Chronologický prehľad udalostí v roku 2011
Január

5.1.
6.1.
8.1.

12.1.
17.1

21.‐22.1.
28.1.

Prvý Senecký openbál – otvárací ples v meste,
konajúci sa pod záštitou p. primátora
Trojkráľové plávanie v Slnečných jazerách
Trojkráľový koncert ‐ organizovaný mestskou
organizáciou Matice slovenskej(ďalej MO MS);
Trojkráľový koncert – organizovaný miestnym
odborom Matice Slovenskej (ďalej MO MS)
Divadelné predstavenie organizované MO Csemadok
Oficiálna návšteva arcibuskupa a metropolitu
Bratislavskej diecézy Mons. Zvolenského – prijatie na
Mestskom úrade primátorom mesta;
Šaliansky Maťko J.C.Hronského – súťaž v prednese
slovenských povestí – okresné kolo
Zápis do 1.ročníka vo všetkých ZŠ v meste
Novoročný koncert dychovej hudby Senčanka
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 50.výročia
založenia klubu Piccard Senec

Február
13.2.
14.2.

16.2.

Výročná schôdza členov ZO Csemadok
Slávnostné stretnutie na počesť spomienky na
slávneho rodáka nášho mesta ‐ olympionika Józsefa
Csermáka
Estrádny
koncert
organizovaný
mestskou
organizáciou Csemadoku

Marec
13.3.
14.3.
20.3.
26.3.
28.3.
30.3.

Slávnostná schôdza SMK – MKP
Spomienkový program pri príležitosti revolúcie 1848
Výročná schôdza ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Senecká ruka – medzinárodná súťaž v pretláčaní
rukou
Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2010
Deň učiteľov – slávnostné ocenenie práce najlepších
pedagógov našich škôl
Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti
žiakov – IV. ročník
„Malá Tália“ – okresná prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti

Apríl
8.4.

Okrúhly stôl – jarné stretnutie samosprávy mesta
s občanmi; Téma stretnutia : Priority mestského

zastupiteľstva (ďalej MsZ) pre volebné obdobie 2010
‐ 2014
19.4.

30.4.

Veľkonočné trhy
„Tvorivé dielne“ – podujatie organizované ZŠ J.G.
Tajovského v Pastoračnom centre
Lukostrelecké preteky organizované ŠK Piccard
Senec

Máj
1.5.
6.‐8.5.

7.5.
8.5.
14.5.

20.5.
21.5.

29.5.

Rybárske preteky dospelých – pri príležitosti
otvorenia rybárskej sezóny
VIII. Red Barons motorcountry& rockfest – Slnečné
jazerá
„Míľa pre mamu“ – športové a spoločensko ‐
zábavné popoludnie
„Radosť spieva mamičkám“ – tradičný koncert
venovaný speváckym zborom Radosť ku Dňu matiek
„Senecká korčuľa“ – 3. ročník pretekov na
kolieskových korčuliach organizovaný mestskou
organizáciou KDH
Futbalový turnaj zamestnancov seneckých firiem
„Kto čo vie“ – súťaž a galaprogram vedomostných
a talentových schopností mládeže organizované MO
Csemadok
„Záchranné zložky deťom“ ‐ ukážky záchranných
akcií a záchrannej techniky Policajného zboru SR
a Hasičského
zboru
SR
pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD)
Tradične organizovaná Olympiáda žiakov seneckých
škôl
Oslavy
132.výročia
založenia
Dobrovoľného
hasičského zboru v Senci – slávnostné spoločenské
podujatie organizované Mestským dobrovoľným
hasičským zborom v Senci pre občanov mesta

Jún
3.6

11.6.
18.‐19.6.

19.6.

Ocenenie najlepších žiakov a študentov seneckých
škôl primátorom mesta
Celoštátna výstava psov na Slnečných jazerách
„Senecké leto“ tradične organizované slávnostné
otvorenie letnej turistickej sezóny v našom meste
Okres Senec a jeho priatelia – 13.ročník
medzinárodného
mládežníckeho
futbalového
turnaja
Operetné predstavenie v MsKS organizované MO
Csemadok

24.6.

27.6.

„Veľký letný karneval“ – tradične organizovaný
senecký kolorit pri príležitosti ukončenia školského
roka
Športové popoludnie organizované pre chovancov
OZ Betánia

Júl
5.7.

Celomestské oslavy sviatku Cyrila a Metoda
organizované MO Matice slovenskej tradične
v Evanjelickom kostole

August
27.8.

4.ročník medzinárodného potápačského turnaja
organizovaný ŠK Piccard Senec

September
1.9.
2.9.
3.9.
9.9.
11.9.
14.9.
18.9.
24.9.
26.‐27.9.

Slávnosť pri Pamätníku ústavy – organizátorom
spomienkového stretnutia MO Matice slovenskej
Slávnostný začiatok školského roka 2011/2012 na
seneckých školách
11.ročník festivalu dychových hudieb – organizátor
MsKS v Senci
Rockové divadelné predstavenie – organizátor MO
Csemadok
Spomienka na 150.výročie Vyhlásenie Memoranda
slovenského národa
„Rozlúčka s letom“ – spoločensko‐zábavné podujatie
organizované MO Csemadok
Bodka za prázdninami – koncert speváckeho súboru
Radosť
„Jeseň“ – aranžovanie kvetín ZO Slovenského zväzu
záhradkárov
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a žiackych prác – ZO
SZZ
„Beh zdravia“ – organizované Komisiou športu pri
MsZ v Senci

Október
7.10.‐12.11.

8.10.
15.10.

Dni Alberta Molnára Szenciho – rad kultúrno
spoločenských podujatí v meste organizovaných MO
Csemadok
Jablkové hodovanie – III.ročník organizovaný
v spolupráci s BSK
1. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier

19.10.

Stretnutie sedemdesiat a viacročných – podujatie
organizované MO SČK
Dni Alberta Molnára Szencziho ‐ kladenie vencov pri
soche Alberta Molnára Szenciho spojené s
kultúrnym
programom,
ktorý
organizačne
zabezpečila MO Csemadok v spolupráci so školami
s vyučovacím jazykom maďarským

November

16.11.

26.11.

