Verejný život, samospráva
Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2014 desaťkrát. Od januára vstúpilo do
platnosti rozhodnutie Mestského zastupiteľstva vysielať zasadnutia naživo. Vysielania, ktoré
sa mohli sledovať na internetovej adrese

www.zastupitelstvo.sk boli financované

z mestského rozpočtu. Ešte v januári sa zvolil hlavný kontrolór mesta, ktorým sa stal opäť
Ing. Ján Winkler. Poslanci ho zvolili spomedzi 8 kandidátov.
Senčanka a poslankyňa mestského zastupiteľstva, PhDr. Gabriella Németh (SMK) sa
opätovne stala podpredsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodlo o tom
mimoriadne zastupiteľstvo BSK 20. marca 2014. Na poste je zodpovedná za oblasť
zdravotníctva a sociálny odbor. Ďalšími podpredsedami BSK sa zároveň stali: Martin Benda
(KDH), Igor Bendík (SAS), Alžbeta Ožvaldová (Most – Híd), Martin Zaťovič (SDKÚ –
DS).
V marci naše mesto navštívila delegácia medzinárodnej organizácie OECD,
združujúcej 34 ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta. K návšteve došlo v rámci
prípravy hodnotiacej správy o stave slovenskej ekonomiky. O Senec sa zaujímali ako o
mesto patriace podľa štatistík medzi najúspešnejšie mestá Slovenska.
Vedenie mesta prijalo ponuku neziskovej organizácie Lepšia cesta na zriadenie
pobočky v Senci. Organizácia uspokojuje prioritný spoločenský záujem, preto MsKS
poskytlo zrekonštruovanú miestnosť pre pobočku za symbolický nájom. 7. marca 2014
slávnostne otvorila senecké Centrum psychologickej a sociálnej pomoci riaditeľka
neziskovej organizácie Lepšia cesta Lucia Lesayová za prítomnosti prednostky MsÚ
Jarmily Répássyovej, vedúcej odboru sociálnych služieb mesta Senec Jany Matulovej,
riaditeľa MsKS Petra Szaba, náčelníka mestskej polície Ľuboša Hlaváča a ďalších hostí.

V centre pod vedením psychologičky Jany Beňuškovej bude Senčanom k dispozícii
bezplatná pomoc. Pracovníci centra poskytnú aj psychologické a sociálne poradenstvo pre
tých, ktorí chcú niečo robiť so svojou závislosťou, alebo si nevedia rady s problémom
rodinného príslušníka.
Reforma štátnej správy zasiahla aj senecké úrady. Okresný úrad v Senci spustil od
10. marca klientske centrum, vďaka ktorému môže občan vybaviť na jednom mieste
záležitosti patriace do agendy viacerých špecializovaných oblastí štátnej správy. Klientske
centrum vybavuje agendu okresného úradu (odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor
živnostenského podnikania), špecializovanú štátnu správu (katastrálny odbor, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií a odbor starostlivosti o životné prostredie) a aj agendu
Policajného zboru SR (dopravný inšpektorát, dokladová agenda). Otvorenie klientskeho
centra je súčasťou reformy štátnej správy ESO, ktorej cieľom je zefektívniť fungovanie,
zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre všetkých.
Kontakt s verejnosťou sa inovoval aj na miestnej úrovni. Začiatkom jesene sa mesto
Senec pripojilo k novému systému informovania občanov eEcho. Vďaka systému sa občania
po bezplatnej registrácii môžu promptne dozvedieť o mimoriadnych situáciách, ktoré sa ich
osobne týkajú. Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie či plynu, informácia o
haváriách, odstávkach alebo podobne sa k nim môžu dostať v krátkom čase formou sms
správy, či e-mailu. Nový informačný systém eEcho je samozrejme využiteľný aj na šírenie a
poskytovanie ostatných informácií o dianí v meste.

Po viacerých rokoch spolupráce podpísali mestá Senec a Kőszeg (Maďarsko)
partnerskú zmluvu najvyššej úrovne. K ratifikácii Zmluvy o partnerstve došlo tak v Senci
ako aj v Kőszegu, kam v čase slávností vinobrania (26. septembra) zavítala početná

delegácia Senčanov na čele s primátorom Ing. Karolom Kválom, viceprimátorkou Helenou
Nemcovou a prednostkou mestského úradu Ing. Jarmilou Répássyovou. László Huber,
primátor mesta Kőszeg prijal seneckú delegáciu v Rytierskej sále nedávno obnoveného
Jurišičovho hradu. Na pódiu sály sa obe mestá prezentovali kultúrnym programom.
Senčanov reprezentoval spevácky zbor Radosť a muzika Bertókovcov. V zápätí sa Senčania
vybrali do ulíc tohto čarovného mesta.

Rok 2014 bol všeobecne charakterizovaný ako supervolebný. V marci prebehli
dvojkolové voľby na post prezidenta SR, v máji voľby do Európskeho parlamentu
a v novembri komunálne voľby.
V prvom kole prezidentských volieb sa 15. marca vyberalo spomedzi 15 kandidátov.
Medzi nimi bol aj Senčan Gyula Bárdos, nominant Strany maďarskej komunity (SMK),
ktorý sa stal oficiálnym kandidátom vďaka 46 625 občianskych podpisov a 16 poslaneckých
podpisov získaných za veľmi krátku dobu, 21 dní. V prvom kole volieb získal napokon
v celoslovenskom meradle 5,11 % hlasov, v Senci za neho hlasovalo 11,23 % aktívnych
voličov. Druhé kolo volieb sa konalo 29. marca, pričom sa rozhodovalo medzi nezávislým
kandidátom Andrejom Kiskom a kandidátom strany SMER SD, zároveň aktuálnym
predsedom vlády, Róbertom Ficom. Víťazom sa stal Andrej Kiska, ktorý získal
v celoštátnom meradle 59,38% hlasov pri 50, 48 % účasti voličov. V Senci zaznamenal ešte
lepšiu bilanciu, 79,99% pri 53, 19 % účasti voličov.

Už tradične malá účasť voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu bola 24. mája
2014 v Senci takmer identická so slovenským meradlom (13, 05 %). K urnám prišlo iba 13,
8 % seneckých oprávnených voličov. V lokálnych pomeroch bolo poradie strán nasledovné:
SMK (18,1 %), SMER (13,6%), KDH (13,0%), NOVA (8,7%), OĽANO (8 %), SDKÚ (7,2

%), MOST – HÍD (6,9 %). V celoslovenských pomeroch zvíťazila strana SMER a získala 4
poslancov (24,09%), ostatné strany dopadli nasledovne: KDH - 2 poslanci (13,21%), SDKÚ
– 2 poslanci (7,75%), OĽANO - 1 poslanec (7,46%), NOVA - 1 poslanec (6,83%), SaS - 1
poslanec (6,66%), SMK – 1 poslanec ( 6,53%), MOST-HÍD - 1 poslanec ( 5,83%).

15. novembra 2014 sa v 2 923 mestách a obciach Slovenska volili primátori,
starostovia a poslanci miestnych zastupiteľstiev. V Senci sa volilo na post primátora mesta
spomedzi piatich kandidátov. Pri volebnej účasti 44, 09 % voličov sa víťazom stal doterajší
primátor Ing. Karol Kvál s počtom 3 848 získaných hlasov. Bilancia ostatných kandidátov
bola nasledovná: Martina Valachová 1 935, Miroslav Horváth 254, Alexander Šušla 193,
Renáta Maczeáková 82 hlasov.

