie žiakov, ktorí 
reprezentujú svoje školy aj mesto v predmetových 
súťažiach a na olympiádach. 

Aj tento rok boli tí najúspešnejší z okresných a 

krajských kôl pozvaní na Deň detí do obradnej siene 

Mestského úradu. Boli ocenení ďakovným listom a 

malým darčekom. Takéto ocenenie je veľkou motivá

ciou pre ďalšie úspešné vzdelávanie sa. 



SLNEČNÉ JAZERA 

V zimných mesiacoch bolo pozastavené 
čistenie Slnečných jazier. Okrem počasia bola hlavnou 
príčinou údržba a oprava sacieho zariadenia a jeho 
hlavnej súčasti, veľkého, až tri tony vážiaceho bagra. 

Veľká plocha jazier a opätovné naštartovanie 

ich samočistiacej schopnosti si vyžaduje dlhý čas. Preto 

hneď po ukončení opravy a po zlepšení poveternost

ných podmienok sa v prvých jarných dňoch začala 

ďalšia etapa čistenia. 

Projekt svojou veľkosťou a projektovou 

zvláštnosťou je ojedinelý. Odčerpané kaly po spracovaní 

budú použité v poľnohospodárstve. Na čistenie jazier 

bol vypracovaný projekt, na základe ktorého získalo 

mesto financie vo výške takmer 120 miliónov korún. 

Čisté jazerá budú dobrým lákadlom pre 

domácich aj zahraničných turistov a športovcov. Sve

dectvom sú aj prvé majstrovstvá zimnom plávaní. 

Dobré podmienky na jazerách dali podnet k usporiada

niu majstrovstiev sveta v roku 2009 práve na našich jazerách. 

Už v jarných mesiacoch sa na jazerách 
uskutočnili 



viaceré veľké akcie. Najskôr si tu dali stretnutie mladí 
vyznávači kempingu a karavaningu. Veľká noc bola pre 
mladých ľudí z viacerých krajín sveta aj časom 
poznávania našej krajiny a nášho mesta. 

V máji sa na jazerách stretli motorkári a aj 

napriek nepriaznivému počasiu to bola prehliadka 
zaujímavých a vzácnych strojov. 

V júni zorganizoval klub Piccard Senec oslavy 

Dňa detí. Tie mali možnosť zapojiť sa do rôznych sú

ťaží a pozrieť si prácu záchranárov, čím celá akcia mala 

popri zábavnom aj výchovný charakter. 

Zábavné akcie na jazerách mali aj ďalší význam. 

Z varenia gulášu mali radosť kuchári, konzumenti ale 

aj deti z Domova sociálnych služieb Nezábudka v Tur-

ni a Jednota dôchodcov v Senci. 

Vedenie správy cestovného ruchu investoval^ 

do obnovy priestranstiev a bufetov. Vylepšené jazerá 

čakali na svoju hlavnú sezónu. Jej začiatkom bolo otvo

renie Seneckého leta, ktoré sa uskutočnilo 16.júna. 

Na veľmi dobre pripravenú akciu navštívilo oficiálne asi 

18000 ľudí. Prilákal ich dobrý program a zaujímaví účin

kujúci. Spieval Peter Cmorík, obľúbený spevák 

mladých, 



hrali viaceré populárne skupiny , aj známe 

Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu. 

Vyvrcholením otvorenia Seneckého leta bol 

ohňostroj. Veľká svetelná farebná šou bola podkreslena 

strhujúcou hudbou. Celé predstavenie bolo častokrát 

odmenené obdivuhodnými výkrikmi a potleskom. Firma 

Pyrostar pripravila program, na ktorý sa ľahko 

nezabúda. 

Skutočným začiatkom leta bol Veľký letný karneval. 

