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Samospráva
Už v decembri predchádzajúceho roka schválilo Mestské
zastupiteľstvo rozpočet mesta na rok 2010. Vďaka dobrému
hospodáreniu a správnej finančnej politike sa podarilo pripraviť
vyrovnaný rozpočet. Zabezpečoval výdavky na činnosti pre
občanov. Do rozpočtu boli zapracované aj zaujímavé aktivity.
Nezabudlo sa na dotácie organizáciám a športovým klubom, na
opravy stavieb a na údržbu škôl a školských zariadení. Neznížil
sa ani finančný podiel na činnosti potrebné pre občanov. To
však neznamená, že by mesto nemalo šetriť.
27.novembra sa konali komunálne voľby. Senčania si
mohli zvoliť nového primátora zo štyroch kandidátov a 19
poslancov

do

mestského

zastupiteľstva

spomedzi

76

kandidátov.
Staronovým primátorom bol zvolený Ing. Karol Kvál,
ktorý sa stal primátorom tretíkrát za sebou. Vo voľbách získal
3569, teda 75,4% hlasov.
V mestskom

zastupiteľstve

bude

pracovať

najviac

nezávislých poslancov 8, štyria za KDH, štyria za SMK-MKP, za
koalíciu v SDKÚ - DS, Most - Híd s SaS dvaja a jeden za koalíciu
v Smer - SD a ĽS HZDS.
Na voľbách sa zúčastnilo celkovo 4817 z 13 861 voličov,
ich účasť bola 34,75 percentná.
Celá volebná kampaň mala korektný priebeh, voľby
samotné

prebehli

bez

akýchkoľvek

incidentov a vážnejších

pripomienok.
Do mestského zastupiteľstva boli zvolení poslanci:
Ing. Gabriel Agárdy

Ing. Dušan Badinský

Ing. Rudolf Bittner

Ing. Zdenek Černay

MUDr. Emese Dobošová

Mgr. Rudolf Galambos

Ing. Juraj Gubáni

Ing. Gašpar Józan

Bc. Zuzana Lovíšková

Ladislav Nádaský

Helena Nemcova

PhDr. Gabriella Németh
*>^
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Mgr. Maroš Ožvald

Mgr.Frantisek Podolský

MUDr. Marián Príbelský, CSc.

Mgr. Pavol Škovránek,

JanaTuranská

Martina Valachová

Roman Voško
Viceprimatorkou sa stala opätovne pani Helena Nemcova
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Štátna správa
Prvé pracovné zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho

kraja

schválilo

nových

podpredsedov.

Potešujúce pre obyvateľov Senca je t o , že jednou z troch
podpredsedov je Senčanka, pani Gabriella Németh. Vo svojej
novej

funkcii

môže

využiť

viacročné

skúsenosti

z práce

poslankyne mestského zastupiteľstva v Senci.
Od l.júna bolo v meste zriadené Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru. Riaditeľom bol menovaný plukovník JUDr.
Dušan Valek. Jeho snahou bude zlepšiť prácu polície, pripraviť
dôstojné

priestory

pre

obyvateľov

čakajúcich

na

vydanie

dokladov. Okresné riaditeľstvo má dve oddelenia - jedno
v Senci a druhé v Dunajskej Lužnej, čo umožňuje operatívnejšie
riešenie vzniknutých situácií.
12.júna boli na Slovensku voľby do Národnej rady SR.
Celkovým víťazom volieb sa stala strana Smer - SD.
V Senci sa na voľbách zúčastnilo 59,60% oprávnených voličov,
ktorí odovzdali

8108 platných hlasov. Na prvom mieste

skončila SDKÚ - DS s 2010 hlasmi, novokoncipovaná strana
Most - Híd získala 1487, Smer -SD 1375, SaS 1405, KDH 501,
SMK- MPK 450, SNS 331 a HZDS 146 hlasov.
V celoslovenskom meradle sa do parlamentu prebojovali strany
S m e r - S D (34,79%),
SDKÚ - DS (15,42%), SaS (12,14%), KDH (8,52%), Most Híd
(8.12%) a SNS (5,07% hlasov).
18.septembra sa uskutočnilo referendum s otázkami, či
respondent súhlasí so zrušením poplatkov za služby rozhlasu
a televízie,
priestupku,

s prejednaním
so

konania

znížením

počtu

poslanca

NR

poslancov

SR
na

ako
100,

s obstarávaním motorových vozidiel pre orgány verejnej moci
s maximálnou cenou 40 000€, s možnosťou voľby poslancov cez
internet a s využitím osoby poverenej výkonom verejnej moci
a možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona.
Referenda sa zúčastnilo 22,84% občanov
Seneckí

občania

pristúpili

z celého Slovenska.

k referendu

zodpovednejšie,

zúčastnilo sa ich 26,44%.
Aby bolo referendum platné, bola potrebná účasť viac
ako 50%
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Novým prednostom

Obvodného úradu vSenci je

Mgr. Milan Stranovský.
Obvodný úrad Senec má nasledovné odbory :
- živnostenského podnikania,
- dopravy a cestnej komunikácie,
- krízového riadenia,
- odvetvových činností a vnútornej správy
Odbory nepatria pod ObÚ Senec :
- Obvodný pozemkový úrad - riaditeľ- Ing. Jozef Frčo
- Obvodný úrad životného prostredia prednosta - PhDr. Martin Doboš
- Správa katastra Senec - riaditeľ
JUDr. IgorSvitek

^w zL <***>

Družobné vzťahy
Senec má ďalšie partnerské mesto. Stalo sa ním mesto
Kószeg, s ktorým Senec už dlhšie udržiaval priateľské vzťahy. Ich
výsledkom bolo podpísanie zmluvy o spolupráci primátormi
László Huberom a Karolom Kválom.
Mesto Kószeg sa nachádza na rakúsko- maďarskom
pohraničí. Je známe svojimi vinohradmi, kvalitným vínom
a oberačkovými

slávnosťami.

Jeho

návštevníkov

zaujme

starostlivosť o pamiatky, ktorých počet zaraďuje mesto na
tretie miesto s najväčším počtom pamiatkovo chránených
objektov v Maďarsku.
Svoje

študentské

roky trávila

v tomto

meste

na

evanjelickom gymnáziu aj známa slovenská herečka pani Magda
Paveleková.
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Obyvateľstvo
V roku 2010 bola prvým narodeným dieťaťom Senca
Júlia Fedlová, ktorá sa narodila l.januára rodičom Mariánovi
Fedlovi a Ing. Silvii Leškovej. Počet obyvateľov neustále stúpal,
čo sa najlepšie vidí z porovnaní počtu narodených a zomrelých.
Oproti 133, ktorí navždy odišli z našich radov, zaznamenali
pracovníčky matriky prírastok 241 narodených detí, čo je o 108
nových občanov viac.
Do mesta však pribudli aj noví občania, ktorí sa
prisťahovali, prípadne sem prišli za svojím životným partnerom.
V priebehu roka bolo v meste uzavretých 94 manželstiev z toho
49 cirkevných a 45 civilných. V 10 prípadoch bol sobáš uzavretý
s cudzincom. Rovnako ako v predchádzajúcom období boli aj
v tomto roku ocenení siedmi výnimoční ľudia, ktorí si svojou
činnosťou a vzácnym vzťahom k svojmu mestu zaslúžili
pozornosť ostatných občanov. Ocenenie im odovzdal primátor
mesta Ing. Karol Kvál. Slávnostného aktívu sa zúčastnili poslanci
mestského zastupiteľstva, viceprimátorka pani Helena
Nemcova a prednostka mestského úradu Ing. Jarmila
Répássyová.
Cenu mesta obdržal:
PhDr, doc. Peter Fedor CsC - vysokoškolský pedagóg, pôsobiaci
na
Pedagogickej
a Prírodovedeckej
fakulte
Univerzity
Komenského v Bratislave. Má za sebou rozsiahly vedecký
výskum a práce v oblasti entomológie. V tejto činnosti
pokračuje aj v súčasnosti. Výsledky svojej práce prezentoval
v Poľsku, v Maďarsku,v Kanade,v Austrálii a na Novom Zélande.
Tento mladý a zapálený vedec bol iniciátorom a zakladateľom
múzea vSenci.
Mgr. Štefan Mrva - známy medzi futbalovými fanúšikmi ako
hráč a člen Rady Slovenského futbalového zväzu. V čase, keď
trénoval mužov VTJ Koba Senec, sa im podarilo postúpiť do 1.
ligy. Dnes pracuje ako manažér Národného tréningového
centra. Jeho
podmienok