Celkom 19 poslancov mestského zastupiteľstva sa volilo v dvoch volebných obvodoch
spomedzi 71 kandidátov.
Kandidátmi na poslancov vo volebnom obvode č.1 boli:
1. Gabriel Agárdy, Ing., 64 r., elektroinžinier, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ,
SaS
2. Mikuláš Bertok, Ing., 47 r., strojný inžinier, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ,
SaS
3. Ján Cíbik, Ing., 46 r., chemický inžinier, KDH
4. Zuzana Cíbiková, Ing., 46 r., chemický inžinier, KDH
5. Vladimír Cingel, 52 r., technik, KDH
6. Zdenek Černay, 55 r., súkromný podnikateľ, nezávislý
7. Radoslav Dosedel, 29 r., grafik, nezávislý

8. Rezső Duray, 60 r., elektrotechnik, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
9. František Gábriš, 53 r., živnostník, nezávislý
10. Zuzana Gabrišová Košecová, PhDr., 45 r., riaditeľka n.o., občiansky aktivista, nezávislá
11. Rudolf Galambos, Mgr., 43 r., pedagóg, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
12. Kristína Harvanová Černayová, Mgr., 32 r., advokátka, nezávislá
13. Mária Hudáková, Ing., 44 r., administratívny pracovník, občiansky aktivista, nezávislá
14. Karol Jankó, Mgr., 38 r., žurnalista-básnik, KSS
15. Robert Jonáš, Mgr., 29 r., IT, administrátor, nezávislý
16. Gašpar Józan, I ng. 5 8 r ., zástupca zahraničnej firmy, nezávislý
17. Gabriel Klokner, Ing., 56 r., podnikateľ, SMER-SD
18. Zoltán Kovács, Ing., 50 r., ekonóm, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
19. Jozef Kučerák, Mgr., 44 r., obchodný manažér, nezávislý
20. Katarína Kuruczová, 55 r., koordinátor zápočtov a úhrad, SMER-SD
21. Martin Lettrich, 63 r., akad. sochár, občiansky aktivista, nezávislý
22. Renáta Maczeáková, 50 r., ekonómka, nezávislá
23. Ján Maglocký, Ing., 67 r., lesný inžinier, občiansky aktivista, nezávislý
24. Tomáš Medveď, 39 r., exportný manažér, občiansky aktivista, nezávislý
25. Gabriella Németh, PhDr., 57 r., sociálny poradca, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS,
SIEŤ, SaS
26. Antonia Ostatníková, 63 r., účtovníčka, KDH
27. Zoltán Polák, 50 r., elektrotechnik, MK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
28. Monika Snohová, PaedDr., 34 r., učiteľka, občiansky aktivista, nezávislá
29. Imrich Szabó, Ing., 59 r., ekonóm, MK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ--DS, SIEŤ, SaS
30. Gabriela Szabová, Mgr., 50 r., riadiaci pracovník, nezávislá

31. Zuzana Szárazová, Ing., 43 r., marketingový manažér, občiansky aktivista, nezávislá
32. Peter Šimonič, Ing., 32 r., geodet, nezávislý
33. Rita Tornyaiová, Ing., 49 r., ekonóm, nezávislá
34. Jana Turanská, 51 r., dentálna hygienička, občiansky aktivista, nezávislá
35. Roman Voško, 47 r., obchodný zástupca, KDH
36. Valter Vrškový, 36 r., SZČO, nezávislý
37. Miroslav Žbodák, Mgr., 48 r., stredoškolský pedagóg, nezávislý
38. Ladislav Žittňan, 25 r., poľnohospodár, občiansky aktivista, nezávislý

Kandidátmi volebného obvodu č. 2 boli:
1. Dušan Badinský, Ing., 46 r., strojný inžinier, nezávislý
2. Gyula Bárdos, 56 r., pedagóg, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
3. Branislav Baričák, Ing., 45 r., občiansky aktivista, ekonomický analytik, nezávislý
4. Ladislav Bertok, 45 r., hudobník, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ--DS, SIEŤ, SaS
5. Rudolf Bittner, Ing., 51 r., podnikateľ, nezávislý
6. Attila Csuka, 44 r., živnostník, StranaSMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
7. Emese Dobošová, MUDr., 59 r., zubná lekárka, SMER – SD
8. Daniel Drinka, 30 r., referent, SNS
9. Csaba Farkas, 37 r., konateľ, nezávislý
10. Ivan Fendek, Mgr., 65 r., učiteľ, KDH
11. Alena Greksa, Bc., 29 r., kultúrny pracovník, občiansky aktivista, nezávislá
12. Juraj Gubáni, I ng., 3 1 r ., obchodný a projektový manažér, nezávislý
13. Michal Krajčovič, Mgr., 39 r., obchodný manažér, nezávislý
14. Zuzana Lovíšková, Mgr., 32 r., zamestnanec vo verejnej správe, nezávislá

15. Miklós Mészáros, MUDr., MBA, 47 r., manažér, nezávislý
16. Roman Mészáros, Bc., 32 r., regionálny riaditeľ, nezávislý
17. Peter Morvay, 25 r., manažér, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
18. Ladislav Nádaský, 65 r., dôchodca, nezávislý
19. Kristian Németh, Bc., 33 r., sociálny pracovník, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS,
SIEŤ, SaS
20. Jana Némethová, Ing., 46 r., záhradná inžinierka, občianska aktivistka, nezávislá
21. Jozef Olas, Ing., 55 r., SZČO, KDH
22. Maroš Ožvald, Mgr., 36 r., právnik, KDH
23. Michaela Pánisová Ležáková, JUDr., 39 r., právnik, nezávislá
24. František Podolský, Mgr., 58 r., správca-hospodár, nezávislý
25. Juraj Poizl, Ing., 57 r., poľnohospodársky inžinier, KDH
26. Silvia Poórová, Mgr., 50 r., riaditeľka sociálneho zariadenia, nezávislá
27. Peter Príbelský, Mgr., 37 r., právnik, KDH
28. Peter Sedala, Ing. arch., 59 r., architekt, občiansky aktivista, nezávislý
29. Ľudovít Szabo, 42 r., elektrotechnik, nezávislý
30. Oľga Šišková, MUDr., 49 r., zubná lekárka, nezávislá
31. Pavol Škovránek, Mgr., 64 r., učiteľ, KDH
32. Ľuboš Várady, 29 r., podnikateľ, nezávislý
33. László Vojtek, Ing. CSc., 68 r., inžinier strojár, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS,
SIEŤ, SaS

Z uvedených boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení:

Volebný obvod č. 1: Zdenek Černay (869 hlasov), Jana Turanská (861 hlasov), Ing. Ján
Maglocký (841 hlasov), PhDr. Gabriella Németh (769 hlasov), PaedDr. Monika Snohová
(718 hlasov), Ing. Mikuláš Bertok (693 hlasov), Ing. Mária Hudáková (677 hlasov), Mgr.
Rudolf Galambos (669 hlasov), Ing. Zoltán Kovács (664 hlasov), Ladislav Žittňan (658
hlasov). Volebný obvod č. 2: Ing. Juraj Gubáni (976 hlasov), Ing. Rudolf Bittner (945
hlasov), Gyula Bárdos (858 hlasov), Ing. arch. Peter Sedala (834 hlasov), Ing. Dušan
Badinský (795 hlasov), Mgr. František Podolský (746 hlasov), Mgr. Peter Príbelský (742
hlasov), Mgr. Pavol Škovránek (672 hlasov), Ing. Jana Némethová (668 hlasov)
Ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva sa konalo 15. decembra
2014 v reštaurácii Nostalgia, kde primátor mesta a novozvolení poslanci zložili sľub.
Novým zástupcom primátora mesta Senec sa stal Ing. Dušan Badinský, ktorý vo funkcii
vystriedal Helenu Nemcovú. Mestské zastupiteľstvo v novom zložení zvolilo aj predsedov
komisií MsZ na volebné obdobie 2014 – 2018, ktorými sa stali nasledujúci poslanci
a poslankyne:
Finančná komisia – Ing. Mikuláš Bertok, Komisia výstavby a územného plánovania – Ing.
Rudolf Bittner, Komisia sociálna a zdravotná – Mgr. František Podolský, Komisia životného
prostredia – Zdenek Černay, Komisia rozvoja vzdelávania a kultúry – Mgr. Rudolf
Galambos, Komisia športu – Ing. Juraj Gubáni, Komisia podnikateľskej činnosti – Ing.
Mária Hudáková, Komisia cestovného ruchu – Ing. Zoltán Kovács, Komisia priestupkov a
verejného poriadku – Jana Turanská, Redakčná rada mesačníka Senčan – PhDr. Gabriella
Németh.