Každoročne je príležitosťou na prehliadku zaujímavých 

masiek, tento rok však priťahoval záujem vyhlásený 

pokus o vytvorenie slovenského rekordu v počte 

zúčastnených 2144 masiek, tento počet uznaj aj 

komisár rekordov Slovenska. Víťazné masky boli 

ocenené. Z cien sa asi najviac tešili deti, ktoré za 

odmenu navštívili bratislavskú ZOO a pezinskú 

plaváreň. 



Mestské kultúrne stredisko : 

V priebehu roka sa menil vonkajší ale aj vnútorný 
vzhľad jeho budovy. Po rekonštrukcii priestorov mestskej 
knižnice prišiel na rad exteriér aj interiér, do ktorého sa od 
jeho ukončenia vpodstate vôbec neinvestovala. 

V prvej časti rekonštrukcie sa začali práce v kinosále. 
Postupne sa upravovali priestory na oveľa modernejšie, 
zväčšila sa knižnica, znížil sa celkový počet sedadiel 
v kine. Aj v posledných mesiacoch sa pracovalo na 
vylepšovaní vnútorných priestorov. Kultúry a umeniachtiví 
ľudia už čakajú na znovu otvorenie všetkých priestorov 
MsKS. 

Aj napriek prestavbe MsKS neprestal v meste kultúrny 
život. 
V priestoroch knižnice sa uskutočnili viaceré besedy, v oboch 
kostoloch sa uskutočnili koncerty. V rámci dní Cyrila a 
Metoda sa v evanjelickom kostole predstavil spevácky zbor 
MO Matice slovenskej spolu so žiakmi ZUŠ a členom 
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činohry SND Jánom Simonovičom. V rímsko - katolíckom 
kostole odznel koncert speváckeho zboru Belcanto. 
Dirigentom koncertu bol Ján Procházka. 

V rámci 38. ročníka Dní Alberta Molnára Szencziho sa 
uskutočnil v rímsko - katolíckom kostole chrámový koncert, 
na ktorom vystúpil Miešaný zbor Franza Schuberta zo 
Želiezoviec a Reformovaný kresťanský mládežnícky zbor 
z Rece a Boldogu. S touto udalosťou bolo spojených viacero 
kultúrnych podujatí, prišli herci z Jókaiho divadla v Komárne 
s predstavením Víno, uskutočnil sa slávnostný koncert za 
účasti umelcov u Budapešti. 

Jesenné mesiace už znovu poskytovali možnosť 
kultúrneho vyžitia v novoupravenej kinosále. 

Mnoho mladých i tých odrastenej ších sú členmi dobre 
známeho detského speváckeho zboru Radosť. V tomto roku 
zbor oslávil 20. výročie svojho založenia. Jeho vedúci 
pán František Podolský s dvanástimi obetavými ľuďmi, ktorí 
chceli viesť deti a mladých ľudí k umeniu. Ich predsavzatia 
sa im splnili. Zbor skutočne šíri radosť nielen medzi jeho 
členmi ale aj medzi jeho poslucháčmi. Bolo to jasné aj z gala 
programu, ktorý sa konal v dome kultúry pri príležitosti jeho 
založenia. 
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Šport: V meste sa postupne vytvárajú podmienky pre širšiu 
paletu športov. Popri futbale bol významne zastúpený 
volejbal a hádzaná. Volejbal dnes reprezentujú hráčky VK 
Tajovského, ktoré hrajú 1. ligu junioriek. Potýkajú sa však 
s nedostatkom hráčok, lebo telesný pohyb, snaha dosiahnuť 
niečo i napriek vynaloženej námahe odsúvajú do úzadia 
počítače a v mnohých prípadoch nezáujem a letargia. 

Hádzanárkam sa podarilo rozšíriť a omladiť káder, zdá 
sa že aj záujem je väčší, veď v majstrovských zápasoch 
bojovali o postup do 1. ligy. Majú oveľa širšiu základňu, 
ktorá sa vytvorila už v školskom športovom stredisku. 