prioritou je
počas

zabezpečovanie

sústredení

čo

slovenskej

najlepších
futbalovej

reprezentácie, pričom nezabúda na seneckú futbalovú mládež.
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Ivan Fiala - športovec telom i dušou, horolezec a tréner,
spoluorganizátor viacerých vysokohorských výstupov. Pred jeho
odvahou a vytrvalosťou sa sklonili viaceré tatranské a alpské
štíty, prešiel Hindukuš, Pamír a Andy. Zdolal 8 - tisícový Nanga
Parbat, nezastavil sa pred Makalu ani Mont Everestom.
Juraj Untermayer - muž, pri stretnutí ktorého si len jeho dobrí
známi a príbuzní uvedomujú jeho nezištnú obetavosť pri
záchrane ľudského života a zdravia. Má za sebou viac ako 250
pdberov krvi, za čo získal najvyššie ocenenie SČK, ktorým je
Kňazovického medaila.
Cenu primátora získali:
MgrJozef Algayer - bývalý učiteľ na ZŠ A.M. Szencziho
s vyučovacím jazykom maďarským. So svojou aprobáciou,
v ktorej je telesná výchova, si vedel získať žiakov a rovnako aj
v matematike dosahoval veľmi dobré výsledky. Má zásluhu na
modernizácii školy aj ako niekoľkoročný člen vedenia školy.
Zaujímal ho život mesta, k jeho zlepšeniu prispel aj svojou
prácou poslanca mestského zastupiteľstva.
Mgr.Gábor Strešňák - riaditeľ Mestského múzea vSenci. Pri
jeho vzniku využil svoje skúsenosti z práce v Štátnom archíve
v Bratislave. Práve to zavážilo pri rozhodovaní vybrať ho za
riaditeľa múzea. Aj vsúčastnosti aktívne pracuje na výskume
regionálnej histórie v oblasti nášho mesta a v okolí Šamorína. Je
autorom niekoľkých regionálnych štúdií a monografií.
PhDr. Tomáš Kônig - jeden zo zakladateľov mestského múzea.
Je odborným asistentom na Katedre archeológie Filozofickej
katedry Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom
viacerých prác odborného a vedeckého charakteru a držiteľom
osvedčenia o spôsobilosti vykonávať archeologický výskum.
V meste máme aj občanov, ktorí sa dožívajú vysokého
veku. Jedným z nich je aj pán Jozef Vlk, ktorý sa dožil 99-tich
rokov. Každý deň je možné stretnúť ho na prechádzke. Je stále
aktívny a vnímavý, rovnako ako počas svojho aktívneho života,
veď pracoval až do svojich 85 rokov.
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Len o deväť rokov menej mal pán Fridrich Kolarovič,
učiteľ na dôchodku. Napriek tomu už donedávna aktívny
organista a dirigent speváckeho zboru pri MO MS. Pracoval
vždy svedomito a zodpovedne, kam prišiel, prinášal radosť,
pohodu a zápal pre aktívnu činnosť.
Pekného jubilea - 80 rokov sa dožil aj bývalý evanjelický
farár, profesor ThDr. Dušan Ondrejovič. V Senci pôsobil plných
45 rokov.

Popri tom prednášal

na Teologickej fakulte

v Bratislave.
Keď prichádza ne svet človek, všetci sa tešia. Keď sa
dožíva vysokého veku nie je to inak. V živote sú však chvíle, keď
sa musíme s človekom lúčiť. Vtedy sme smutní a spomíname.
Nebolo to inak ani 12.marca, keď sa blízki a známi lúčili s pánom
Miroslavom Guryčom, obetavým pracovníkom Červeného kríža,
darcom krvi. Za svoje darcovstvo dostal všetky najvyššie
vyznamenania - Jánskeho diamantovú plaketu, Kňazovického
medailu Za záchranu života a medailu Henricha Dunanta,
najvyššie vyznamenanie ČK.
Vo februári 2010 bol na Slnečných jazerách otvorený
domov pre seniorov ktorý zabezpečuje dôstojné prežívanie
jesene života starším občanom. V domove je o nich postarané
po každej stránke, nezabudlo sa ani na imobilných. Celkovo
môžu v domove prijať 43 klientov.
Zlepšili sa aj podmienky v Stredisku sociálnych služieb.
Mesto financovalo rekonštrukciu tohto strediska v plnej výške
zvláštnych zdrojov v celkovej sume 106 211, 89€.Financie boli
využité na celkovú rekonštrukciu kuchyne. Pribudli nové varné
zariadenia, od základu sa prebudovala vzduchotechnika, nové
chladničky a všetko, čo moderná kuchyňa potrebuje.
Kuchárky varia približne 230 obedov, na nové zariadenie
umožňuje pripravovať stravu až pre 300 stravníkov.
Úrad práce a sociálnych vecí v Senci evidoval ku koncu roka 506
nezamestnaných. Z uvedeného počtu bolo 266 žien.
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Významné návštevy
Počas Veľkej noci navštívil Senec prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič.
Zúčastnil sa v evanjelickom kostole na Veľkonočných
službách božích. Po ich skončení sa stretol s viacerými
Senčanmi, ktorí využili možnosť pozdraviť vzácnu návštevu.
Možno ani nie návštevou, ale skôr pracovnou cestou
možno nazvať prítomnosť ministra vnútra Daniela Lipšica.
Overoval si pripravenosť potápačov z Poriečneho oddelenia
poriadkovej polície prezídia PZ. Sám neváhal obliecť si
potápačský oblek a ponoriť sa do vody Hlbokého jazera.
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Činnosť podnikov, podnikateľov a ich podiel na živote
obce
Seneckí podnikatelia sa nevenujú len práci. Aj oni radi
prepnú na ľahšiu strunu. Spolok seneckých podnikateľov aj
tento rok zorganizoval súťaž vo varení guláša. Súťažili 3 - členné
družstvá. 5.júna už pred siedmou hodinou sa pripravovali
súťažiaci na možné víťazstvo.
Varilo sa skvele, veď im hrali Cigánski diabli. Zvíťazil
kolektív vedený scenáristom Stanislavom Gurkom.
Popri tejto súťaži prebiehala aj súťaž politických strán.
Za najlepší bol označený guláš SDKÚ - DS. Lepšie ako štvrté
miesto nepomohol vybojovať kuchárom z Most-Híd ani jeho
predseda Bela Bugár. Pekným činom seneckých podnikateľov
je, že výťažok z celej akcie venujú na charitatívne účely.
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Výstavba a zmeny charakteru obce
Po rekonštrukcii domu smútku sa postupne menilo aj
celé Farské námestie. Jeho dominantom sa stal kríž symbol
kresťanstva,

posvätným

pánom

dekanom

Mgr.