Koncert
P.Michalicu
venovaný
pamiatke
významného skladateľa ‐ J.Cikkerovi
Okrúhly stôl – jesenné stretnutie samosprávy mesta
s občanmi na tému: úloha komisií pri MsZ
a priebežná informácia o plnení Priorít MsZ
Adventné dielne – vystúpenie speváckeho zboru
Radosť

December
6.12.

11.12.
21.12.
23.12.

31.12.

Mikuláš a slávnostné rozsvietenie vianočného
stromčeka – tradičné adventné podujatie
organizované mestom pre deti na Nám. SNP
Vianočný koncert organizovaný MO Csemadok
Návšteva starých a osamelých členov SČK
Šachový turnaj žiakov o pohár Matice slovenskej
Vianočné dielne – zbor Radosť
Vianočné trhy – podujatie organizované Správou
cestovného ruchu Senec, s.r.o. (SCR Senec, s.r.o.)
Návšteva seneckých dôchodcov v domovoch
v Stupave a v Košútoch
Vítanie príchodu Nového roka 2012 na námestí

Samospráva
Po novembrových voľbách zvolení poslanci zložili sľub do rúk
primátora mesta, čím sa začalo ich aktívne pôsobenie v mestskej
rade a v mestskom zastupiteľstve.
Do roku 2011 vstúpilo mesto s vyrovnaným rozpočtom, čo
znamenalo, že výdavky a príjmy mesta boli vyrovnané. Do rozpočtu
boli zahrnuté viaceré investičné akcie, dotácie organizáciám
a športovým klubom, náklady na údržbu zelene, detských ihrísk,
mestských komunikácií a nezabudlo sa ani na školstvo.
Mesto vyšlo v tomto roku v ústrety občanom a umožnilo svojím
občanom využívať elektronický e‐formulár. Je to technologicky
moderná alternatíva na vybavenie žiadosti cez mestský portál bez
toho, aby občania museli osobne navštíviť mestský úrad. Zvolený
systém je nenáročný a pre užívateľov jednoduchý. Očakáva sa , že ho
občania budú naplno využívať.
Na decembrovom zasadnutí schvaľovali poslanci mestský rozpočet.
Aj keď vážna hospodárska situácia si v mnohých obciach a mestách
Slovenska vyžaduje striktné šetrenie formou zvýšenia daní
a znižovaním výdavkov verejnej správy, v Senci sa zvýšil len poplatok
za odvoz komunálneho odpadu, ktorý bol aj doteraz nižší ako v iných
mestách.
Veľkú pomoc poskytlo mesto obyvateľom vybudovaním nájomných
sociálnych bytov. Pomohlo viacerým sociálne odkázaným rodinám,
ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie a nemali vhodné bytové
podmienky. Náklady na výstavbu nájomných sociálnych bytov
predstavujú viac ako 250 000€.
Byty boli postavené za nákupným strediskom COOP ‐ Jednota. Ich
nájomcovia majú uzatvorenú zmluvu na 1 rok, ktorú je možné
opakovane predĺžiť, najviac dvakrát.
Mestské zastupiteľstvo schválilo v decembri jednotný príspevok
občanom, ktorým je poskytované stravovanie v mestskej jedálni
v Stredisku sociálnych služieb aj v školských jedálňach. Školské
jedálne môžu poskytnúť cudzím stravníkom stravu, pokiaľ im to
kapacita kuchyne dovoľuje.
Príjem do rozpočtu bol vyšší o necelých 50 000€ ako boli výdavky.
Mesto má zámer realizovať viacero projektov cez štrukturálne fondy
EÚ, na ktoré bude potrebné mať vytvoriť finančné zdroje. Mesto je
však povinné zároveň efektívne hospodáriť so svojim majetkom, čo
v konečnom dôsledku je na prospech mesta a jeho obyvateľov.

V marci
t.r.
nadobudla
účinnosť
novela
zákona
o
poskytovaní sociálnych služieb, ktorá priniesla viaceré zmeny
sociálnej oblasti. Novinkou v legislatíve je že, občania si môžu samy
vybrať poskytovateľa sociálnych služieb. Sociálne služby sú hradené
čiastočne z prostriedkov mesta, alebo VÚC (podľa kompetencie
a teda aj podľa druhu sociálnej služby) a z príjmu občana – žiadateľa
o poskytnutie sociálnej služby.
V našom meste sú poskytované sociálne služby formou terénnej
opatrovateľskej služby alebo celoročnom pobytovom zariadení
opatrovateľskej služby.

Výstavba
Mesto mení svoju tvár takmer každým dňom. Na miestach, kde sme
boli zvyknutí na staré, nízke domčeky, vyrastajú nové. Takou
lokalitou je napríklad Pivničný rad, okolie tehelne a mnohé ďalšie.
Ľudia chcú bývať v priestoroch, ktoré spĺňajú požiadavky súčasnej
doby. Pribúdajú nové ulice na okraji mesta.
Mesto Senec bolo aj v tomto roku úspešné pri získavaní finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na realizáciu svojich
projektov, ktoré veľkou mierou prispievajú k zvýšeniu životnej
úrovne mesta, k rozvoju cestovného ruchu a k budovaniu modernej
dopravnej infraštruktúry v meste.
Revitalizáciou námestia, vytvorením nových atraktívnych verejných
priestranstiev a vybudovaním ihriska pre všetky vekové kategórie
detí v Parku oddychu pri seneckom amfiteátri sa rozšírili možnosti
aktívneho
a pasívneho trávenia voľného času obyvateľov
a návštevníkov mesta. Revitalizácia mestskej zelene, rozširovanie
zelených plôch jednoznačne prispieva ku skvalitneniu životného
prostredia v našom meste. Prípravu a realizáciu projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ organizačne
a administratívne koordinujú útvar projektového manažmentu na
mestskom úrade pod metodickým vedením zástupkyne primátora
mesta pani Heleny Nemcovej.
Občania nášho mesta mali do tohto roku k dispozícii len jedno
trhovisko, kde sa trhovníci schádzali hlavne v piatok a sobotu.
V tomto roku pribudlo ďalšie nové trhovisko na Šafárikovej ulici.
Predávajúcim aj kupujúcim je k dispozícii denne okrem nedele.
Nachádza sa v blízkosti autobusovej stanice.
Konečne sa čosi pohlo aj okolo synagógy. Aj keď sa na jej obnove
ešte nepracuje, prišlo k prvému a najvážnejšiemu kroku. Poslanci
Bratislavského samosprávneho kraja schválili zakúpenie synagógy od
Ústredia zväzu židovských náboženských obcí.
Odkúpeniu predchádzali viaceré rokovania, ktoré viedla vicežupanka
Bratislavského samosprávneho kraja – senčanka ‐ pani PhDr.
Gabriella Németh. Na jeseň bola dokončená výstavba sociálnych
bytov na Sokolskej ulici a k 1.novembru sa mohli nasťahovať prví
nájomcovia. V sociálnej bytovke je k dispozícii 8 nájomných bytov,
žiaľ počet záujemcov je omnoho vyšší.
Mesto odkúpilo od Bratislavského samosprávneho kraja budovu
Polikliniky za cca 1,25 mil. Eur prostredníctvom čerpania cudzích
úverových zdrojov. Zároveň sa samospráva mesta pri kúpe tejto
nehnuteľnosti zaviazala každým rokom investovať do jej postupnej
obnovy finančné prostriedky v zmysle schváleného rozpočtu.