Vďaka bývalej aktívnej hráčke pani Gabriele 
Kokodičovej vznikol basketbalový klub chlapcov -
Školský športový klub GAB Senec. 

Najznámejším športom v Senci zostáva naďalej 
futbal. Hráči FC Senec sú účastníkmi najvyššej súťaže 
Corgoň ligy. Aj keď nepredstavujú slovenskú špičku, 
snažia sa o udržanie v hre. Ich zápasy navštevuje čoraz 
fanúšikov, škoda len, že hostia z Trnavy a z bratislavského 
Slovana prinášajú na štadión NTC množstvo vulgarizmov 

a neskrotenej sily, ktorú si vybíjajú na zariadení štadióna 
a na sedadlách. Vzácnosťou už nie sú ani vzájomné 
potýčky divákov. 

Ďalším futbalovým klubom je ŠK SFM Senec, ktorý 
sa prebojoval u seniorov do II. ligy. Klub je známy tým, 
že jeho prvoradým záujmom je výchova mladých talentov 
a zanietencov pre tento šport, čoho dôkazom je aj 
každoročný Megaturnaj, na ktorom sa zúčastňujú hráči 
z viacerých krajín Európy. Ozdobou tohoročného turnaja 
boli mladí hráči z Lýbie. 
Už tradične sú vo svojom športe dobrí pretláčací rukou, 
ktorí sa presadili na republikových, európskych aj 
svetových fórach. 

V slovenskej lige sú aj hráči stolného tenisu 
a hokejbalisti. 

Aj keď sa zdá, že športových možností je dosť, 
žiada sa, aby do nich bolo zapojených čo najviac 
mladých. Tí majú možnosti športovať v škole, no neskôr 
strácajú. 

Z najznámejších športových podujatí pre žiakov 
a študentov seneckých škôl je Beh zdravia, skokanská 

súťaž Senecká latka a Olympiáda žiakov seneckých škôl. 



Starostlivosť o vzhľad mesta : 

Je príjemné prechádzať čistým mestom. Svedčí to 
o kultúre jeho obyvateľov. Pozametané ulice, čisté 
priestranstvá na pešej zóne, vykosené trávniky na 
námestí a na sídliskách, upravené vstupy do mesta sa 
však aj napriek starostlivosti zamestnancov, ktorí majú 
na starosti zeleň a poriadok, stávajú terčom tých, ktorým 
na vzhľade mesta nezáleží. Nájdu sa aj zákutia s tajne 

vysypanými odpadkami, porozhadzovanými odpadovými 
nádobami, polámanými stromčekmi a ukradnutými 
kvetmi. Napriek týmto nešvárom sa mesto stáva stále 
krajším, čistejším, čo nám závidia mnohí návštevníci, 
aj tí čo pravidelne chodia k nám zo zahraničia. 

Možno k tomu prispieva aj pokus o separáciu 
odpadu, zberný dvor komunálneho odpadu a 
kompostovanie organickej hmoty z parkov a trávnikov. 



Starostlivosť o kultúrne pamiatky : 

V priestoroch obnoveného námestia zostalo miesto aj 
pre známy „Stĺp hanby", ktorý tiež prešiel rukami 
reštaurátorov, aby upozornil na minulosť. Mnohí ľudia 
nevedia, k čomu v minulosti slúžil, ale mnohí si pri pohľade 
naň určite predstavia praktiky trestného práva v minulosti. 
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Študenti reštaurátorstva s VŠVU sa podujali na 
zrekonštruo vanie sochy Svätej trojice, ktorá bola umiestnená 
na konci Robotníckej ulice /Pincešor/. Zostalo z nej len 
torzo, ktoré odolalo necitlivým zásahom nanášaním farby 
na pieskovec, ale aj zubu času a počasia. 
V septembri bolo ukončené maľovanie vnútorných 
priestorov rímsko-katolíckeho kostola. Táto pamiatka 
Čakala na svoje vymaľovanie od požiaru spred viac ako 
desaťročia. Maľovanie sa uskutočnilo aj vďaka sponzorom 
z radov seneckých podnikateľov aj ostatných veriacich. 