Výstavba a zmeny charakteru mesta
Po vlaňajšej modernizácii verejného osvetlenia získalo mesto v roku 2014 oprávnenie
zaradiť sa ako ako LED mesto strednej a východnej Európy do radov partnerov programu
Európskej komisie Green-light. Tento program je iniciatívou pre prevenciu znečistenia. Jej
partnerské organizácie sa zaviazali znížiť spotrebu energie na osvetlenie.
Výzor mesta sa nemení iba výstavbou ale aj zateplením. Postupne tak miznú
posledné nedotknuté členité fasády. Naopak, panelákom môže pomôcť zateplenie okrem
zlepšenia izolačných vlastností aj výrazným zlepšením ich vzhľadu. Pravda, ak sa sídliská
pri tom nezmenia na súbory objektov hýriacich vo všetkých farebných odtieňoch. Tomuto
chceli predísť obyvatelia bytových domov na Kollárovej ulici č. 1, 3 a 5, ktorých
zástupcovia sa z vlastnej iniciatívy dohodli začiatkom leta na spoločných farebných
princípoch pri obnove svojich bytových domov. Nasledovali tak rozumný trend vo svete,
smerujúci k vzniku obytných celkov s podobnou farebnosťou.
Mimoriadne letné zrážky v roku 2013 a následne vznikajúce lokálne povodňové
situácie podnietili a urýchli opatrenia zamedzujúce vznikom podobných situácií. Aj keď
komplexné riešenie protipovodňových situácií si vyžaduje viaceré na seba nadväzujúce
zdĺhavejšie kroky, mesto vykonalo v roku 2014 niekoľko konkrétnych. Odhalila sa a
odstránila chyba na kanalizačnom rozvode na ulici E. B. Lukáča, obnovili sa jarky na
Zahradníckej, ulici Fraňa Kráľa, vyčistili sa a obnovili jarky na Pezinskej ulici, vybudoval
sa čiastočne odvodňovací jarok pozdĺž so sídliskom Za Štiftom a podarilo sa tiež vybudovať
odvodňovací jarok pri kruhovej križovatke v smere na Malý Biel s prepojením do
odvodňovacieho jarku štátnej cesty II/503. Zároveň sa projektovo uvažovalo o vybudovaní

záchytných nádrží na viacerých miestach mesta. Ako komplikácia sa tu však ukázali zložité
majetkové vzťahy a tiež nutnosť získať vodoprávne povolenie v zmysle Vodného zákona.
Táto fáza bola charakterizovaná ako finančne náročná a časovo zdĺhavejšia.

Školstvo, kultúra
Školstvo
Medzi 400 základnými a strednými školami SR boli vďaka pomoci Národného
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) skvalitnené technické podmienky pre
elektronické testovanie žiakov aj na seneckých školách. Spojená škola s vyuč. jazykom
maďarským získala v projekte 5 počítačov a Základná škola J. G. Tajovského 12 počítačov.
Skúšobné testovanie NÚCEM

prebehlo na troch seneckých školách, ktorými boli

Gymnázium Andreja Bernoláka, ZŠ Mlynská a ZŠ s VJM A. M. Szencziho. Skúšobné
testovanie nepreveruje len testové úlohy, ale aj technické vybavenie školy a kvalitu
internetového pripojenia.
Učitelia, metodici a historici z krajín Višegrádskej štvorky sa zišli 10. a 11. januára v
Mestskom múzeu v Senci na pracovnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu V4
„Dejiny susedov“ pod záštitou českého občianskeho združenia PANT. Členmi slovenskej
delegácie boli: vedecký pracovník Miroslav Michela, učiteľka dejepisu Beáta Barlová a
Árpád Korpás, publicista a spoluorganizátor. Zúčastnení dvojdňovej pracovnej schôdze
rokovali o prebiehajúcej tvorbe súboru moderných metodických materiálov k výučbe dejín
štátov Višegrádskej štvorky v 20. storočí.
Gymnázium Antona Bernoláka bolo so svojím projektom „Učíme moderne, učíme
(sa) radi“ úspešné a na modernizáciu vzdelávania v prírodovedných predmetoch získalo

nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 113.000 EUR spolufinancovaný z
Európskeho sociálneho fondu a zo Štátneho rozpočtu SR s 5% spoluúčasťou, ktorú pokryl
zriaďovateľ školy Bratislavský samosprávny kraj. Získané prostriedky mali dopomôcť k
implementácii nových didaktických prostriedkov do vyučovacieho procesu, inovovaniu
obsahu a metód vzdelávania a k modernizácii laboratórií. Všetky aktivity boli plánované na
18 mesiacov a začali sa vo februári 2014.
V roku 2014 boli vypísané riadne výberové konania na riaditeľské funkcie seneckých
školských i predškolských zariadení. Zmena nastala na ZŠ Tajovského , kde doterajšiu
riaditeľku Mgr. Boženu Venerčanovú vystriedal vo funkcii jej bývalý zástupca, Mgr.
Ladislav Kása.

Mgr. Venerčanová odchádzala do zaslúženého dôchodku po tom, čo

polstoročia stála v službách tejto školy. Prvýkrát predstúpila pred žiakov 1. septembra 1964.
V roku 1988 sa stala zástupkyňou riaditeľa a od 1. septembra 1991 až do konca školského
roku 2013/14 zastávala funkciu riaditeľky školy. Okrem funkcie riaditeľky školy je
predsedníčkou mestskej školskej rady, vedúcou sekcie riaditeľov v Okrese, bola
poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Senci a 12 rokov viedla mestskú kroniku.
Zmena nastala aj vo vedení škôlky s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára
v Senci, kde post riaditeľky zastáva od marca Beáta Méry.
Dňa 26. marca boli pri príležitosti Dňa učiteľov ocenení učitelia seneckých školských
a predškolských zariadení. Z rúk viceprimátorky mesta Heleny Nemcovej, prednostky
mestského úradu Ing. Jarmily Répássyovej a poslanca mestského zastupiteľstva Mgr.
Rudolfa Galambosa prevzali sklenenú plaketu nasledujúci pedagogickí pracovníci: Eva
Talamonová (MŠ Fándlyho 2), Darina Rajcsányiová (MŠ Košická), Taťjana Leitnerová
(MŠ Kysucká), Alena Máňová (MŠ Kollárova), Mgr. Gabriela Matláková a Mgr. Ľubica
Blahová (ZŠ J. G. Tajovského), Katarína Köglerová (ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho),

Marta Benešová (ZŠ Mlynská), Elena Dömeová (ZUŠ), PaedDr. Zuzana Synaková
(Gymnázium A. Bernoláka), Mgr. Andrea Bánová Ballyáková (Spojená škola s VJM A.
Molnára Szencziho), Mgr. Iveta Gašparová (Stredná odborná škola), Mgr. Elena
Kvassayová (Spojená škola – ŠZŠ).

Oblastný výbor Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku usporiadal 28. marca
regionálny Deň učiteľov v ZŠ s VJM A. M. Szencziho. Pedagógovia prišli tak zo
základných škôl z Bratislavy, Tomášova, Podunajských Biskupíc, Turne, Hrubého Šúru,
Rece ako aj z materských a stredných škôl regiónu. Popri 89 prítomných pedagógov sa
konferencie zúčastnili aj predstavitelia Mestského úradu Senec, Helena Nemcová, Jarmila
Répássyová a Anton Kubliniak, vedúci Školského úradu mesta. Prítomných pozdravil aj
predseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku László Pék a Alajos Mészáros,
poslanec Európskeho parlamentu. Na programe bola okrem iných bodov aj prednáška o
kreativite od doktora Vilmosa Vassa, docenta Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti.
Regionálny Deň učiteľov poskytol zároveň priestor na vzájomné spoznávanie sa.