Viliam

Michalovičan.Na jeho rekonštrukciu získalo mesto 400 000 €,
zvyšné náklady hradilo z vlastných prostriedkov.
Ten, kto nebol aj čo len krátky čas v našom meste, musí
byť jeho novou podobou prekvapený. Pešia zóna, Mierové
námestie,

Nová

budova

pošty a Farské

námestie tvoria

moderný komplex mesta, prostredie, ktoré nenechá nikoho
ľahostajným.

Zrekonštruované

námestie

bolo

otvorené,

posvätené a odovzdané do užívania verejnosti 16.júna 2010.
Pre mnohých návštevníkov Slnečných jazier sa otvoril
nový pohľad na ich južnú stranu. Všetci, ktorí boli zvyknutí na
hotel Amur, ho už neuvidia. Nebol pekný, ale poskytol
ubytovanie viacerým hosťom.

Po mnohých rokoch doslúžil

a stal sa pre Správu cestovného ruchu skôr príťažou, preto ho
dala zbúrať.
Zásadnou

zmenou

v týchto

priestoroch

je

aj

vybudovanie asfaltovej cesty, ktorú môžu využívať chodci,
korčuliari a cyklisti.
K spokojnosti domácich aj návštevníkov iste prispeje aj
nové parkovisko na severnej strane jazier.
Park oddychu. Je to skutočne výstižné pomenovanie pre
novoupravený areál, ktorý už svojím schátralým vzhľadom len
málokoho oslovil. Mesto pripravilo projekt revitalizácie, ktorým
sa uchádzalo o dotácie z európskych fondov a uspelo. Samotné
mesto sa na revitalizácii podieľalo piatimi percentami nákladov.
Upravením viac ako

11000 m2 verejného

priestranstva,

úpravou vchodu a vybudovaním niekoľkých atrakcií pre deti,
vznikol

priestor

na

oddych

nielen

Senčanom,

ale

aj

dostalo

aj

návštevníkom mesta.
V závere

roka

sa

do

posledných

fáz

dokončenie novej stavby, ktorá stojí na mieste bývalej secesnej
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semenárky. Do bytov sa sťahujú prví obyvatelia na úplné
ukončenie a úplné obsadenie bytov si musíme ešte počkať.
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Školstvo
Január je pre šesťročné deti na území Slovenska
obdobím, keď sa zapisujú do 1. ročníka. Tri základné školy sa
musia pripraviť na ich privítanie a na zápis. Budúci prváci už
školy poznajú, lebo v poslednom ročníku MŠ navštevujú triedy
prvákov, aktívne pracujú na tvorivých dielňach a zúčastňujú sa
na športových súťažiach počas Olympiády seneckých škôl.
V samotný deň zápisu to už bolo jednoduché. Budúci
prváci poznali farby, geometrické tvary, písmená, recitovali
a spievali a pani učiteľky zapisovali. Zapísali spolu 229 detí,
z toho na ZŠ J.G. Tajovského 132, ZŠ Mlynská 76 a na ZŠ A.
Molnára 21. Oproti predchádzajúcemu roku počet stúpol.
Nebol však konečný, do nástupu do školy sa počty ešte zmenia.
Pribudnú deti, ktorých rodičia na zápis zabudli, prípadne sa
prisťahujú a ubudnú tie, ktoré ešte nemajú zrelý školský vek.
Väčšina škôl sa profiluje podľa požiadavky spoločnosti,
to znamená, že sa zameriavajú na vyučovanie jazykov. Na ZŠ na
Mlynskej ulici sa podarilo otvoriť jazykovú učebňu, učebňu
informačných

technológií

a počítačmi

vybavenú

školskú

knižnicu. Novovytvorené učebne si na slávnostnom otvorení
prezreli predstavitelia mesta, rodičia a pozvaní hostia.
Základná škola J.G. Tajovského si v tomto roku v januári
pripomenula
45.výročie
svojho
otvorenia.
Oslavy
a spomienkové stretnutia sa konali vo februári. Okrem
slávnostnej akadémie sa uskutočnilo stretnutie bývalých
a terajších učiteľov školy. Na ich tvárach žiaril úsmev pomiešaný
so slzami. Nikto nezabudol na spoločnú prácu so žiakmi, na
pekné aj ťažké chvíle. Spomínalo sa aj na čistenie priestorov
školy pred nástupom, ani najjednoduchšie sťahovanie - taška
na chrbát, stoličky na lavicu, lavicu chytíte a nesiete z priestorov
na GAB na Tajovskú ulicu. Všetko potrebné bolo presťahované,
len školský areál bol stále stavenisko. Entuziazmus učiteľov ako
bol pán Ján Ondrejovič, snaha a ochota ostatných učiteľov
a žiakov dali časom areálu dnešnú podobu.
Pozvanie prijali aj viacerí žiaci - absolventi školy, medzi
ktorými bol významný slovenský fotograf Tibor Huszár.
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Význam práce učiteľov si pripomína každoročne v marci
celá spoločnosť. Na ich prácu sa nezabúda ani v našom meste.
Aj tento rok si prevzali z rúk primátora ocenenie viacerí
pedagógovia: Pani Pavla Mucskova, vychovávateľka v ŠKD pri ZŠ
J.G. Tajovského, Milada Hricišinová, učiteľka MŠ na Kysuckej
ulici, PaedDr. Sidónia Dolezsálová, riaditeľka MŠ na Kysuckej
ulici. PaedDr. Mária Ingeliová, učiteľka na ZŠ J.G. Tajovského,
Mgr. Kvetoslava Sládečková zo ZŠ na Mlynskej ulici, Mgr. Eva
Klenovitsová zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským A.M.
Szencziho a vedúca výtvarného odboru zo ZUŠ na Fándlyho ulici
Mgr. Art. Valéria Tittlová.
Pri
ocenená

príležitosti

Medzinárodného

ministrom

školstva

Lívia

dňa

učiteľov

Dôményová

bola

z Centra

pedagogicko - psychologického poradenstva.
Ďakovný list obdržala od

ministra aj Mgr.