V tomto roku sa pristúpilo k rekonštrukcii chodieb – čakárni
a k obnove mobiliáru čakárňach, o.i. pribudli nové prebaľovacie stoly
pre mamičky s batoľatami v čakárňach na pediatrii. Zároveň bol
inštalovaný jednotný informačný systém, aby sa pacient ľahko
orientoval v budove. Ďalšie rokoch mesto uvažuje postupne riešiť
nedostatok priestorov
prístavbou alebo nadstavbou tejto
nehnuteľnosti.
Obyvateľstvo
Na rok 2011 pripadlo sčítanie obyvateľov. V celej republike
prebiehalo v dňoch 13.mája až 6.júna. Sčítanie vykonávali sčítací
komisári, ktorí rozniesli sčítacie hárky a po ich vyplnení ich zozbierali
a zosumarizovali.
Viacerí respondenti využili možnosť elektronickej formy sčítavania.
Tí dostali od sčítacieho komisára identifikátor, prostredníctvom
ktorého sa dostali na internetovú stránku a tam vyplnili sčítacie
hárky. Táto forma sa využila vôbec po prvýkrát v histórii. Výsledky
spracovával Slovenský štatistický úrad.
Naše mesto malo aj v tomto roku svojich jubilantov, ktorí sa dožili
vysokého veku. Osemdesiat a deväťdesiatročných môžeme narátať
niekoľko. No storočného sme mali len jedného. Bol ním pán Jozef
Vlk. Aj keď vysoký vek ho neobral o životnú vitalitu, predsa jeho
srdce dotĺklo v novembri naposledy. Rodina a známi sa s ním
rozlúčili so spomienkou na jeho zmysluplný život.
V októbri sa dožila 90‐tych rokov pani Zuzana Zrneková. Nenápadná
a skromná žena, starostlivá matka. Rada pracovala v záhrade, kde
dopestovala krásne kvety aj zeleninu. Na prácu bola zvyknutá od
detstva. Pochádza z okresu Bánovce, kde sa v rodnej obci Kšinná
zapojila v čase SNP do činnosti partizánskej brigády Jána Žišku.
Pomáhala partizánom získavať potraviny, lieky aj oblečenie. Jej
činnosť si vyžadovala obozretnosť a hlavne odvahu. Ako členka SZ PB
bola za priamu účasť v povstaní vyznamenaná viacerými oceneniami.

Ocenenie významných občanov
Rovnako ako po iné roky predstavitelia mesta ocenili občanov, ktorí
svojou prácou a činnosťou prispeli k rozvoju a zviditeľneniu mesta.
Za to im bola udelená tohtoročná Cena mesta Senec a Cena
primátora mesta.
Cena mesta Senec bola udelená Mgr. Ivanovi Fendekovi, ktorý
niekoľko rokov pôsobil ako stredoškolský pedagóg. Učiteľovanie

vymenil za prácu v Bytovom podniku v Senci, kde pôsobil ako
riaditeľ. Neskôr sa stal riaditeľom seneckej pobočky spoločnosti
Dalkia, a.s. – podniku, ktorý zabezpečuje centrálne vykurovanie
bytov.
Pomerne veľa rokov pracoval ako poslanec mestského
zastupiteľstva, kde svojou rozvahou a dobrými nápadmi pomáhal
riešiť komunálne problémy .
Tou istou cenou bola poctená aj pani Anna Lieskovská. Takmer 30
rokov pôsobila ako vedúca Mestskej knižnice v Senci. Knižnica pod
jej vedením sa stala skutočným strediskom kultúrneho
a spoločenského života v našom meste. Pozývala do nej na besedy
s čitateľmi známe osobnosti súčasnej slovenskej literatúry, histórie
ale aj ďalších umeleckých smerov.
Spolupracovala s pedagógmi a žiakmi seneckých škôl, učila ich láske
ku knihe a sprostredkovávala im tajomný svet literatúry.
Cenu mesta získal aj Mgr. Viliam Michalovič, rímsko – katolícky kňaz.
V seneckej farnosti pôsobil od roku 1999 ako kňaz a neskôr ako
dekan v Seneckom dekanáte. Svojmu poslaniu sa venoval s plným
nasadením, nechýbala mu láska k blížnym, dôstojnosť
a zodpovednosť. Našiel si vždy čas pre deti a mládež, pôsobil na nich
výchovne aj počas spoločných stretnutí, výletov, na súťažiach a pri
ostatnej činnosti.
Rovnaké ocenenie bolo udelené aj členovi Slovenského rybárskeho
zväzu, dlhoročnému predsedovi mestského rybárskeho zväzu,
pánovi Štefanovi Dimitrovovi. Do povedomia občanov mesta,
rybárov aj širokej verejnosti sa dostal ako organizátor rybárskych
súťaží, prác pri čistení rybárskych revírov v Senci, zarybňovania
a náučných akcií pre mládež, ktorá v rybárstve robí prvé kroky.
Nesmieme zabudnúť ani na MUDr. Pavla Šilhára. Pracuje dlhé roky
v pľúcnej ambulancii v Senci. Je známy svojím ľudským a korektným
prístupom k pacientom. Zároveň je veľmi aktívnym darcom krvi,
o čom svedčí aj získanie Diamantovej plakety profesora Jánskeho.
Cena primátora bola udelená pánovi Ľudovítovi Mészárosovi, ktorý
s obrovským zanietením a vytrvalosťou pracoval vo svojom voľnom
čase so seneckými hádzanárkami. Ako tréner dosiahol výnimočné
úspechy. Jeho zverenkyne z klubu Slávia Senec sa stali majsterkami
vtedajšieho Československa.
Dorastenky si vybojovali postup do 1. slovenskej ligy. Je len na škodu
veci, že túto pozornosť nezažil osobne. Ocenenie preto prevzala jeho
manželka pani Mária Mészárosová.