Na svätej omši novú maľovku posvätil biskup 
Mons. Dominik Tóth. 
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Školstvo : 
Kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu je možné 

len neustálym vzdelávaním pedagógov a používaním novej 
modernej didaktickej techniky. Na Gymnáziu A. Bernoláka 
sa o to pričiní nový interaktívny systém, ktorý ja založený 
na prepojení interaktívnej table s počítačom a projektorom. 
Systém umožňuje aj prácu na diaľku. 

V rámci projektu Jazyky bez bariér sa žiaci na Základnej 
škole J. G. Tajovského podujali na vzdelávanie v cudzích 
jazykoch za pomoci počítačovej techniky. Na tomto projekte 
sa podieľajú aj študenti gymnázia a Základnej školy A. Molnára. 
Prácu učiteľov ocenil aj primátor mesta Ing. Karol Kvál, 
ktorý odovzdal riaditeľom škôl ďakovný list pre všetkých 
učiteľov. 

To, že sa učitelia chcú vzdelávať a získavať nové poznatky, 
ktoré môžu sprostredkúvať svojim žiakom, je dôkazom aj 
exkurzia v Moravskom krase. Navštívili stredisko ekologickej 
výchovy Rychtu Krásensko, ktorá je strediskom 
environmentálneho vzdelávania v Juhomoravskom kraji. 
Punkevná jaskyňa zanechala veľký dojem. Veľkým a významným 
poznaním bolo, že učitelia zo spriatelenej Velkej Bíteše sú na 
svoje pamiatky a prírodné krásy hrdí. 

Výsledkom snaženia učiteľov všetkých seneckých škôl 
sú viaceré krajské aj celoslovenské úspechy, ktoré dosahujú 
ich žiaci v predmetových súťažiach a na olympiádach. 
Významnými úspechmi sa môžu pochváliť aj základné 
umelecké školy. ZUS na Fándlyho má žiačky, ktoré sa 
zúčastnili na súťaži s európskou platnosťou rovnako ako aj 

t v 

žiačky súkromnej ZUS. Obe postúpili do vyšších kôl. 
Popri tanečníkoch pravidelne získavajú ocenenia žiaci 
hudobných odborov a hudobných a výtvarných odborov 
a dramatického odboru. Na svojich žiakov môžu byť právom 
hrdí. 



Galéria známych Senčanov : 

Až na začiatku roku sa rozniesla správa o výnimočnom 
úspechu pána Ota Lévaia, predsedu chovateľského 
združenia v Senci. Na európskej výstave holubov, hydiny 
a králikov v nemeckom Lipsku získal dve najvyššie možné 
ocenenia za kolekciu slovenských čiernych hrvoliakov. Je to 
najvyššie možné ocenenie za námahu, ktorú si tento jeho 
záujem vyžaduje. 

Tomáš Mokoš bol od detstva dobrým športovcom. Bol 
hráčom v Senci a neskôr v Interi Bratislava. Za družstvo 
mužov pôsobil vo Veľkom Bieli, kde po dvoch rokoch 
ukončil kariéru hráča a začal sa venovať rozhodovaniu. 
Stal sa asistentom rozhodcu s licenciou FIFA. 

Miroslav Bilský je nadšeným zberateľom a šíriteľom 
legionárskych a demokratických tradícií a myšlienok. 
Zaujal ho československý odboj a vznik Československa 
vôbec. Je jedným zo zakladateľov Klubu vojenskej histórie. 
Klub usporadúva rôzne tematické a spomienkové akcie 
s odkazom na československé légie. On sám chodí na 
besedy medzi študentov a žiakov, čím prispieva k 
osvojovaniu si učiva o 1. svetovej vojne. 