Božena

Venerčanová, riaditeľka ZŠ J.G. Tajovského.
l.jún je Medzinárodným dňom detí. V našom meste je
príležitosťou,

keď

vedenie

mesta

a primátor

oceňujú

najúspešnejších žiakov z mestských škôl. Ocenenie dostali víťazi
obvodných kôl, prví traja z krajského kola a úspešní riešitelia
alebo účastníci vyšších kôl postupových súťaží a predmetových
olympiád.
O niekoľko rokov sa možno stretneme s týmito menami
ako s úspešnými reprezentantmi nášho mesta.
Základná škola na Mlynskej u l i c i :
Tomáš Bachratý

Patrícia Takáčová

Františka Kupkovičová

Peter Podolský

Marek Kaplán

Kristína Šimoničová

Oliver Asztalos

Andrej Tibenský
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Základná škola A.M.Szencziho s vyučovacím jazykom
maďarským

Richard Vincze

Mária Vinczeová

Adam Halász

Evelin Tomovičová

Renáta Koloditsová

Csilla Csenkeyová

Mária Szitka

Soňa Treurová

Lili Vojtek

Dóra Šimon

Zsófia Hollocsy

Nikol Kovács

Mária Katalin Csikmák

Gabriela Gujber

Mária Borosová
Základná škola J. G. Tajovského
Lukáš Mráz
Dávid Dubovec
Nikoleta Demčáková
Ivana Lukáčová
Michal Malina
Magdaléna Kráľova
Dominika Bučanová
Ladislav Horváth
Gabriela Kuzmová
Katarína Vicenová
Ján Rohár
Martina Juhászová
Andrej Kováčik
Branislav Balogh
Niana Tengeriová
Jakub Chalász

Lukáš Kohlman
Richard Kollár
Christian Denton Barnaby
Andrea Mayerová
Diana Mrázová
Jaroslav Bučan
Natália Kolembusová
Karin Demková
Kvetá Frčová
Samuel Varga
Tomáš Petrík
Kamila Frčová
Silvester Mihok
Nina Vanková
Paulína Kolláriková
Ján Cedula

Gymnázium A. Bernoláka
Lukáš Gálik

Vojtech Pozsonyi

Jakub Drinka

Samuel Hanák

Juraj Jajcaj

Adam Cibuľa

Branislav Korbel

Marián Stacho

Dušan Vicena
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Adriana Majtánová

Dominik Michálek

Drahomír Mrázek

Lea Póorová

Lenka Póórová

Eduardo Martinéz

Viktória Modrocká

Mário Tóth

Spojená odborná škola
Milan Stiglitz

Lukáš Uherčík

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
Anikó Tisucká

Tomáš Gaál

Základná umelecká škola Fándlyho ul.
Nina Vrábelová

Réka Szôcs

Jakub Kolembus

Kristián Kierulf

Dominika Melničková

Matej Korbelič

Kvetoslava Vargová

Mária Szitka

Iveta Šipošová

Jozef Novák

Mária Galambošová

Nina Olekšáková

Jana Beňušková

Lenka Vrábelová

Angelika Fábryová

2.septembra nastúpili po prázdninách žiaci do svojich
škôl. Vo všetkých materských a základných školách ich bolo
podstatne viac ako v predchádzajúcich školských rokoch. Školy
budú musieť rozmýšľať, ako získať nové priestory hlavne pre
jazyky a informatiku.
Pomocou pre rodičov, ktorí potrebujú umiestniť svoje
dieťa v materskej škole, sú aj dve súkromné materské školy - na
Fándlyho ulici a na Svätom Martine.
V septembri bola otvorená výtvarná škola, ktorú vedie
akad. maliarka Jitka Bezúrová. K dvom už existujúcim školám
pribudla teda ďalšia, ktorá bude správne usmerňovať deti počas
ich voľného času.
September bol pre ZŠ na Mlynskej ulici výnimočne
slávnostný. Pred 20 rokmi - 3.septembra 1990 nastúpilo 658
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žiakov do jej úplne novučičkých priestorov. Ich otvorenie
znamenalo

riešenie

dovtedy

dvojsmennej

prevádzky.

V súčasnosti má škola viaceré odborné a špecializované učebne,
ponúka vyučovanie viacerých cudzích jazykov. Po RNDr. Jánovi
Nádaskom, Mgr. Eme Petrovičovej a Mgr. Vladimírovi Chríbikovi
vedie školu Mgr. Ivan Rezník.
Veľkou

prehliadkou

úspechov,

schopností

a talentovanosti žiakov bola slávnostná akadémia pri príležitosti
otvorenia školy.
Zaujímavá pre tento rok bola aj zmena veku žiakov,
ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu,
čo znamená , že základné školy opustili nadaní žiaci až po
ukončení 5.ročníka.
Medzi jubilujúce školy sa v tomto roku zaradila aj
Základná umelecká škola v Senci. Všetky odbory mali priestor
na

svoju

prezentáciu.

Začal

výtvarný

odbor

výstavou

a stretnutím bývalých absolventov v centre Labyrint v MsKS.
Mnohí z bývalých žiakov sú absolventmi vysokých škôl,
pracujú na Slovensku i v zahraničí.
Tanečný, hudobný a literárno - dramatický odbor
presvedčili divákov o svojej profesionalite a láske k umeniu na
spoločnom vystúpení v kinosále. S úspechom- s 2.miestom vo
svojej kategórii sa vrátila z medzinárodnej speváckej súťaže
Inventus Cantí žiačka ZUŠ Marika Galambošová.
V roku 2010 oslávila svoje „ narodeniny" aj Materská
škola na Fándlyho ulici.
Jej

prvou

riaditeľkou

bola

pani

Mária

Nagyova

a v súčasnosti ju vedie pani Mária Leginuszová. Škôlka je
zapojená do projektu Bezpečná komunita.
V Senci máme aj Spojenú školu, ktorá sa v tomto roku
priradila k jubilujúcim školám. Po 45.rokoch už nie je len
špeciálnou školou, ale patrí k nej aj praktická škola, poskytujúca
ďalšie vzdelávanie, ŠKD a Centrum špeciálno - pedagogického
poradenstva. Zriaďovateľom školy je Krajský školský úrad
v Bratislave.
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Koncom roka pribudli dve triedy k MŠ na Kollárovej
ulici, čím sa aspoň čiastočne vyriešili problémy s umiestnením
detí do MŠ. Škôlka patrí medzi najlepšie nielen v meste, ale aj
v kraji, čo potvrdila aj spokojnosť rodičov.
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Kultúra
Pre prvé týždne v roku je charakteristické obdobie
plesov. Usporadúvajú ich organizácie, školy, podnikatelia ,
kolonisti a primátor. Tí, ktorí sa chcú dobre zabaviť, si majú
z čoho vybrať. Ďalší vyhľadávajú možnosti zábavy v inej podobe.
Preto už v januári si vMsKS mohli pozrieť predstavenie opery
Mágnás

Miska.

O predstavenie,

ktoré

organizovala

ZO

Csemadoku v Senci, bol nevšedný záujem, čomu nasvedčuje
úplné vypredanie vstupeniek.
Mestská knižnica privítala na besede s malými i veľkými
čitateľmi spisovateľku Veroniku Šikulovú. Priezvisko nasvedčuje,
že je dcérou vynikajúceho autora próz Vincenta Šikulu, čo sa
odzrkadlilo aj na jej výnimočnom rozprávačskom talente.
Iní poslucháči sa zahĺbili do poézie. P. O. Hviezdoslava ,
dozvedeli sa o jeho láske k rodnému kraju, k ľudovým piesňam.
Tie si vypočuli aj v podaní speváckeho zboru MO MS a recitácii
v podaní Dr. Jána Debnára.
V tradičnej Okresnej prehliadke ZUČ , ktorá si postupne
vytvára svoju tradíciu, sú okrem žiakov seneckých škôl zapojení
aj žiaci okolitých škôl. Tohtoročným celkovým víťazom sa stala
ZŠ Blatné.
l.septembra -