Druhým oceneným bol Mgr. Jozef Zrnek, spisovateľ a predovšetkým
autor kníh s riekankami a básničkami, ktoré venuje najmladším
čitateľom.
Významné ocenenie získal aj dlhoročný vysokoškolský pedagóg
Fakulty masmédií na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave Prof.
PhDr. Andrej Tušer, CSc. V kategórii Novinársky čin roka sa stal
držiteľom Ceny SSN Mercurinoveridicus ex Slovakia za rok 2010.
Toto ocenenie získal za svoje publikácie, v ktorých zoznamuje
čitateľov s históriou žurnalistky a tiež s tvorbou a výrobou novín
a časopisov.
Dlhoročná pracovníčka mestskej knižnice Margit Polák je ďalšou
ocenenou obyvateľkou mesta. Za svoju osvetovú prácu získala o.i.
cenu Katedra, ktorú jej udelila nadácia Katedra Zväzu maďarských
pedagógov na Slovensku.
Počet obyvateľov mesta sa v priebehu kalendárneho roka neustále
mení.
Podľa záznamov z matriky mal Senec k 31.decembru 2011 už 17 145
obyvateľov. V priebehu roka sa narodilo 241 detí, zomrelo 86 ľudí.
Bolo uzavretých 68 civilných a 35 cirkevných sobášov, z toho bolo 10
uzavretých s cudzím štátnym príslušníkom.
Prvými občanmi narodenými v roku 2011 boli Terezka Botlóová
a Jakubko Chandoga. Obaja sa narodili 5.januára.

Školstvo
V našom meste pôsobia tri základné školy ‐ ZŠ na Mlynskej ulici, ZŠ
J. G. Tajovského a ZŠ A. M. Szencziho s vyučovacím jazykom
maďarským. Ich absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu aj na
seneckých stredných školách, a to na Gymnáziu Antona Bernoláka,
na Gymnáziu A. Molnára Szencziho s vyučovacím jazykom
maďarským a na Spojenej strednej škole na Kysuckej ulici. Tieto
školy navštevujú aj študenti z okolitých obcí, čo dáva všetkým trom
školám poskytujúcim dobrý študijný program dobrú perspektívu aj
do budúcnosti.
Okrem týchto škôl je v meste aj Spojená škola na Trnavskej ulici
s organizačnými zložkami tvorenými Špeciálnou základnou školou
a Praktickou školou. Určené sú pre žiakov so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov A, B a C
podľa stupňa postihnutia. Súčasťou školy je školský klub detí
a Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva.

Žiaci s narušeným správaním, ktoré viedlo ku vzniku ich priestupkov
voči zákonu sú umiestnení v súkromnom Liečebno – výchovnom
sanatóriu na Dialničnej ceste.
S pribúdajúcim počtom obyvateľov v meste rastie aj dopyt po
materských školách a následne aj školských
zariadeniach.
Vzhľadom na nedostatok kapacít nie všetkým žiadateľom
o umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia bolo možné
vyhovieť. Materské školy a školské zariadenia majú najväčšie
problémy práve s nedostatkom priestorov. Mesto sa snaží túto
situáciu postupne riešiť v rámci svojich finančných možností
prístavbou alebo nadstavbou existujúcich nehnuteľností.
Výchovný a vzdelávací proces školy obohacujú o nové prvky,
pripravujú žiakov na prijímacie pohovory, na súťaže a olympiády.
Výsledkom sú viaceré úspechy seneckých žiakov a študentov na
domácej aj zahraničnej úrovni.
V januári prebehol zápis na všetkých základných školách. Do
1.ročníka pre školský rok 2011/2012 bolo spolu zapísaných 234
prváčikov. Niektorí z nich však do školy nenastúpia, nakoľko rodičia
žiadajú na základe odporučenia psychológa alebo pediatra odklad
školskej dochádzky.
28.marca si každoročne pripomíname Deň učiteľov. Vedenie mesta
má záujem o dobré výsledky seneckých škôl. Tí, ktorí sa starajú
o vzdelávanie a výchovu a dosahujú pri tom nemalé úspechy, boli aj
tento rok ocenení ďakovným listom. Odovzdal im ho primátor Karol
Kvál spolu s prednostkou MsÚ Jarmilou Répássyovou.
Ďakovný list dostali Stanislava Tužinská z MŠ Fándlyho, Edita
Tóthová zo súkromnej MŠ Svätý Martin, Mária Antaličová zo
súkromnej MŠ Fándlyho, Mária Reingráberová z MŠ Kollárová. Zo
základných škôl Mgr. Oľga Füreková a Mgr. Mária Čelková zo ZŠ J. G.
Tajovského, Mgr. Alena Rezníková zo ZŠ Mlynská a Monika Matús zo
ZŠ A. Molnára, zo Spojenej školy na Trnavskej ulici Ing. Ján Maglocký,
riaditeľ ZUŠ Mgr. Gabriel Škriečka, riaditeľka súkromnej ZUŠ Renáta
Rovňáková.
Za stredné školy si ocenenie prevzali PhDr. Helena Oberhauserová
z GAB Senec, Ing. Hajnalka Cséplöová zo Spojenej školy s vyučovacím
jazykom maďarským a Mgr. Alena Somogyiová zo Spojenej odbornej
školy Senec.
Z rúk predsedu Bratislavského samosprávneho kraja si ocenenie
prevzala dlhoročná učiteľka Gymnázia A. Bernoláka Mgr. Marta
Hospodárová. Jej zodpovedná a erudovaná práca so študentami