Výročie založenia oslávilo senecké Gymnázium Alberta Molnára Szencziho a
Stredná odborná škola s VJM, ktorej právny predchodca otvoril svoje brány študentom pred
55 rokmi. Pri tejto príležitosti zorganizovali spomienkovú slávnosť v sobotu, 17. mája. Po
ekumenickom vďakyvzdaní v kostole sv. Mikuláša pokračoval program vo veľkej sále
MsKS. Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka školy Zsuzsanna Kontár, za zriaďovateľa
podpredsedníčka BSK Gabriella Németh a viceprimátorka mesta Senec, Helena Nemcová.
Svojou prítomnosťou uctil slávnostné podujatie primátor mesta Senec Karol Kvál,
prednostka mestského úradu Jarmila Répássyová a republikový predseda Csemadoku Gyula
Bárdos. Bývalým pedagógom školy a jej predchodcov boli pri tejto príležitosti odovzdané

pamätné listy. Prítomní sa neskôr presunuli do budovy, kde si pozreli expozíciu zostavenú
z histórie a absolvovali krst jubilejnej pamätnej publikácie, ktorá bola vydaná pri tejto
príležitosti s názvom „55 év a magyarság szolgálatában“ (55 rokov práce v prospech
Maďarov).
Zdá sa, že rok 2014 bol bohatý na publikácie z oblasti seneckého školstva. V
mestskej knižnici sa konala 5. júna slávnostná prezentácia knihy „Naša septima“, ktorá
zachytáva spomienky historicky prvého ročníka študentov seneckého gymnázia na roky ich
mladosti, s časovým odstupom 60 rokov od ich maturity. Zostavovateľmi tejto
monograficky ladenej, pútavej knihy spomienok boli Jozef Čársky a Ivan Varga. Prezentácie
sa okrem autorov a spolužiakov zúčastnili aj rodinní príslušníci žijúcich i zosnulých
spolužiakov. Pozvanie prijal primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál, starosta Bernolákova
Ing. Ľubomír Poór, poslanec MsZ v Senci MUDr. Marián Príbelský, riaditeľ Gymnázia
Antona Bernoláka RNDr. Jozef Radzo a ďalší hostia. Obe spomínané publikácie vykazujú
vďaka v sebe noseným výpovediam vysokú dokumentárnu hodnotu.

Vedenie Mesta Senec odmenilo žiakov seneckých škôl, ktorí úspešne reprezentovali
mesto na súťažiach a olympiádach. Pedagógovia, školáci, rodičia a príbuzní zaplnili 6. júna
dopoludnia halu Labyrintu v MsKS pri príležitosti tradičného oceňovania najšikovnejších
žiakov, kde im primátor Mesta Senec Karol Kvál zagratuloval a odovzdal „Uznanie
výnimočným žiakom a študentom“. Viceprimátorka Helena Nemcová pridala k pamätnému
listu darčekové pero aj sladkú odmenu. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Komisie
kultúry a rozvoja vzdelávania, poslanec Rudolf Galambos, vedúci mestského školského
úradu Anton Kubliniak a riaditelia seneckých škôl.

Aj v roku 2014 sa pokračovalo v rekonštrukcii budov školských a predškolských
zariadení. Do leta prebehla posledná fáza rekonštrukcie pavilónov MŠ Fándlyho 2, ktorú
tvorilo zateplenie strechy a fasády budovy. Mesto v závere rekonštrukcie preinvestovalo
139.369,- eur. Už dovtedy dostala škôlka úsporný vykurovací systém, zmenilo sa vnútorné
usporiadanie budovy, boli vynovené kuchynky a sociálne zariadenia, úsporné svietidlá s
väčšou svietivosťou, kuchyňa a práčovňa bola vybavená modernou technikou, všade sa
zabezpečil nový nábytok, hračky a vonkajšie hracie prvky.
Nakoľko obce v Bratislavskom kraji majú obmedzenú možnosť čerpania eurofondov
na projekty tohto typu, je úspechom, že sa mestu po troch rokoch vytrvalej práce podarilo
po prvýkrát získať finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na
projekty obnovy školy a škôlky. V septembri 2014 sa začali realizovať stavebné práce na
projektoch ISRMO OPBK – Senec - Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy
Košická v Senci a ISRMO OPBK – Senec - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy
J. G. Tajovského v Senci. Na spomínanej škôlke sa začalo s budovaním dvoch nových tried
v nadstavbe, zateplením celej budovy vrátane strechy a modernizáciou vnútorných
priestorov a stavbou nových detských ihrísk v areáli škôlky. Modernizáciou Základnej školy
J. G. Tajovského sa mala zabezpečiť zateplenie hlavnej budovy a školskej jedálne vrátane
strechy, obnova bleskozvodov, rekonštrukcia inžinierskych sietí, rekonštrukcia školskej
jedálne a sociálnych zariadení v prístavbe školy. Mesto získalo finančné prostriedky na
oprávnené výdavky rekonštrukcie školy vo výške 548 532,- €.
Aj telocvičňa na ZŠ Mlynskej sa dočkala obnovy. Generálna oprava telocvične, šatní
a spŕch ZŠ Mlynskej prebehla za štyri mesiace. Na financovaní rekonštrukcie sa približne
tretinovo podieľal aktív rodičov, mesto Senec a ZŠ na Mlynskej ulici. Úctyhodné bolo
nadšenie rodičov, ktorí okrem 2% svojich daní prispeli aj individuálnou zbierkou v objeme

takmer 9000 eur. Konečná suma obnovy činila viac ako 100 000,- €, ktorá bola
reinvestovaná v intenciách projektu rekonštrukcie, vypracovaného Ing. Jurajom Gubánim,
členom rady školy, poslancom

MsZ a predsedom Komisie športu mesta Senec.

K odovzdaniu telocvične došlo 22. októbra 2014.
Kultúra
Mestská knižnica sa svojimi službami priblížila k čitateľom. Od januára 2014 je
k dispozícii pri vchode MsKS tzv. bibliobox, ktorú knižnica získala z finančných grantov
Ministerstva kultúry SR a spolufinancovania. Bibliobox umožňuje čitateľom vrátiť knihy 24
hodín denne. Výpožička z konta čitateľa sa odpíše najneskôr nasledujúci pracovný deň.
Základná organizácia Csemadoku si vo februári pripomenula na slávnostnej výročnej
schôdzi 65. výročie svojho založenia. Organizácia pod súčasným vedením Júlie Erdélyi má
450 registrovaných členov a je stabilnou a veľmi aktívnou súčasťou kultúrneho života
mesta. Senecká základná organizácia vznikla medzi prvými v roku 1949, jej bohatú históriu
zachycuje monografia vydaná pred niekoľkými rokmi. Organizácia jubilovala aj v
celoštátnom meradle. Republikové vedenie zorganizovalo 19. januára v Galante
spomienkové oslavy, kde odovzdávali prestížne ocenenia: cenu za celoživotné dielo, cenu za
osvetu a cenu Istvána Gyurcsóa pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry. Medzi ocenenými za
osvetu bola aj Margit Polák zo Senca, ktorej životná dráha je spojená s Csemadokom od
začiatku 60-tych rokov. Ako knihovníčka vychovávala viacero generácií Senčanov k láske k
literatúre. Zapojila sa do hnutia literárnych scén, organizovala stretnutia literárnych umelcov
s čitateľmi, výtvarné výstavy, stretnutia s interpretmi rôznych žánrov, hosťovania
divadelných súborov, iniciovala usporiadanie Dní Alberta Molnára Szencziho, ktoré tento
rok vstúpili do 45. ročníka. Jej viaceré iniciatívy, obstáli v skúške času, dokonca povýšili na
celoslovenskú úroveň.

Mestské kultúrne stredisko spustilo na jar roku 2014 nový program podpory a
rozvoja umenia pod názvom “Umenie občanom“. Jeho zámerom je pravidelné uvádzanie
interpretov kvalitného profesionálneho umenia, komorných produkcií a nadštandardných
umeleckých telies. Bude to prezentácia rôznych žánrov: divadlo, literatúra, hudba, tanec,
pohybové divadlo, avantgardné výtvarné umenie a workshop. Celková koncepcia programu
je nastavená tak, aby prirodzene dopĺňala a spestrovala programovú skladbu MsKS Senec.
Cena vstupného je symbolická, pričom zvyšné náklady na uvedenie jednotlivých produkcií,
sú dotované mestom cez finančný rozpočet MsKS Senec.
Medzinárodné podujatie Noc literatúry dorazilo tento rok aj do Senca. 14. mája 2014
sa v Senci čítali diela súčasnej európskej literatúry tak, ako sa čítalo v Amsterdame, Varne,
Kyjeve, Viedni , v Londýne alebo v Prahe či Bratislave. Interpretmi pri tom boli ľudia
známi známi z televíznej obrazovky, dennej tlače, odbornosťou, významní v lokálnom i
medzinárodnom meradle. V Senci nimi boli pani Helena Čajková, Judit Bárdos, Monika
Macháčková, Andrea Karnasová a Silvester Lavrík. Čítania prebiehali na Mestskom úrade,
v múzeu, na ZUŠ Fándlyho, na Gymnáziu A. Bernoláka a aj v knižnici.
Ženský spevácky zbor Matice slovenskej oslávil v máji svoje 15-te narodeniny. Pod
vedením Mgr. Art. Zdeňka Macháčka pripravili pri tejto príležitosti krásny repertoár
pozostávajúci z vlasteneckých, národných a ľudových piesní v zborovej úprave. Nacvičujú
aj piesne s náboženským obsahom a skladby z tvorby klasikov. Zbor pravidelne vystupuje
pri kultúrnych podujatiach Matice slovenskej, v katolíckom a evanjelickom kostole a na
mestských kultúrno-spoločenských podujatiach. Na slávnostnom koncerte oslávenkyne
poctili svojimi vystúpeniami aj významní umelci, ako Dušan Jarjabek - sólista opery SND;
Suchovský spevácky zbor zo Suchej nad Parnou a spevácky zbor STELLA pri ZUŠ
Fándlyho v Senci.