Deň ústavy, si Matičiari a priaznivci

Matice pripomenuli položením venca k pamätníku ústavy na
námestí.
Marec je venovaný knihám, preto 21.3.2010 usporiadala
Knižnú nedeľu. Hosťom bol básnik Bórôndi Lajos z družobného
Mosonmagyaróváru,

ktorého

najnovšie

básne

predstavila

recitátorka Agnes Bárdos v maďarskom jazyku.
Druhú septembrovú nedeľu ožili priestranstvá pred
MsKS v Senci ukážkami ľudových remesiel pri príležitosti 20.
Výročia znovuobnovenia MO Matice slovenskej v Senci.
Večer a noc patrili deťom, ktoré navštívil sám H.CH.
Anderson prostredníctvom svojich rozprávok.
Jednou z veľkých akcií mestskej knižnice je súťaž o kráľa
čitateľov. Je určená žiakom 5. a 6.ročníka. Jej cieľom je viesť
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deti k čítaniu a láske ku knihám. Tohtoročnou víťazkou sa stala
Albína Háršiová z GAB v Senci.
4.septembera
festivalu

dychových

sa uskutočnil už lO.ročník Seneckého
hudieb. Senčanka privítala okrem

slovenských aj kapelu z Čiech a Mosonmagyaróváru.
Dychová hudba má svojich poslucháčov najmä v radoch
staršej generácie, na koncert si vypočulo aj veľa mladých ľudí,
čo svedčí o úspechu festivalu. V MsKS si mohli detskí diváci
pozrieť prvý detský muzikál z domácej produkcie. Pripravili ho
žiaci zo Súkromnej ZUŠ Renáty Rovňákovej - Madarászovej.
Predlohou bol príbeh Márie Čechovičovej, réžie sa ujala
riaditeľka školy, predstavenie naštudovala Martina Lámošová Knapé.
Najviac zaujímavých kultúrnych podujatí organizuje vo
svojich priestoroch Labyrint. Sú to výstavy seneckých
výtvarníkov profesionálov aj amatérov.
V dňoch 27.5 - 31.5. 2010 spevácky zbor Radosť,
reprezentoval mesto Senec svojim spevom a ľudovými tancami
v Nemecku /Aachen/ a Belgicku /Marené/.
Tohto vystúpenia sa zúčastnil aj slovenský konzul v Nemecku
p.Matula.
Táto návšteva bola z príležitosti 25. výročia úmrtia
slovenského saleziána don Strecanského, ktorý pôsobil 40
rokov v Belgickom meste Marché.

Významnou udalosťou bola aj novembrová výstava
insitných maliarov z Kovačice. Jednoduché, farebne pestré
a veľavravné sú dielka kovačickej školy insitného umenia. Ich
tvorcovia sú prevažne Slováci, ktorí sa do Kovačice vysťahovali
asi pred 250 rokmi zo stredného Slovenska. Na vernisáži bola
prítomná aj Nataša Mijailovič z rodu Kňazovických.
V októbri až novembri prebiehali sprievodné akcie
k pamätným Dňom Alberta Molnára Szencziho.
8.októbra položili obyvatelia mesta vence k pomníku
A.Molnara Szencziho pred MsÚ zúčastnili sa hostia z celého
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Slovenska a zároveň bola otvorená výstava s názvom Pamiatky
maďarského etnika v slovenských múzeách.
14.novembra vystúpila maďarská koncertná umelkyňa
Marta Sebestyén

na chrámovom

koncerte v kostole sv.

Mikuláša. V novembri vystúpili v MsKS umelci Jókaiho divadla
z Komárna s hudobnou komédiou Milenci z Ancony.
Do slávnostných dní sa zapojili aj žiaci Základnej školy A.
M. Szencziho a členovia speváckeho zboru Aranymetszés
v slávnostnom programe pri kladení vencov k reliéfu A. M.
Szencziho. Slávnostný príhovor

mal Gyula Bárdos, člen

Republikovej rady Csemadoku.
Z činnosti múzea : Pracovníci múzea sa už od jeho
otvorenia aktívne podieľajú na informovanosti obyvateľov.
Robia výstavy - napríklad November 1989, pozývajú na
prednášky a semináre odborníkov, napr. reštaurátorov.

Klubv ZO Csemadoku
SZMAK
Klub Alberta Szencziho Molnára - Szenci Molnár Albert Klub
- SZMAK, vo februári usporiadal už svoj stý klubový večer, kde
za účasti vyše 250 prítomných si zaspomínali na desať rokov
existencie klubu. Na klubových večeroch SZMAK usporiadaných
mesačnou pravidelnosťou v reštaurácii NOSTALGIA, od roku
2000 sa zúčastnilo vyše 6000 osôb.

Detská činoherná skupina Galiba
Súbor bol založený v roku 2009. Členmi sú žiaci ZŠ s vyuč.
jaz. maď. Alberta Molnára Szencziho v Senci.
Súbor v školskom roku 2009/2010 prešiel veľkým vývojom.
Na festivale Podunajská jar v júni 2010 detský divadelný súbor
Galiba s predstavením Matej Husiar získala cenu s názvom
„Výnimočná cena poroty". Po úspešnom účinkovaní sme
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dostali viac ponúk na detské divadelné tábory v zahraničí aj na
Slovensku.
Rozprávka Husiar Matej s veľkým úspechom sa odohrala v
Senci 2krát.

Ľudovo - tanečný krúžok pri ZŠ Alberta Molnára a MO
CSEMADOK v Senci
Krúžok folklórneho tanca vznikol pri ZŠ Molnára Alberta
Szencziho a ZO Csemadoku v školskom roku 2009/2010 pod
vedením manželov Strešňákovcov. V tomto roku sa nám
podarilo okrem detí osloviť aj dospelých .
Krúžok navštevuje 22 detí, zameriava sa na javiskové
spracovanie detských ľudových hier a tancov maďarského
folklóru zo širšieho regiónu južného Slovenska.
Doteraz absolvovali niekoľko vystúpení na väčších kultúrnych
podujatiach.
Kincskeresó
21.01. 2010 Deň maďarskej kultúry, vystúpenie Écsi Gyôngyi
s bábkovým divadlom Az élet vize /Živá voda/
V marci - Mesiaci knihy usporiadali s knižnicou okrem Knižnej
nedele 7 podujatí.
12. apríla Deň poézie s básnikom Ferencom Keszeli, účasť 68
detí
Členovia sa zúčastnili 20. mája študijného zájazdu v meste
Gyór, navštívili múzeum keramičky Margit Kovács, Múzeum
Xantus János - výstavu Józsefa Rippl-Rónaiho a boli na
koncerte Judit Halász.
15. Júna - Spomienková súťaž k 100. výročiu smrti Kálmána
Mikszátha.
15. Októbra bolo vystúpenie divadla Epopteia - ľudové
rozprávky Az asszony!
-Žena!
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Kultúrne podujatia:
Imre Vadkerti a jeho skupina v Senci
Občianske združenie Via Nová - ICs v spolupráci so ZO
Csemadok 14. apríla usporiadala koncert, ako hosťa privítali
Jimmyho a jeho skupinu (členmi skupiny sú: Vadkerti Imre,
Zsapka Attila, Emmer Peter, Kovács László, Farnbauer Peter,
Magyar Lóránt), ktorý zahrali pesničky z muzikálov, z rockových
opier a staršie maďarské pesničky.