priniesla dobré výsledky pri ich ďalšom štúdiu na vysokých školách
a v následnej praxi.
PaeDr. Edita Szabóová PhD je učiteľkou MŠ A. Molnára Szencziho.
Vyučuje na SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Senci a súčasne
prednáša na Katedre učiteľstva v Komárne. Za jej profesionálnu
činnosť jej Celoslovenská asociácia pedagógov materských škôl
udelila cenu odborníčky v oblasti vychovávateľstva „Vankó Terike
Díj“.
V máji sa konali prijímacie skúšky na osemročné štúdium na
Gymnázium A. Bernoláka, ktoré aj pre nasledujúci školský rok
otvorilo jednu triedu tejto formy štúdia. Skúšky robili žiaci 5.ročníka
základných škôl.
V apríli oslávila ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára
Szencziho 60.výročie svojho znovuotvorenia. Oslavy začali
slávnostnou omšou v kostole svätého Mikuláša. Pokračovali
slávnostným odovzdávaním pamätných listov pedagógom, ktorí sa
podieľali na výchove a zaslúžili sa o rozvoj národnostného školstva
v meste. Vyvrcholením osláv bolo odhalenie pamätného stĺpa
a otvorenie výstavy zachytávajúcej minulosť aj prítomnosť školy.
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským sa už v máji
pripravovala prostredníctvom prijímacích pohovorov na otvorenie
nového odboru pre učiteľky materských škôl a odboru
vychovávateľstvo. Prihlásení študenti skúšky zvládli. Po ukončení
štúdia budú mať možnosť študovať aj na vysokej škole.
Súčasťou vzdelávacieho procesu sú aj súťaže a predmetové
olympiády. Talentovaní a odvážni žiaci získavajú v nich ocenenie na
obvodných, krajských, celoštátnych a aj medzinárodných kolách.
Úspešných žiakov každoročne oceňuje primátor mesta. Aj v tomto
roku odovzdal ocenenie 114 žiakom. Bolo to ocenenie za dosiahnuté
výsledky a zároveň povzbudenie do ďalšej práce.
Rovnaké problémy ako všetky školy na Slovensku majú aj senecké.
Trápi ich nedostatok učebníc, z ktorých mnohé ešte neboli ani
napísané a pri niektorých učebniciach boli pri dodávkach krátené
počty bez ohľadu na to, či budú žiakom chýbať tri alebo dvadsať
učebníc.
V školách sa zlepšujú podmienky pre vzdelávací a výchovný proces,
budujú sa IKT učebne a jazykové učebne.
Mesto realizovalo v tomto roku na všetkých svojich školách
a školských zariadeniach Projekt modernizácie osvetlenia. Obnovou
a inštalovaním nových svietidiel sa výrazne zlepšia svetelno ‐

hygienické podmienky pre deti a žiakov v triedach a v neposlednom
rade dôjde k značnej úspore elektrickej energie.
Okrem základných škôl sú v meste tri základné umelecké školy,
najstaršia ZUŠ Fándlyho ulici, súkromná ZUŠ Renáty Madarászovej
a ZUŠ Atelier Jitky Bezúrovej. Žiaci týchto škôl prinášajú ocenenia
z celoslovenských aj z medzinárodných súťaží. Ich úspechy sú
odrazom talentu našich detí a zároveň zanietenej práce ich
pedagógov.

Kultúra
Aj keď naše mesto nepatrí medzi najväčšie na Slovensku, žije po celý
rok čulým kultúrnym životom.
Už na Troch kráľov – 6. Januára – odznel koncert speváckeho zboru
Matice slovenskej vedeným Zdenkom Macháčkom a ľudového zboru
Igrici zo ZUŠ Fándlyho s vedúcim Miroslavom Brnom.
Vo februári sa uskutočnil spevácky koncert poslucháčov JAMU v
Brne, medzi ktorými účinkovala aj senčanka Lucia Szabová.
Zaujímavá bola beseda so spisovateľom Robom Perneckým, ktorého
podporili aj ďalší tvorcovia, Fero Jablonovský a Tomáš Janovic.
V priestoroch centra kultúry a záujmovo‐umeleckej činnosti Labyrint
v Mestskom kultúrnom stredisku, zároveň prebiehala výstava
maliara Daniela Brogyányho.
18.marca vystúpila v kultúrnom dome skupina Rackajam z Maďarska
so skladbami hlavne v ľudovom a rockovom štýle.
V marci a v apríli pripravila Mestská knižnica veľký výber podujatí
pre svojich čitateľov. Tí najmladší strávili v knižnici noc
s rozprávkarom Andersenom, a zároveň absolvovali aj súťaž o kráľa
čitateľov. Víťazkou – kráľovnou čitateľov sa stala žiačka Monika
Kráľová zo ZŠ J. G. Tajovského, ktorá sa následne zúčastnila 5.
Celoslovenského snemu Kráľov detských činov.
6.apríla vystúpil v rímsko – katolíckom kostole mládežnícky spevácky
zbor z Kalifornie. Spolu s ním aj náš spevácky zbor Radosť.