Na otvorenie letnej sezóny Slnečných jazier zavítalo 14. júna takmer 20 000 ľudí zo
Senca a širšieho okolia. Na festivalovom pódiu sa tento rok zastavili aj

účastníci

medzinárodnej charitatívnej cyklojazdy Na bicykli deťom 2014, ktorú organizuje Občianske
združenie Deťom pre život. Občianske združenie dostalo pri tejto príležitosti prísľub mesta
o finančný príspevok. Posledný piatok pred letnými prázdninami priniesol Veľký letný
karneval

zaujímavé nové masky, sprievod Lichnerovou ulicou až na Slnečné jazerá

a šťastné výhry nositeľom vlastnoručne vyrobených masiek.

Námestie 1. mája a pešiu zónu zaplnili aj tento rok cez víkend od 9. augusta stánky
140 majstrov približne 35 druhov remesiel zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.
Novinkou tohtoročného Festivalu ľudových remesiel bolo, že sa rozšíril aj o folklórny
galavečer s názvom „Zatancuj, zahraj, zaspievaj“. Počas večera tu vystúpila Mužská
folklórna skupina z Heľpy, cimbalová muzika Strýci z Moravy, Folklórny súbor Kincső zo
Želiezoviec, Folklórny súbor Bezanka z Bratislavy a Javorina z Torysok. Program obohatili
aj sólisti a inštrumentalisti, celkovo asi 120 účinkujúcich.

170. výročie vzniku slovenskej hymny bolo pripomenuté 12. októbra slávnostnou
akadémiou v priestoroch Labyrintu Mestského kultúrneho strediska. V úvode zaznelo
niekoľko hymnických piesní v podaní ženského speváckeho zboru pod vedením Mgr. art.
Zdenka Macháčka. Históriou vzniku hymny oboznámil prítomných publicista Dušan Kerný.
Medzi viacerými skladbami zaznela i ľudová pieseň „ Kopala studienku, pozerala do nej“,
ktorej melódia poslúžila študentovi evanjelického lýcea Jankovi Matuškovi na zhudobnenie
jeho básne „Nad Tatrou sa blýska“ ako i verše Karola Strmeňa v podaní pani Heleny
Čajkovej. V ďalšej časti programu účinkovali členovia ľudovej hudby Konopa z Veľkého

Grobu s umeleckým vedúcim Drahomírom Mrózekom. Hlavným organizátorom slávnostnej
akadémie bol MO Matice Slovenskej v Senci.

Cirkevný život
V rámci návštevy Slovenska zavítal začiatkom mája do seneckej rímsko-katolíckej
farnosti otec Mário A. Aviles, C.O., generálny zástupca Konfederácie Oratórií svätého Filipa
Neriho. Jeho tunajšiej prítomnosti predchádzala návšteva formačnej Komunity Oratória
svätého Filipa Neriho v Mikulove v brnenskej diecéze na Morave (Česká Republika), ktorú
sprostredkovali seneckí oratoriánski kňazi. Príležitosť návštevy vzácneho hosťa v Senci
bola spestrená duchovným koncertom v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie.
Pergolesiho Stabat Mater zaznelo v podaní hudobného telesa Collegium Wartberg.
Meditáciu v rámci koncertu predniesol otec Juraj Vittek, moderátor formačnej Komunity
Oratória v Senci. Súčasťou programu návštevy bolo i stretnutie návšteva u arcibiskupa
Stanislava Zvolenského, kde sa okrem iného rokovalo aj o potrebných ďalších krokoch
vedúcich v budúcnosti ku kánonickému ustanoveniu Kongregácie Oratória svätého Filipa
Neriho na Slovensku.

Zakladajúci člen Komunity Oratória svätého Filipa Neriho a farár v Senci, otec
Andrej Šottník dovŕšil 24. septembra 2014 dvadsiaty rok svojho kňazského povolania. Pri
tejto príležitosti mu zablahoželali pri svätej omši v Senci, počas ktorej účinkoval spevácky
zbor Provisorium. Jubilantovi po sv. omši zagratuloval pán Ivan Fendek a pani Helena
Čajková, ako i mladí zo svetského Oratória.

Šport a telesná kultúra
Zmeny vo vedení športového združenia Piccard nastali na výročnej členskej schôdzi
19. januára. Za predsedu nového výboru bol zvolený Dalibor Martišovič. Bývalý predseda
klubu František Gábriš sa v ďalšom chce sústrediť výlučne na hádzanú. Novému vedeniu
združenia pri tom prenecháva kluby, ktoré dosahujú výborné výsledky. Nový predseda
Dalibor Martišovič je členom tohto 53-ročného združenia od roku 1984. Okrem potápania a
vodnej záchrannej služby sa venoval rýchlostnému plutvovému plávaniu a orientačnému
plávaniu v rámci SR a Čiech. Na základnú školu chodil v Senci, strednú školu zdravotnícku
nadstavbu, v zdravotníckom záchranárskom odbore, absolvoval v Bratislave.

29. ročník Seneckej latky, tradičnej súťaže seneckých školákov v skoku do výšky,
usporiadala v tomto roku ZŠ Mlynská. V telocvični školy sa 12. februára zišlo 120
súťažiacich. Prišli aj žiaci zo ZŠ Nová Dedinka. Dievčatá a chlapci súťažili v siedmich
vekových kategóriách, putovný pohár primátora získala opäť ZŠ J. G. Tajovského.
Vyhlásenie Športovca roka mesta Senec sa udialo 12. marca v slávnostnej atmosfére
v kinosále MsKS. Podujatie moderovala Tatiana Brezinská. Ocenených športovcov privítali
na pódiu kinosály predstavitelia mesta, funkcionári športových klubov a pozvaní hostia.
Ceny odovzdávali: primátor Ing. Karol Kvál, prednostka Mestského úradu Ing. Jarmila
Répássyová, predseda Komisie športu Ing. Juraj Gubáni a členovia Komisie športu Mgr.
Vladimír Chríbik a Ivan Kolembus, Juraj Jánošík – podpredseda SFZ, predseda
Bratislavského futbalového zväzu, Justín Sedlák - bývalý basketbalový reprezentant SR,
Tomáš Mókoš – medzinárodný futbalový rozhodca, Stanislav Angelovič – bývalý hráč FC
Senec a MŠK Žilina, Miroslav Lažo – hokejový reprezentant, hráč HK Skalica a Mgr.
Tomáš Singer – viceprezident Slovenskej volejbalovej federácie.