Ako ďalej - Hovatovább - 25. máj 2 0 1 0
Poslaním ZO Csemadoku v Senci je aj to, aby podľa
svojich možností podporovala rodákov-umelcov nášho mesta.
Vďaka uvedomeniu si tohto poslania sa vedenie organizácie
rozhodlo, že pozve do nášho mesta našu rodáčku Orsolya
Holecskó, ktorá je herečkou v Maďarskej republike. So svojimi
kamarátmi mala vystúpenie v Mestskom kultúrnom dome
v Senci 25. mája 2010 - uviedla literárny večierok, obohatený
ľudovými pesničkami, textami, veršami z jej vlastnej produkcie,
prekomponovanými na hercov a muzikantov.

M a m m a M i a - Hra znova ožíva - M a m m a M i a -

A játék újra él - 1 6 . jún 2010
Vystúpenie Novozámockého Rockového divadla Érsekújvári Rockszínház sa uskutočnilo 16. júna 2010
v Mestskom Kultúrnom dome v Senci na motívy musicalu
Mamma Mia. Týchto mladých umelcov už Senčania dobre
poznajú, zase ukázali, že sa vyznajú v tom, čo robia. K úspechu
významne prispel aj režisér Tibor Stugel. Musical sa páčil
všetkým vekovým kategóriám, starší si zaspomínali na
sedemdesiate roky cez šlágre skupiny ABBA, mladí žasli nad
tým, ako sa v tých časoch ich rodičia bavili.

~23~

Rozlúčka s letom - Nyárbúcsúztató - 14. september
2010
Vedenie ZO Csemadoku aj v tomto roku organizovalo
rozlúčku s letom v prázdninovej dedinke Holiday Village na
severnej strane Slnečných jazier v Senci. Lákadlom a zároveň
hviezdou tohto podujatia bol známy spevák z Maďarskej
republiky Miklós Varga.

Vianočný koncert - Karácsonyi koncert - 1 2 .
december 2010
ZO Csemadoku v Senci každoročne zorganizuje vianočný
koncert, kde sa môžu mladí umelci ukázať so svojím umením.
Do tohto podujatia sa zapojili všetky školské zariadenia
s vyučovacím jazykom maďarským v Senci.

Dom tanca a tvorivosti
Prvé pokusy o toto podujatie sa uskutočnili 19. októbra
2005. Výsledok: za krátky čas sa preplnila miestnosť deťmi ZŠ,
MŠ, ba i početná skupina rodičov a pedagógov prejavila veľký
záujem . Spod rúk účastníkov rôzneho veku rýchlo vyrástli
krásne prstene, náramky a náhrdelníky, taktiež zvieratká z
navlečených drobných perál, ozdôb zo servítok a farebného
papiera. K tomuto ich viedli a inštruovali fundovaní členovia
ľudového umeleckého súboru Szóttes. Deti si pyšne brali
domov svoje krásne výtvory.
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Cirkevný život
Veľká noc je sviatkom všetkých kresťanov, kedy si
pripomínajú umučenie Krista a jeho vzkriesenie. Na Veľký
piatok ulicami mesta prešli veriaci so sviečkami, aby si
pripomenuli túto udalosť a vyslovili svoje prosby. V čele
sprievodu kráčali muži, nesúci veľký kríž, symbol Kristovho
utrpenia.
Šero , pokojný sprievod a pomaly utíchajúci život
v meste znásobili pôsobivosť tohto sprievodu.
Veľkonočné služby božie v evanjelickom kostole boli
tento rok v znamení vzácnej návštevy. Zúčastnil sa ich prezident
SR pán Ivan Gašparovič a generálny biskup evanjelickej cirkvi a.
v. Miloš Klátik.
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Organizácie a spolky
V meste pracuje viacero organizácií,

ktoré združujú

aktívnych jednotlivcov z viacerých oblastí. Jednou z nich je aj ZO
chovateľov

poštových

s výsledkami

holubov.

ostatných

Výsledky

slovenských

sú

porovnateľné

chovateľov.

Najväčšie

chovateľské úspechy dosiahli v jednotlivých kategóriách Štefan
Podmanický, Svätopluk Mika, Karol Bauer a Rudolf Cisárik.
Senecký

hasičský

záchranný

zbor

poskytuje

pomoc

ľuďom v núdzi. Mnohí z hasičov často nasadzujú pre záchranu
života iných vlastný život. Podobne to bolo aj minulé Vianoce,
keď zachraňovali v neskorých večerných hodinách človeka,
ktorý chcel spáchať samovraždu v zamrznutom Striebornom
jazere. Nakoniec sa preborili, preto záchrana bola veľmi ťažká ,
našťastie úspešná.
Obaja záchranári dostali ocenenie od ministra vnútra
Róberta Kaliňáka. Juraja Orbana a Tomáša Csémiho prijal aj
prezident Ivan Gašparovič.
Už od marca

sa členovia MO Slovenského rybárskeho

zväzu pripravovali na svoju sezónu. Vyčistili brehy Strieborného
a Hlbokého jazera, vysadili nové stromčeky, opravili prístupové
cesty.
Prvé preteky usporiadali už 8.mája pre dospelých, v nich
zvíťazil Richard Tóth a na druhý deň pretekali deti do 15 rokov.
Dobrovoľný hasičský zbor usporiadal v máji už XVI.ročník
medzinárodnej súťaže v požiarnom športe. O pohár primátora
mesta. Senčania skončili druhí za družstvom z Voderad.
Ešte lepší výsledok dosiahli v poľskom Cichove, kde na
medzinárodnej

súťaži

v hasení

historickými

ručnými

striekačkami zvíťazili. Ich ručná striekačka je z roku 1937.
Vyplatila sa im starostlivosť o ňu, veď spoločne zanechali za
sebou 71 súťažiacich družstiev.
Aktívnu
Zväzu

činnosť vykazovala

protifašistických

bojovníkov.

zájazd po stopách SNP.

aj

Základná

organizácia

V auguste zorganizovala

Účastníci navštívili

Múzeum SNP

v Banskej Bystrici a pamätné miesto v Nemeckej a v Kremničke.
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MO SMK-MKP po vedením predsedu Rezsó Duraya
zorganizovala zájazd do Strasbourgu. Prijala pozvanie od
europoslankyne Ing. Edit Bauer. Účastníci zájazdu si mali
možnosť prezrieť pamätihodnosti mesta a niektoré priestory
Európskeho parlamentu a zúčastniť sa na besede s poslancami
Európskeho parlamentu. Nevšedné zážitky získali aj návštevou
pamätihodností v samotnom meste a v jeho okolí. Vedúcim
zájazdu bol pán Rezsô Duray.
Aktívna ZO Slovenského zväzu záhradkárov oslávila svoje 50.
výročie,

ku ktorému pripravili už tradičnú výstavu svojich

výpestkov. Aj keď úroda bola pre nepriazeň počasia slabá,
zničená ľadovcom, to čo zostalo, bolo prekrásne.
Medzi