V máji mohli v Senci diváci vidieť naživo známych českých zabávačov,
Karla Šípa a Jozefa Náhlovského.
Priestory Labyrintu využívajú na svoju činnosť aj amatérski
výtvarníci. Výstavy ich diel sa striedajú s výstavami prác žiakov
seneckých škôl a s výstavami profesionálov.
Ku Dňu matiek pripravili členovia súboru Radosť skvelý hudobno –
tanečný program pod vedením Mgr. Františka Podolského.
Vystupujúci zaujali svojou bezprostrednosťou a často až
profesionalitou.
V júni začína letná sezóna na Slnečných jazerách. Tradične ju otvára
známe Senecké leto. Navštívilo ho viac ako 20 tisíc ľudí, ktorí sa
mohli zabávať pri mnohých atrakciách a pri vystúpení viacerých
umelcov a hudobných skupín. Okrem iných zaujali hlavne Richard
Müller, skupina Chinaski a Desmod.
Večerný program vyvrcholil ohňostrojom, ktorý návštevníkov
Seneckého leta očaril svojou farebnosťou a nápaditosťou.
Prekrásnym vystúpením sa pred koncom školského roka
prezentovali žiaci tanečného odboru ZUŠ na Fándlyho ulici. Ich
tanečné kreácie na motívy Bizetovej Carmen si podmanili všetkých
divákov v preplnenej kinosále.
Posledný deň v škole a Veľký letný karneval patria neodmysliteľne
k sebe. Počas noci zmení mesto svoj vzhľad vďaka krásnej balónovej
výzdobe. Postupne rastie slávnostná atmosféra. Umocňujú ju rôzne
vystúpenia. Popoludnie patrí promenáde masiek, hudobným
a divadelným vystúpeniam, maskotovi karnevalu a tradične
pomaľovaným tváram našich najmenších.
3.septembra sa konal už 11.ročník festivalu dychových hudieb, ktorý
sa stretol s veľkým záujmom. Dychová hudba Senčanka si pozvala
Vištučanku, Vlčovanku, Mistríňanku a Medanovčianku. Takmer 100
účinkujúcich a zrekonštruované veľké hľadisko Parku oddychu
prispeli k hodnotnému hudobnému zážitku.
Režisérka Zuzana Liová, obyvateľka Senca, natočila úspešnú filmovú
snímku Dom. Pozoruhodné je, že si v ňom zahrala mladá senčanka,
študentka VŠMU v Bratislave, Judit Bárdos. Ušla sa jej jedna
z hlavných úloh. Za stvárnenie tejto postavy získala na
Medzinárodnom filmovom festivale v Trenčianskych Tepliciach cenu
za najlepší ženský herecký výkon.
V novembri v kinosále MsKS odznel koncert speváckeho tria La
Gioia. Speváci svojim vystúpením očarili senecké publikum.

Vypočuť si hru husľového virtuóza Petra Michalicu bol rovnako silný
zážitok. V Labyrinte vystúpil pri príležitosti 100. výročia narodenia
slovenského hudobného skladateľa Jána Cikkera. Klavírny doprovod
mu robila pani Viera Bartošová.
K ukončeniu roka sa rozbehlo veľa kultúrnych podujatí. Vystúpenie
žiakov súkromnej ZUŠ Renáty Madarászovej, Mikuláš s bohatým
programom pre deti, koncert k Vianociam usporiadal aj súbor
Radosť, ktorý si pripravil okrem iného aj zborové piesne, pre
mladých výtvarníkov bola určená vianočná súťaž.
Veľmi aktívne a hlavne príťažlivo pracuje Mestské múzeum. Počas
celého roka v ňom boli prezentované zaujímavé výstavy a viaceré
besedy.
Zaujala stála expozícia Starších dejín Senca, pútavá bola aj beseda
s Dr. Ragačom, riaditeľom Slovenského národného archívu
o šľachtických erboch a výstava o šľachtických rodoch v Senci.
Noc múzeí v apríli bol príležitosťou pre tých, ktorých zaujíma
história, venovali sa reštaurovaniu, písaniu brkom a výrobe pečiatok.
Zaujala prednáška o pravekom osídlení Senca, ktorú prezentoval
archeológ Mgr. Čambal. Riaditeľovi múzea Mgr. Strešňákovi sa
podarilo získať na výstavu dokumenty z Archívu literatúry a umenia
Slovenskej národnej knižnice v Martine.
V roku 2011 začalo Mestské múzeum používať vlastné heraldické
znamenie erb múzea. Erbovú listinu vystavil Heraldický register
Slovenskej republiky, čím sa múzeum stalo prvým z týchto zariadení,
ktoré má vlastný erb.
Ostatné výstavy a besedy – Zem planéta hmyzu, Študenti zo
Slovenska a okolia na prešporských školách ( v maďarskom jazyku )
a beseda s pánom Andrásom Szabóom, autorom monografického
spracovania života a diela Alberta Molnára Szencziho.

Športová činnosť
Naše mesto je známe viacerými športovými aktivitami. Športovci sú
organizovaní v športových kluboch, z ktorých najpočetnejšie
zastúpenie má futbalový klub ŠK SFM Senec. Muži sa snažia udržať
v hornej časti tabuľky prvej slovenskej ligy, čo sa im aj darí. Okrem
toho sa klub zameriava na výchovu mladých hráčov už od
najmladších, ktorí ešte chodia do materských škôl. Podobnú činnosť
vyvíjajú aj v športovom klube Piccard, kde si rovnako vychovávajú
mladých hádzanárov.

Prvou športovou aktivitou v kalendárnom roku býva zimné kúpanie
v ľadových vodách Slnečných jazier. Zúčastnilo sa ho 54 otužilcov, ku
ktorým patrili aj piati senčania, Štefan Bordács, Milan Ševčík,
Silvester Poór, Vladimír Lysičan a Andrej Komada. Na bezpečnosť
odvážlivcov dozerala záchranná zdravotná služba. Do vody
s teplotou 1˚C sa ponorilo aj 12 žien. Pláž bola zasnežená a teplota
vzduchu bola len – 1,5˚C.
V januári sme si pripomenuli 50.výročie založenia športového
potápačského klubu Piccard. Medzi zakladateľov patrili známi
športoví priaznivci pán Švasta, Kocan, Hájek, Schramko a
Podmanický. Prvým predsedom klubu sa stal pán Július Schramko.
Pomáhali im mnohí nadšenci, vďaka ktorým klub čoskoro získal
meno v širšom okolí. Neskôr sa klub stal súčasťou Zväzarmu, k čomu
ho vraj predurčovalo jeho zameranie, pôsobili v ňom okrem
potápačov aj strelci a motoristi. Postupne pribudla aj vodná
záchranná služba a modelári.
Pôvodný názov získal klub späť v roku 1990, zmenilo sa aj jeho
pôsobenie. Pribudol klub lukostrelcov a hádzanárov.
Klub dosahuje úspechy v lukostreľbe, potápaní a hlavne v ženskej
hádzanej. Ženy hrajú 1.ligu.
Súčasným predsedom organizácie je František Gábriš. Členovia klubu
sa podieľajú na organizovaní viacerých športových a spoločenských
podujatí v meste.
Zaujímavou akciou organizovanou seneckými potápačmi bolo
potápanie pod ľadom. Po dôkladnej príprave zaručujúcej bezpečnosť
účastníkov sa mohli do vody Slnečných jazier ponoriť potápači zo
Senca, Trnavy, Serede, Nitry, Bratislavy a Pezinka. Minister vnútra
Daniel Lipšic ukázal odvahu a ponoril sa spolu s profesionálmi.
Seneckí potápači majú v tomto roku za sebou účasť na čistení
Velického plesa vo Vysokých Tatrách počas akcie Čisté vody. Pleso sa
nachádza vo výške 1665m/nm.
Golf v Senci patrí k netradičným športom. Napriek tomu medzi
golfovú elitu patrí Senčanka Zuzana Kamasová. Je členkou golfového
klubu Tále ‐ Gray Bear. Darí sa jej na turnajoch, asistuje trénerovi
slovenskej reprezentácie. Tohtoročným víťazstvom na turnaji
európskeho radu LallaMeryem Cup si otvorila priamu cestu do
najvyššej skupiny na dobu troch rokov.
26.marca sa v priestoroch kinosály Mestského kultúrneho strediska
uskutočnil už 18.ročník Seneckej ruky medzinárodnej súťaže v
pretláčaní rukou. 154 pretekárov z Ruska, Talianska, Bulharska,
Holandska, Francúzska, Ukrajiny a domáci podávali obdivuhodné
výkony. Na listinu víťazov sa zapísali aj seneckí reprezentanti Lucia
Debnárová, Rastislav Málek, Ladislav Hervay a Michal Debnár.