Ocenení v jednotlivých kategóriách boli: Jednotlivci: Dominik Špiriak – futbal, Lukáš
Hlavatovič – futbal, Alexandra Šebeňová – petang, Dominika Kodajová – hádzaná, Nina
Vrábelová – synchronizované plávanie, Lucia Debnárová – armwrestling, Michal Gonek –
karate, Pavol Bitto – karate, Erik Zelman – bojové umenia, Peter Jankovič – lukostreľba;
Kolektívy: AWK Senec – armwrestling, ŠK SFM Senec- starší dorast U19 – futbal, Mladší
mini žiaci ŠŠK GABBO Senec – basketbal; Skokan roka: Svätoslav Bollo – plávanie,
Vanda Vláčilová – synchronizované plávanie; Zaslúžilý tréner a funkcionár športu:
Silvia Mészárosová a Karol Mészáros – volejbal; Víťaz internetového hlasovania:
Dominika Kodajová – hádzaná; Absolútny víťaz: Lucia Debnárová – armwrestling
Na juhu Slnečných jazier sa 20. júna uskutočnilo finále prvého ročníka Detskej
Futbalovej miniligy Senca (DFMS). V poslednom, piatom kole ročníka 2013/2014, si hráči
zmerali svoje schopnosti na piesku. Putovný pohár za súčet výsledkov starších a mladších
žiakov získala ZŠ J. G. Tajovského. Ceny odovzdával Slovenský reprezentant vo futbale
Ľubomír Guldan a organizátor DFMS, predseda FMS Radoslav Dosedel.
16. ročník mládežníckeho futbalu, známy pod názvom „Megaturnaj“ sa tento rok
vyznačoval nasledovnými parametrami: 45 klubov, 85 mužstiev (25 zahraničných zo
Srbska, Česka, Poľska a 60 zo Slovenska), cca 1 600 hráčov sprevádzaných trénermi a
vedúcimi mužstiev, 216 zápasov. Organizátori turnaja i vedenie ZŠ Tajovského aj tento rok
vyvinuli úctyhodné úsilie, aby výsledkom bol taký hladký, ale zároveň vzrušujúci trojdňový
turnaj, akého sme boli svedkami. Vďaka bola vyslovená aj rodičom detí ŠK SFM Senec za
všemožnú pomoc organizačnému tímu, sponzorom turnaja, ktorí ochotne prispeli finančne
či materiálne, primátorovi mesta Senec, predsedovi BSK, prednostovi OÚ v Senci, ako aj

starostom obcí a predsedom ŠK z okresu Senec, generálnemu sekretárovi SFZ, prezidentovi
ÚLK a predsedovi BFZ za podporu tejto významnej udalosti.
V lete sa na Slnečných jazerách udialo tretie podujatie zo série šiestich regionálnych
basketbalových turnajov známych ako 3x3 Basket Tour. Senecké podujatie nieslo názov
GABBO Cup Senec 2014. V Senci sa stretlo 65 tímov, v kategórii MiniStreet odohralo
stretnutia 18 tímov. Súťažilo sa v kategóriách – MiniStreet Mix, Mix ZŠ, Juniori, Muži,
Open Mix, Open Fun a Old – Young.

Obyvateľstvo
Bratislavský župan Pavol Frešo ocenil 12 osobností Výročnou cenou Samuela Zocha,
Čestným občianstvom a Pamätným listom predsedu kraja. Ocenenie získali tí, ktorí sa
svojou prácou výrazne zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu a jeho
reputáciu doma i v zahraničí. Slávnostný galavečer sa konal vo štvrtok večer v Divadle
Aréna. Medzi ocenenými boli aj Senčania: Zdeněk Macháček, dlhoročný šéfdirigent
spevohry Novej scény v Bratislave. Jeho zásluhou sa Nová scéna stala najlepším operetným
divadlom na území celého bývalého Československa. Dodnes je veľmi aktívny, založil
a vedie na Štátnom konzervatóriu v Bratislave Operetné oddelenie, vychováva mladú
generáciu, koncertuje a odovzdáva svoje bohaté skúsenosti ďalšej generácii. Mária
Máziková vyučovala viac ako 30 rokov prírodovedné predmety na Gymnáziu s VJM v
Senci. V rokoch 1996/97 bola aj jeho riaditeľkou. Desiatky študentov doviedla k úspechom
na biologických a chemických olympiádach a pripravila ich na vysokoškolské štúdium. Ako
dôchodkyňa vypomáhala na ZDŠ v Tomášove, kde viedla 2 úspešné projekty, v ktorých
škola získala ako prvá na Slovensku titul Zelená škola a Ekoškola. Prednášala aj na katedre
chémie Pedagogickej fakulty v Nitre a preložila 17 učebníc prírodovedných predmetov pre

základné a stredné školy.

Člen Oblastnej organizácie Senec Konfederácie politických väzňov Slovenska
František Mikula sa 8. februára dožil životného jubilea 80 rokov. Je posledným žijúcim
politickým väzňom seneckej OO KPVS. V 50. rokoch pôsobil v Seneckej odbojovej
protikomunistickej skupine „Čierna ruka“, ktorú tvorili Karol Rosenberg ako vodca skupiny
a členovia František Újhelyi, František Trubač, Matúš Arpád, Štefan Pomšár, František
Krechňák a František Mikula. Nesúhlasili s vtedajším totalitným režimom a s metódami
falošnej, pokryteckej a lživej propagandy. František Mikula bol po vyzradení a vyšetrovaní
odsúdený na väzbu, v ktorej strávil rok. Po prepustení z väzenia musel prežiť ďalšie
perzekúcie.
Čestné občianstvo mesta Senec, cenu mesta Senec a cenu primátora odovzdal 22.
októbra primátor mesta Senec Karol Kvál, viceprimátorka Helena Nemcová a prednostka
MsÚ Jarmila Répássyová v kultúrnom centre Labyrint Mestského kultúrneho strediska v
Senci. Slávnostné odovzdanie cien moderovala Ivica Franeková. Helena Čajková na úvod
recitovala z diela Prorok od Chalíla Džibrána a Tomáš Šelc v korepetícii Ilony Takácsovej
spieval piesne Gejzu Dusíka: Keď harmonika tíško zaznie, Vám jedine Vám. Na záver
zahrali Vlado Kubalák a Eva Muchová gitarové duo Aqua e vinho od Egberto Gismontiho.
Čestné občianstvo mesta Senec schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci seneckej rodáčke
Silvii Hroncovej, teatrologičke, kultúrnej manažérke a členke viacerých profesných
organizácií na Slovensku a v Českej republike. Pani Hroncová bola v rokoch 2006 – 2009
generálnou riaditeľkou Slovenského národného divadla. Od augusta 2013 je riaditeľkou
Opery Českého národného divadla a Českej štátnej opery.
Cenu mesta Senec za rok 2013 získali:

Oto Lévai za v ynikajúcu reprezentáciu mesta Senec na domácich a zahraničných
chovateľských výstavách a za jeho nezištnú a obetavú činnosť v Základnej organizácii
Slovenského zväzu chovateľov v Senci.
Ing. Ján Maglocký, bývalý dlhoročný poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci a
predseda Komisie životného prostredia, v súčasnosti podpredseda Komisie životného
prostredia pri MsZ v Senci, získal cenu za svedomitú poslaneckú prácu a zvlášť za jeho
prínos pre mesto Senec v oblasti životného prostredia.
Cenou primátora za rok 2013 boli ocenení:
František Šušla za nezištnú reprezentáciu mesta Senec na gastronomických súťažiach vo
varení doma aj v zahraničí,
z ktorých si odniesol viacero ocenení.
Mgr. Božena Venerčanová za 50 rokov pedagogickej a manažérskej práce na ZŠ
Tajovského. Okrem funkcie riaditeľky
školy bola predsedníčkou mestskej školskej rady, viedla mestskú kroniku a bola aj
poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Senci.
Mgr. Ľudovít Ruttkay z a dlhoročnú pedagogickú prácu a spoločenskú angažovanosť. Od
roku 1956 bol stredoškolským profesorom, obľúbeným pedagógom a vynikajúcim
odborníkom. V rokoch 1989 – 1993 bol riaditeľom Gymnázia v Senci. Žil a pracoval v
Senci, angažoval sa vo verejnom a spoločenskom živote.
Ondrej Margitfalvi, stredoškolský profesor získal cenu za vynikajúcu pedagogickú prácu a
rozvoj športu v Senci. Je najstarším bývalým členom pedagogického zboru Gymnázia
Antona Bernoláka v Senci. Patril medzi zakladateľov a prvých plne kvalifikovaných
stredoškolských profesorov Gymnázia v Senci. Venoval sa aj mládežníckemu športu v
ľahkej atletike. Pod jeho vedením žiaci dosahovali vynikajúce športové výsledky.

Senčan Ing. Ján Maglocký, dlhoročný ochranca prírody a environmentálny aktivista
získal cenu Mikuláša Lisického za rok 2014 na základe uznesenia Výboru Environmentálnej
sekcie Prírodovedeckej fakulty UK. K odovzdaniu ceny došlo 3. októbra na vedeckom
kolokviu Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia 2014 v
mestskom múzeu.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek, ocenil dlhoročnú
viceprimátorku mesta Senec, Helenu Nemcovú za zásluhy o rozvoj rezortu. Pani Nemcová
začala v roku 1975 pracovať na Okresnej správe cestovného ruchu Senec ako riaditeľka. Na
Správe cestovného ruchu mesta Senec pracovala až do roku 2002, kedy začala pôsobiť vo
funkcii viceprimátorky. Významným dielom prispela k rozvoju infraštruktúry, stimulácii
spoločenského, kultúrneho a športového života, a tvorbe pozitívneho obrazu mesta Senec.