vystavovateľmi

boli

začiatočníci

aj

dlhoroční

pestovatelia. Jedným z nich je aj pán Pavol Glončák so svojou
unikátnou zbierkou kaktusov a sukulentov. Svojej záľube sa
venuje už 40 rokov a má aj živý doklad - 35 - ročné agáve.
Výstava bola zameraná výchovne aj
na deti. V pondelok
dopoludnia si mohli prezrieť všetku vystavovanú krásu, aj práce
s ktorými sa ony aj ich kamaráti zapojili do výtvarnej súťaže.
Mládež SČK Bratislava - okolie, Senec
Pred dvoma rokmi, 05.11.2009, mladý člen SČK Bratislava okolie Pavol Škovránek mladší rozhodol, že oživí činnosť
Mládeže Slovenského Červeného kríža v Senci.
Po 20.rokoch vznikla v našom meste opäť skupina mladých
zdravotníkov, ktorým záchrana ľudského života nie je
ľahostajná.
S veľkou pomocou ÚzS SČK Bratislava - okolie, v spolupráci s
riaditeľkou ÚzS SČK Ing. Máriou Halásovou vznikla organizácia 5
mladých ľudí, ktorí si povedali, že to spolu skúsia. Prvým
krokom boli rôzne kurzy, zháňanie priestorov, sponzorov,
materiálu a skúseností. Vďaka sponzorskej pomoci mesta,
primátora Ing. Karola Kvála a poslancov, sa prvé kroky mohli
v krátkom čase uskutočniť. Už v priebehu prvého roka podala
Mládež SČK odbornú pomoc pri rôznych akciách v meste,
v školách, v škôlkach, ale aj v akciách mimo mesta.
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Dnes majú 49-člennú základňu a stále rastie. Členmi sú deti,
žiaci i študenti stredných a vysokých škôl. Za financie od
sponzorov financiami sa postupne vyskoľujú ďalší členovia.
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Spoločenské udalosti
Už 6.januára sa stretli mnohí obyvatelia mesta na
Slnečných jazerách, aby obdivovali odvážlivcov, ktorí neváhali
vstúpiť do ľadovej vody. Medzi necelou päťdesiatkou otužilcov
nechýbali ani traja Senčania. Táto udalosť má na jazerách už
dvanásťročnú tradíciu. Zaujímavosťou tohto ročníka bola aj
účasť Zoltána Makaia a Ivana Gazdíka, dvoch Slovákov, ktorým
sa podarilo preplávať kanál La Manche.
Tento rok nemuseli sekať ľad, zato voda mala len necelé
2°C,

bola nepríjemná a začínala namŕzať a vôbec tomu

nepomohla aj nízka teplota vzduchu.
Turecký dom sa opäť dočkal svojej slávy. Jeho horné
poschodie poskytlo svoje priestory predmetom pripomínajúcim
históriu. Bolo v ňom otvorené múzeum mesta Senec. Na jeho
vzniku má podiel svojou prvou myšlienkou docent Peter Fedor.
Myšlienka sa stretla s podporou zo strany mesta aj
Bratislavského samosprávneho kraja. Celý projekt si na svoju
realizáciu vyžiadal 83 000 €. Projekt pripravili doc. Peter Fedor,
dr. Tomáš Kônig a Mgr. Gábor Strešnák, ktorý sa stal aj
riaditeľom múzea.
Múzeum má tri expozície - prírodovednú, archeologickú
a historickú. Aj keď nie všetky exponáty sú majetkom múzea,
ale museli byť zapožičané, napriek tomu podávajú pomerne
ucelený pohľad o prírodných podmienkach a živote na území
mesta ešte v období doby kamennej až po dnešok.
Na slávnostnom otvorení múzea 28.1.2010 sa zúčastnil
predseda BSK Pavol Frešo, podpredsedníčka BSK Gabriela
Németh, primátor mesta Karol Kvál, podporovateľka tohto
projektu viceprimátorka Helena Nemcova a ďalší hostia z radov
akademickej obce a poslancov MZ.
Najväčšie uznanie odznelo z úst PhDr. Pavla Dvoŕáka,
ktorý otvorenie múzea považuje za veľký deň, lebo každé
múzeum je pomyselným uzlom na vreckovke. Múzeum dáva
Senčanom jedinečnú príležitosť na to, aby nezabúdali a históriu
a prítomnosť svojho mesta si vážili.
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Jedným
Pripomínajú

si

z najkrajších
ho

deti

sviatkov

v školách

je

Deň

pekným

matiek.

programom

a pripomína si ho celé mesto. Rovnako ako po iné roky si
začiatok mája nevedia mamy predstaviť bez gala-programu
súboru Radosť pod vedením pána Františka Podolskeho. Ani
tento rok neboli sklamané.
Medzi spoločné akcie tých mladších možno zaradiť aj
Deň detí. Veľké množstvo detí a ich rodičov, ktoré sa zišlo
l.júna na Slnečných jazerách, si prišlo na svoje. Viaceré zložky,
ktoré sa pod vedením členov Piccard - klubu podieľali na
organizácii, takmer nestíhali uspokojiť záujem detí. Užasnú
atmosféru podčiarkovalo aj krásne počasie, ktoré vydržalo
takmer do konca.
Pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda sa 27.júna poriada
MO MS v evanjelickom kostole tradičný koncert, na ktorom
vystúpil známy recitátor Juraj Sarvaš a sólista opery SND Dušan
Jariabek. Ich profesionálne vystúpenie doplnil spevácky zbor
MO MS, ktorý vedie dirigent Zdenék Macháček.
2.mája 2010 v MsKS predstavilo Martinské divadlo
rockovou operou s názvom : Štúrovci - Koncert určený o živote
Štúrovcov pre žiakov seneckých škôl.
19.jún - otvorenie Seneckého leta, to bol oficiálny
začiatok letnej turistickej sezóny. Návštevníci jazier a bolo ich
okolo 20 000, si skutočne prišli na svoje.
Deti sa vyšantili na rôznych atrakciách a dospelí mali na
výber. O atraktivite programu hovoria mená vystupujúcich Pavol Hammel, Katarína Knechtová, Gladiátor, Horkýže Slíže. No
vo večerných hodinách sa najviac čakalo na úžasný ohňostroj
z dielne spoločnosti Pyrostar. Po jeho skončení pokračovala až
do skorých ranných hodín veľká diskotéka.
Zbližuje Senčanov, láka ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho
okolia.
25.júna sa obyvatelia zobudili v krásnom vyzdobenom meste.
Bol deň karnevalu. Aj keď je pre karneval skoro charakteristický
dopoludňajší dážď, na sprievod sa väčšinou usmieva slniečko.
Tak to bolo aj tento rok. Veľký počet masiek od najmenších až
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po dospelých a nad všetkým obrovský mamut, ktorého muselo
krotiť vyše 50 pravekých ľudí. Všetci chceli vidieť alebo sa
zúčastniť. Tomuto chaosu na jediné odpoludnie vládol kráľ
karnevalu, lebo v čase karnevalu mal symbolický kľúč od mesta.

~31~

Telovýchova a šport
V posledných rokoch rastie záujem aj o basketbal, stolný
tenis, hokejbal, hádzanú a iné športy. Mnohé majú exotický
nádych a možno práve preto je medzi mladými o ne záujem.
Dobré výsledky a úspešná reprezentácia svojho klubu
a mesta

sú

podmienkou

na

ocenenie

tých

najlepších

primátorom mesta.
Tento rok medzi ocenených patrili šachisti Dávid Varga,
Evelína Tomovicsová, Renáta Koloditsová, futbalisti Jakub
Špiriak, Tomáš Bagi, stolná tenistka Viktória Nagyova, plavec
Alexander Rekoš, karatistka Eva Bittová, motokrosar Jaroslav
Antalič, Tibor Labuda a Ronald Ivanecký za Taekwon - Do, Lucia
Debnárová a Rastislav Málek v pretláčaní rokou.
K oceneným športovcom sa radí aj akvabela Nina
Vrábelová.
Za najlepšie kolektívy boli vyhlásené ženy a staršie žiačky hádzanárky Piccard Senec.
Seneckí armwrestleri bolí úspešní aj na medzinárodných
pretekoch Senecká ruka. Už 17. ročník privítal viac ako stovku
pretekárov zo šiestich krajín. Zisk piatich zlatých a 2
strieborných medailí je svedectvom ich dobrej prípravy a vzťahu
k svojmu športu.
Možno

sa

to

ani

nedá

nazvať

športom,

skôr

spoločenskou zábavou. V máji sa na Slnečných jazerách zišiel
veľký

počet

z vydareného

motorkárov
počasia,

a ich

obdivovateľov.

zaujímavých

súťaží

Tešili

sa

a výborného

programu.
22.mája sa na Slnečných jazerách uskutočnili preteky
Európskeho pohára vtriatlone. Zvíťazil poľský reprezentant
Marek

Jaskolka.