28.marca v tých istých priestoroch zazneli mená najlepších
športovcov za rok 2010. Stali sa nimi Lucia Debnárová,
reprezentantka Slovenska v armwrestlingu, majsterka sveta a
majsterka Európy a jej kolegovia Tibor Labuda, reprezentant
Slovenska a tréner seneckého klubu, Dávid Baráth, úspešný na
medzinárodných súťažiach, Gabriel Csémy, dvojnásobný majster
Slovenska v stolnom tenise, Lea Poórová, hráčka bratislavského
Interu a reprezentantka Slovenska v triede kadetiek, Renáta
Koloditsová, majsterka Slovenska do 14 rokov v šachu a Evelína
Tomovicsová, strieborná v tej istej kategórii.
K oceneným patrili aj Richard Köplinger, hráč ŠK SFM Senec,
Jaroslav Antalič, motokrosár Miroslav Žbodák , majster Slovenska v
karate.
Za najlepšie kolektívy boli vyhlásené ženy a staršie žiačky športového
klubu Piccard Senec, muži a prípravka futbalistov ŠK SFM Senec.
Najlepším trénerom za rok 2010 sa stal Branislav Kriška, ktorý
mužov ŠK SFM priviedol do II.ligy.
V máji sa rozbehli viaceré športové súťaže. Patrila k nim aj ,,Míľa pre
mamu” . Aj keď to bolo športovo ‐ zábavné podujatie, cení sa vysoká
účasť a skutočne absolvovaná míľa v uliciach mesta. Akcia bola
venovaná oslavám Dňa matiek vo viac ako 40 mestách Slovenska.
14.mája sa na Slnečných jazerách uskutočnil už 3.ročník Seneckej
korčule. V súťaži na in line korčuliach sa zúčastnili od predškolákov
až po seniorov tí, ktorí chceli sebe aj ostatným dokázať, že na to
majú. Ukázalo sa , že pohyb a šport sú v našom meste blízke
veľkému počtu ľudí. Senecká korčuľa bola vydarenou akciou
seneckého klubu KDH.
Najmasovejšou akciou bol už 9.ročník Olympiády seneckých škôl.
Žiaci bojovali v kolektívnych športoch a v atletike. Súťažilo sa na
všetkých školách v telocvičniach aj na vonkajších športoviskách,
Ukázalo sa, že v Senci máme mnoho športových talentov, len ich je
potrebné podchytiť a pracovať s nimi.
Na olympiáde nechýbali ani ,,škôlkari” , ktorých sprevádzali nielen
pani učiteľky ale aj rodičia, ba aj starí rodičia. Tí s nimi dokonca
absolvovali beh a ukázali tak, že šport môže spájať všetky generácie.
Máj dal priestor aj na medzinárodnú súťaž v lukostreľbe, ktorú
organizoval športový klub Piccard pri príležitosti 50.výročia svojho
založenia.
Nezaostali ani futbalisti ‐ amatéri, ktorí zorganizovali turnaj pre
pracovníkov seneckých firiem a organizácií.

15.októbra sa uskutočnil 1.ročník Behu okolo Slnečných jazier.
Zorganizovala ho komisia športu pri MsZ. Cieľom úspešnej akcie bolo
prilákať čo najviac ľudí k aktívnemu pohybu. Úspechom bolo, že na
podujatí mali zastúpenie všetky vekové kategórie.
V tom istom mesiaci sa uskutočnil už 22.ročník Behu zdravia.
Zúčastnili sa ho žiaci základných škôl zo Senca. Súťažilo 250 detí
v ôsmich kategóriách.
V závere roka sa zo svetového šampionátu vrátila úspešná senecká
športovkyňa Lucia Debnárová. Priniesla zlato aj striebro, čím
potvrdila svoje kvality a ukázala mnohým mladým ľuďom, čo dokáže
pevná vôľa a chuť neustále sa zlepšovať.

Návštevy v meste
17.januára bol na oficiálnej návšteve seneckej rímsko – katolíckej
farnosti arcibiskup a metropolita Bratislavskej diecézy Mons.
Stanislav Zvolenský.
Svoju pozornosť zameral na činnosť katolíckej cirkvi v meste, na
vzťahy katolíckej farnosti s predstaviteľmi mesta a mestským
zastupiteľstvom. Zároveň vyjadril svoju spokojnosť. V rámci svojej
návštevy v našom meste sa stretol aj s vedením mesta , s pánom
primátorom Ing. Karolom Kválom.
Počas svojej návštevy celebroval sväté omše a stretol sa pri
otvorených rozhovoroch s veriacimi a členmi farskej rady. Na vizitácii
ho sprevádzal generálny vikár Mons. Ján Formánek.
V novembri navštívil naše mesto na pozvanie astronomického
združenia Solar slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella. V priestoroch
hvezdárne na ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho besedoval
s priaznivcami a členmi združenia.