Mimoriadne udalosti
Silný vietor vyčíňal v noci z 15. na 16. mája. Našťastie popadané stromy a haluze
nikoho nezranili a ani materiálne škody neboli vysoké. Vietor vyvrátil vysoký smrek na
dvore Školského úradu Senec, v tesnej blízkosti evanjelického kostola. Na kostole, pokrivil
iba rínu a na budove školského úradu vznikla minimálna škoda poškodením strechy. Ďalší
padajúci strom pretrhol na školskom dvore ZŠ A. M. Szencziho elektrické vedenie.
Dodávka elektriky bola obnovená do ďalšieho rána.

História, pamiatky, rôzne
V rámci starostlivosti o miestne pamätihodnosti, ktoré prebieha v posledných rokoch
v gescii mestského múzea,

bolo v roku 2014 dokončené zreštaurovanie barokového

krucifixu z roku 1786. Barokový centrálny kríž bol pre zlý stav v roku 2013 dočasne
odstránený z najstaršej časti seneckého cintorína na Bratislavskej ulici. Zreštaurovaný bol v
kamenosochárskom ateliéri Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Zreštauroval ho
študent VŠVU Jakub Huba, pod vedením zodpovedných reštaurátorov Mgr. Art. Gabriela
Strassnera a Mgr.art. Ivana Pilného. Znovuzrodená pamätihodnosť bola vrátená na svoje
pôvodné miesto 17. júla 2014 v súčinnosti spomínaných reštaurátorov, pracovníkov
Mestského múzea v Senci a Odboru verejnej zelene, údržby a čistenia MÚ Senec. Barokový
kamenný kríž bol postavený v roku 1786 po vysvätení nového seneckého cintorína,
ležiaceho na západ od kostola na pahorkatinnom výbežku v susedstve dnešnej Pezinskej
ulice. Po osadení kríža boli v mesiacoch september – november zamerané reštaurátorské
práce na obnovenie jeho podstavca.

Paralelne prebiehala v mesiacoch september – november rekonštrukcia kamenného
portálu bývalého barokového hostinca „U zlatého grifa“, ako pozostatku budovy s popisným
číslom 15 na Mierovom námestí. Portál sa podľa víťazného návrhu a rozhodnutia
zastupiteľstva z júna 2014 osadil nad chodníkom vedeným pozdĺžnou osou parku na
Mierovom námestí, takmer oproti svojmu pôvodnému miestu. Realizovaný návrh Andreja
Šoku, reštaurátora - absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vsádza
kamenný portál do tehlového muriva, ktoré v pozorovateľovi vzbudzuje dojem, že vidí
výrez zo starobylej budovy. Reštaurátorské práce boli hradené z účelových rozpočtových

prostriedkov mesta Senec, stavebné a súvisiace práce zabezpečila na vlastné náklady firma
Kvalstav.
Počas letných prázdnin 2014 boli urobené prvé významné kroky smerom k
revitalizácii nádvoria a obnovy synagógy. Pred začatím terénnych úprav a stavebných prác
zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj dva dvojtýždňové workshopy, čiže letné školy
zamerané na preskúmanie budovy na dvore synagógy, ktorá slúžila ako ubytovanie pre
rabína. Súčasťou budovy bolo aj mikve, tj. rituálna kúpeľ a nachádzala sa tu príslušná
studňa aj pec. Študenti Letnej školy archeológie sa zamerali na archeologický prieskum
dvora za synagógou. Úlohou účastníkov druhého turnusu pod názvom Letná škola
tradičných spôsobov murovania, bolo rozobrať a premiestniť spomínanú pec. Práce
prebiehali pod odborným dozorom Michala Hrčku a Pavla Fabiána. Pec postavili na
prenosnom betónovom podklade, pomocou ktorého ju bude možné umiestniť na určené
miesto v rámci nového dispozičného riešenia nádvoria. Michal Hrčka nevylúčil, že po začatí
stavebných prác sa nájdu v hlbších vrstvách aj ďalšie zaujímavé nálezy. Výsledky letných
workshopov boli prezentované 25. septembra 2014 v Mestskom múzeu v Senci.
V rámci otváracej slávnosti 45. dní Alberta Molnára Szencziho odhalil 3. 10. 2014
MO Csemadok pamätnú tabuľu inštalovanú na podstavci sochy Alberta Molnára Szencziho
na Mierovom námestí. Na 440 výročie narodenia tohto seneckého učenca tak pribudli
k soche informácie v troch jazykoch (slovensky, maďarsky, nemecky) v nasledujúcom
kontexte: „Rodák nášho mesta – kazateľ reformovanej cirkvi, jazykovedec, prekladateľ,
básnik, humanista, ktorého žalmy už 400 rokov znejú v našich kostoloch, v pôvodnej
podobe“.
Veľkú zásluhu na popularizácii vedy v Senci má okrem múzea aj združenie SOLAR
HVEZDÁREŇ Senec. Do seneckej hvezdárne na budove ZŠ s VJM Alberta Molnára v

Senci bol aj s finančnou podporou mesta nainštalovaný nový astronomický teleskop.
Členovia združenia si prostredníctvom bývalého riaditeľa školy, Mikuláša Végha priblížili
17. septembra 2014 aj históriu výstavby tejto hvezdárne, vzniknutej v bývalom režime v
rámci akcie „Z“. Pokrstený ďalekohľad dostal trefný názov „VLST – Very Large Senec
Telescope“ (veľmi veľký senecký ďalekohľad) a je výsledkom najnovšieho projektu
spomínaného združenia. Ide o zrkadlový astronomický ďalekohľad optického systému
Nasmyth-Cassegrain s priemerom 40 cm a ohniskom 7m. Vďaka nemu sa senecká
hvezdáreň zaradila medzi hvezdárne s najväčšími ďalekohľadmi na Slovensku. Ďalekohľad
je využívaný pre verejné prehliadky oblohy rovnako, ako aj na vedeckú činnosť.

Prehľad kultúrnych podujatí a a udalostí v roku 2014
Január
6. 1. 2014

6. 1. 2014
12. 1. 2014
17. - 18. 1. 2014
17. 1. 2014
17. 1. 2014
23. 1. 2014
24. - 25. 1. 2014
24. 1. 2014
25. 1. 2014
29. 1. 2014
31. 1. 2014

Trojkráľové plávanie otužilcov
(tradičné plávanie otužilcov na Slnečných jazerách pri hoteli Senec,
organizátori: MsÚ, Senec, ĽM Bratislava, Piccard Senec, Správa cestovného
ruchu Senec, s. r. o.)
Novoročný trojkráľový koncert „Čarovný deň“
(miesto konania: Kostol sv. Mikuláša, Senec, organizátor: Miestny
odbor Matice slovenskej, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb pri amfiteátri
(Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Zápis žiakov do 1. ročníka
(ZŠ Mlynská, Senec)
Deň otvorených dverí
(Spojená škola s vyuč. jazykom maď., Senec)
Ples ZŠ A. M. Szencziho
Polooblačno – Radošinské naivné divadlo, divadelné predstavenie
(MsKS Senec)
Zápis žiakov do 1. ročníka
(ZŠ Tajovského, Senec)
Zápis žiakov do 1. ročníka
( ZŠ A. M. Szencziho)
20. reprezentačný ples ZUŠ Senec
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.: Nové poznatky o hrade Čeklís
(Bernolákovo) na základe archeologických výskumov – prednáška v
múzeu, 19.00 hod.
Ošetrovanie vína, rez ovocných stromov a viniča, beseda (Slovenský zväz
záhradkárov – Základná organizácia, Senec)

Február
2. 2. 2014
8. 2. 2014
9. 2. 2014
12. 2. 2014
13. 2. 2014
14. 2. 2014
16. 2. 2014
23. 2. 2014
26. 2. 2014
28. 2. 2014