Na

pretekoch

sa

zo

slovenských

reprezentantov na 16.mieste umiestnil Richard Varga.
V kategórii Open štartovali aj Senčania.
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O tom, aká krásna je jar vo francúzskom meste
Guipavas, sa mohli presvedčiť malí futbalisti z SFM Senec. Mali
však iné starosti. Bojovali v dvoch kategóriách a keď počuli
mená klubov Olympie Marseille, Lill, FC Nantes, Schalke 04
a mnohé ďalšie až z 10 krajín, zaujímal ich len futbal. Aj keď
dlhá cesta do Francúzska a naspäť bola únavná, dala chlapcom
veľa a možno v nich zobudila skutočný vzťah k športu.
Hádzaná

má

v našom

meste

dlhoročnú

tradíciu.

V posledných rokoch však zažíva obrodu. Ženy sa udržali
v l.lige, staršie žiačky sa prebojovali na majstrovstvá Slovenska.
Úspechy

zbierajú

aj

v zahraničí.

Dôkazom je

aj

turnaj

v belgickom meste Gent, ktorý sa im podarilo vyhrať. Odozvou
bola pozvánka na turnaj vo Francúzsku, kde skončili na
2.mieste. Vyhrali všetky zápasy, no sily im už nestačili na
domáce hráčky.
Najväčším športovým klubom v meste je SFM Senec.
Vychováva futbalistov od najútlejšieho veku, teda už malých
škôlkarov. Mladí futbalisti sú úspešní v domácich súťažiach aj na
zahraničných turnajoch.
Túto jar mali úspešnú aj seniori. Ich mužstvo pod vedením
trénera Branislava Krišku postúpilo do 1. Ligy, čo sa považuje za
veľmi cenný úspech seneckého futbalu. Ocenili ho aj
dôchodcovia, ktorí môžu chodiť na zápasy zadarmo.
Mužstvo bolo blízko postupu už v predchádzajúcej
sezóne, no tohtoročná bola oveľa presvedčivejšia, veď o jeho
postupe bolo v skutočnosti rozhodnuté už štyri kolá pred
ukončením súťaže. Radosť zavládla v celom klube a neskrýval ju
ani prezident klubu Ing. Alexander Matlák. Úspech seniorov
presvedčil,

že

množstvo

dní a hodín

nevenoval futbalu

zbytočne.
Umiestnenie v tabuľke a výkony hráčov na začiatku
prvoligovej sezóny však viedli k zmene na trénerskej lavičke.
Branislava

Krišku

vystriedal

Anton

Jánoš

s trénerskymi

skúsenosťami z najvyššej súťaže. V polovici sezóny je mužstvo
na 4.mieste v tabuľke.
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Veľkým športovým sviatkom v meste je megaturnaj
Okres Senec a jeho priatelia. Na 12. ročníku súťažilo 68
družstiev. Zo zahraničia mali svoje zastúpenie kluby z Češka,
Srbska, Poľska a Líbye. Z domácich boli

najúspešnejší starší

žiaci, ktorí vo finále porazili líbyjské mužstvo Al - Ahli a stali sa
víťazmi vo svojej kategórii.
Medzi motokrosármi sú už dávnejšie úspešní viacerí
Senčania. Ale v motoristickom športe sa v posledných dvoch
rokoch začína presadzovať mladý automobilový pretekár do
vrchu Jozef Čermák.

Má

za

sebou

hodnotné výsledky

v juniorských celoslovenských súťažiach. Aj v tomto roku skončil
v dlhodobej súťaži na druhom mieste, druhý bol napríklad aj
v pretekoch na Babe.
Lucia Debnárová si vycestovala do Moskvy pre zlatú
a bronzovú

medailu

z Majstrovstiev

V domácom

prostredí

zdolala

aj

sveta

ruskú

senioriek.

reprezentantku

v pretláčaní ľavou rukou.
Ešte lepšie sa jej darilo na MS v americkej Nevade, kde
získala za pravú ruku zlato a za ľavú striebro.
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Mimoriadne udalosti
Zima si vyžiadala každoročne svoje obete. Poľadovica
a pravdepodobne aj nedostatočná pozornosť vodičov spôsobili
viaceré

dopravné

nehody

na

cestách

v blízkosti

Senca.

Najtragickejšia bola zrážka dvoch áut, pri ktorej bolo 5 osôb
zranených a jedna osoba zahynula na mieste.
Pestovanie marihuany sa napriek tomu , že je to trestný
čin stále rozmáha.
Vynaliezaví „ pestovatelia" si našli vhodné priestory aj
v našom meste. Polícia po dlhšom sledovaní zaistila dve
podozrivé osoby, jedného Vietnamca a Slováka. Zhabala im
sušenú marihuanu, rastliny a vybavenie na ich pestovanie.
Potešiteľné je, že v meste môžeme zaznamenať oveľa
viac prospešných vecí. Jednou z nich je aj 2.miesto
v celoslovenskej súťaži Hlavného mesta biodiverzity. Mesto
súťažilo v kategórii do 50 000 obyvateľov. Súťaž bola vyhlásená
v rámci Roka biodiverzity, za ktorý vyhlásila rok 2010 OSN.
K dobrému umiestneniu Senca prispelo čistenie jazier,
revitalizácia jazierka
Kôvécstó
a mokrade Vályogvetó,
hniezdisko včelárika zlatého v starej tehelni a snaha o jeho
zachovanie, blízkosť Martinského lesa, zaradeného medzi
územia európskeho významu Nátura 2000 a starostlivosť
o mestskú zeleň na Farskom a Mierovom námestí.
Internetové hlasovanie o najkrajšom
meste na
Slovensku Senec síce nevyhral, ale skončil za Bardejovom
a Prešovom na 3.mieste. Na toto miesto ho posunulo 42 000
získaných hlasov. Taký úspech málokto čakal, veď predtým sa
naše mesto nikdy na popredné miesto nedostalo.
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Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka
Rok 2010 bol obzvlášť bohatý na zrážky. Už v máji začali
prvé intenzívne dažde, ktoré mali na svedomí povodne. Prvé
boli zaznamená už 17.mája. V letných mesiacoch sa vyskytli
ďalšie. Našťastie naše mesto nezasiahli.
Zato ho neobišiel ľadovec, ktorý zničil na viacerých
miestach vinič, ovocné stromy, obilie a zeleninu.
Najkrajší a najteplejší bol jún, potom sa už častejšie
mračilo a pršalo. Napriek tomu Senec zažil aj štyri tropické dni.
Jeseň bola neobvykle daždivá.
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