Cirkevný život
5. júla na slávnostnej svätej omši uviedol do úradov nových kňazov
seneckej farnosti Mons. Ján Formánek generálny vikár Bratislavskej
arcidiecézy. Do úradu bol uvedený farár Zdenko Sitka, farár Juraj
Vittek a farár – moderátor Andrej Šotník.
Novým dekanom seneckého dekanátu sa stal Stanislav Stohl, ktorý
však nesídli v Senci, ale v Moste pri Bratislave.

Menovaní vystriedali dekana Viliama Michaloviča, ktorý bol
správcom farnosti dvanásť rokov. Za ten čas pomohol vybudovať
viacero zariadení pre mládež, zveľadiť kostol a jeho okolie. Zároveň
s ním odišli na iné pôsobiská aj kapláni Ján Koščo, Andrej Streichner
a Milan Blaho, výpomocný duchovný.
Ďalšou významnou udalosťou v evanjelickom cirkevnom živote bolo
uvedenie do úradu zastupujúceho farára Tibora Jančíka. Po piatich
rokoch námestného pôsobenia v Senci si ho seneckí evanjelici zvolili
za svojho zborového farára. V tejto pozícii ho do úradu na
slávnostných službách božích uviedol senior bratislavského
seniorátu Boris Mišina a emeritný biskup Ivan Osuský.
Význam Veľkonočných sviatkov v živote kresťanov podčiarkla krížová
cesta. Na Veľký piatok prešiel sprievod vedený dekanom farnosti
Viliamom Michalovičom, ulicami mesta až ku kostolu svätého
Mikuláša. Veriaci niesli veľký drevený kríž, symbol Kristovho
utrpenia.
Pri jednotlivých zastaveniach čítali texty z Písma svätého
v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Z činnosti organizácií
V meste aktívne pracuje viacero spoločenských organizácií. Aktívna
je ZO Slovenského zväzu chovateľov, ktorá usporadúva pravidelnú
burzu domácich zvierat s vysokou návštevnosťou kupujúcich, ale aj
obdivujúcich, medzi ktorými je veľa detí, možno budúcich
chovateľov.
Zaujímavé výsledky dosahujú tradične chovatelia poštových
holubov, ktorí na súťažiach pravidelne víťazia. Najúspešnejší sú
Štefan Podmanický, Svätopluk Mika, Michal Gajdúšek a Karol Bauer.
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
sa aktívne zapája do spoločenského života svojimi akciami – Behom
víťazstva pri príležitosti oslobodenia mesta, besedami so žiakmi
a poznávacími zájazdmi pre členov aj žiakov na pamätné miesta
protifašistických bojov.
Aktívne pracuje aj MO Jednoty dôchodcov, ktorá pre svojich členov
usporiadala posedenia a zájazdy. Členovia Jednoty dôchodcov sa
nemusia obávať samoty, nakoľko majú možnosť sa spolu stretávať
na pravidelne organizovaných stretnutiach a tráviť spoločne pokojne
zaslúžený odpočinok.

Dobrovoľný hasičský zbor je jednou z najaktívnejších spoločenských
organizácií. Jej členovia často pomáhajú pri záchranných zásahoch,
a vzhľadom na to nezabúdajú ani svoju dôslednú prípravu. Svedčia
o tom aj ich výsledky na rôznych súťažiach. Získali 1. miesto na IV.
Ročníku celoslovenského zrazu dobrovoľných hasičov.
Na súťaži s historickou technikou v Maďarsku získali 2. miesto medzi
22 družstvami zo siedmich krajín.
Miestna organizácia rybárov sa zameriava na čistotu okolia vodných
plôch, dopĺňanie stavov rýb, organizuje preteky pre deti aj
dospelých. Dôležitou súčasťou ich činnosti je aj kontrola
dodržiavania pravidiel členskej základne pri love rýb.
MO Slovenského Červeného kríža pravidelne organizuje odbery krvi
od dobrovoľných darcov. Tento rok sa konal jeden z odberov pod
názvom „Guryčova kvapka krvi“ na pamiatku dlhoročného
obetavého pracovníka miestneho spolku.
Po 63 rokoch bola obnovená činnosť Československej obce
legionárov. Za predsedu jednoty v Senci bol zvolený Mgr. Miroslav
Bilský. Úspešná bola výstava výtvarných diel slovenských legionárov.
ZO Csemadoku aktívne pracuje v oblasti kultúry. Predovšetkým sa
snaží spestriť kultúrny život v meste a vyhovieť potrebám a vôli
občanov maďarskej národnosti. ZO ma širokú klubovú činnosť.
Podujatia klubu Alberta Molnára Szencziho sa uskutočňuje raz
mesačne a má veľký úspech. O tom svedčí aj veľká účasť a záujme
občanov. Deti si môžu podľa záujmu vybrať z viacerých krúžkov ako
napr. : Literárny klub ,, Kincskereső ”, Ľudový detský súbor tanca,
detský divadelný súbor ,, Galiba ”. Okrem toho ZO Csemadok
niekoľkokrát ročne usporadúva pre deti a mládež tzv. ,, Dom tanca ”
ako aj tvorivé dielne raz mesačne. Tento rok nezabudli ani na
slávneho rodáka, olympionika Józsefa Csermáka. Členovia klubu
navštívili mesto Tapolca v Maďarsku, kde sa stretli s dcérou
olympijského víťaza a spoločne si uctili jeho pamiatku položením
venca na jeho hrob. V októbri organizovali Dni Alberta Molnára
Szencziho. Dňa 7. októbra sa konalo otvorenie osláv kladením
vencov k pomníku A. M Szencziho, kde sa zúčastnili predstavitelia
nášho mesta Ing. Karol Kvál, Helena Nemcová, Bratislavský
samosprávny kraj, Republiková rada Csemadoku, ZO Csemadok
Senec, a základné organizácie Csemadoku celého okresu Senec.
Program pokračoval v kultúrnom stredisku vystúpením mladých
seneckých umelcov a otvorením výstavby Sándora Godányiho.
V rámci týchto kultúrnych dní boli ešte organizované ďalšie
podujatia, ako koncert Gábora Tamása, opereta s názvom ,,

Zabudnuté leto” v podaní komárňanského divadla a koncert
v kostole sv. Mikuláša.