Divadelná nedeľa pre deti
(MsKS Senec)
Ples Piccard Senec
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Výročná členská schôdza členov MS SČK Senec
Hromadný odber krvi
(Miestny spolok SČK, Senec)
Ples rodičov a priateľov školy
(Rada rodičov pri Spojenej škole s vyuč. jazykom maď., Senec)
Koncert víťazov medzinárodnej kontrabasovej súťaže/Bass Band Carl
Ditters von Dittersdorf
(MsKS, Labyrint, organizátor: Bass Band)
Výročná schôdza členov Csemadoku v MsKS
PhDr. Vladimír Turčan: Veľká Morava a kresťanské misie z pohľadu
archeológa – prednáška v múzeu
Agrotechnika pestovania zeleniny, beseda
(Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia, Senec)

Marec
2. 3. 2014
2. 3. 2014
2. 3. 2014
5. 3. 2014
9. 3. 2014
12. 3. 2014
12. 3. 2014
15. 3. 2014

15. 3. 2014
15. 3. 2014
17. 3. 2014
3. 2014
26. 3. 2014
28. 3. 2014
29. 3. 2014
30. 3. 2014

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Koncert rakúskeho barokového ansámbla – DELIRIO
(miesto konania: Kostol sv. Mikuláša, 20.00 hod.)
Výročná členská schôdza SZZ ZO Senec
(miesto konania: jedáleň ZŠ Tajovského, Senec, organizátor:2
Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia, Senec)
Okrúhly stôl
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátor: MsÚ, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Športovec roka
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: MsÚ, MsKS Senec)
Vernisáž výstavy Slovenského národného archívu k 95. výročiu smrti M.
R. Štefánika spojená s prednáškou v múzeu
Plavecké preteky otužilcov – O pohár mesta Senec
(otvorené preteky otužilcov – súčasť Českého pohára, miesto konania:
Slnečné jazerá - juh, reštaurácia Lobster, organizátor: Piccard Senec, Správa
cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
Spomienka na revolúciu v rokoch 1848 / 1849 v maďarskom jazyku v
múzeu
Účasť na sávnostiach pri soche Sándora Petőfiho v Bratislave
(organizátor: MO Csemadok, Senec)
Beseda so spisovateľom Pavlom Dvořákom v Mestskej knižnici 19. - 20.
Malá Tália – prehliadka detskej divadelnej tvorivosti v MsKS
Senec
Ocenenie najlepších učiteľov primátorom mesta pri príležitosti Dňa
učiteľov
(organizátor: MsÚ, Senec)
Aranžovanie „Jar v dome – Veľká noc“ v ZŠ Tajovského
(organizátor: Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia,
Senec)
Senecká ruka – medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou v MsKS
(organizátori: AWK Senec, Slovenská asociácia pretláčania rukou, MsKS
Senec)
Knižná nedeľa
(bezplatný zápis nových čitateľov, program pre deti, odpúšťanie upomienok,
organizátor: MsKS, Senec)

Apríl
4. 4. 2014

Kladenie venca pri príležitosti 69. výročia oslobodenia Senca
k Pamätníku osloboditeľov na budove MsÚ Senec
(organizátor: ZO SZPB, Senec)
Volejbalový turnaj „O pohár primátora mesta Senec“
(miesto konania a organizátor: Stredná odborná škola, Senec)
Noc s Andersenom v Mestskej knižnici
(organizátor: MsKS Senec)

5. 4. 2014

Sedem posledných slov/Collegium Wartberg, koncert vážnej hudby
(Kostol sv. Mikuláša, 20.00 hod.)
6. 4. 2014
Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
11.–17. 3.2014
Veľkonočné trhy
(miesto konania: nám. 1. mája, Senec, organizátori: MsÚ, Správa
cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
13. 4. 2014
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
16. 4. 2014
Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
23. 4. 2014
Ing. Ján Maglocký: Čo (ne) vieme o stromoch? IV. prednáška v múzeu
26. 4. 2014
Šíp Piccardu – lukostrelecké preteky
(tradičné otvorené lukostrelecké preteky s dobovými maskami, miesto
konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: Piccard Senec)
28. 4. 2014
Slávnostná regionálna pedagogická konferencia pri príležitosti
Medzinárodného dňa pedagógov
(miesto konania a organizátor: ZŠ A. M. Szencziho, Senec)
30. 4. 2014
Majáles
(miesto konania: U Bielej myši, Senec, organizátor: Csemadok, Senec)

Máj
1. 5. 2014

Oratoriánsky duchovný koncert/CollegiumWartberg
(Kostol sv. Mikuláša)
2. - 3. 5. 2014
Senčania Senčanom - „Vietor z juhu“ - Noc seneckého múzea:
hudobný benefičný maratón, výstavy, dielne pre deti
(organizátor: Collegium Wartberg, MsKS Senec – Mestské múzeum)
3. 5. 2014
Rybárske preteky pre dospelých na jazere Veľký Biel
(organizátor: Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec)
3. 5. 2014
Súťaž vo varení guláša na Slnečných jazerách
(organizátori: MsÚ, Piccard Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.,
Región Senec)
4. 5. 2014
Deň matiek v maďarskom jazyku v MsKS
(organizátor: SMK – MKP Senec)
8. 5. 2014
Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov na Striebornom jazere
(organizátor: Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec)
10. 5. 2014
Senecká korčuľa – 6. ročník súťaže na kolieskových korčuliach na
Slnečných jazerách
(organizátor: klub KDH, Senec)
10. 5. 2014
Rybárske preteky pre dospelých na Striebornom jazere
(Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia)
11. 5. 2014
Koncert ku Dňu matiek v MsKS
(organizátori: Združenie detí a mládeže Radosť, MsKS Senec)
11. 5. 2014
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
16. 5. 2014
Májový futbalový turnaj mesta Senec – 10. ročník v NTC Senec
(organizátori: GAFUGA, Senec, MsÚ Senec)
17. - 18. 5. 2014
Senecký Maják 2014 Jar - 2. ročník súťaže modelárov na Slnečných
jazerách (organizátor: RC klub Senec)

24. 5. 2014
25. 5. 2014
26. 5. 2014
30. 5. 2014
31. 5. 2014

Majáles
(organizátor: Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia, Senec)
Absolventský koncert žiakov ZUŠ hudobného a literárno dramatického odboru
( Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ Senec)
Sviatok sv. Filipa Nériho – slávnostná sv. omša
(Kostol sv. Mikuláša)
Celoštátna výstava psov všetkých plemien, CAC
(Slnečné jazerá–sever, organizátor: Športový klub stavačov, Bernolákovo)
MDD – Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov v love slnečníc na
Striebornom jazere (organizátor: Slovenský rybársky zväz – Mestská
organizácia, Senec)

Jún
1. 6. 2014

Akčné MDD – tradične najväčšia oslava Medzinárodného dňa detí
(ukážky záchranných zložiek, atrakcie a súťaže pre deti, miesto konania:
Slnečné jazerá – juh, organizátor: Piccard Senec)
5. 6. 2014
Absolventská výstava žiakov výtvarného odboru
(miesto konania: galéria Labyrint, organizátori: MsKS, ZUŠ, Senec, 18.00
hod.)
6. 6. 2014
1. absolventský koncert žiakov ZUŠ tanečného odboru
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec,17.30
hod.)
6. 6. 2014
Ocenenie najlepších žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ primátorom mesta
(organizátor: MsÚ Senec)
7. 6. 2014
Deň otvorených dverí MsKS – Labyrint centrum kultúry
(prezentácia celoročne prebiehajúcich aktivít, organizátor: MsKS, Senec)
7. 6. 2014
Triatlon Senec
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: Trinity triathlon club
Bratislava)
7. - 8. 6. 2014
Detský windsurfingový kemp
(atraktívne a zdravé pohybové aktivity pre deti od 5 rokov pod dohľadom
inštruktorov, miesto konania: lodenica TJ Slavia Senec, Slnečné jazerá,
organizátor: TJ Slavia Senec)
7. 6. 2014
2. absolventský koncert žiakov ZUŠ tanečného odboru
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec,15.00
hod.)
8. 6. 2014
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
13. – 15. 6. 2014
Okres Senec a jeho priatelia – 16. ročník medzinárodného
mládežníckeho futbalového turnaja
(miesto konania: NTC SFZ Senec a ihriská v obciach okresu Senec,
organizátori: ŠK SFM Senec, ZŠ Tajovského, Senec)
14. 6. 2014
Senecké leto – otvorenie letnej turistickej sezóny
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ, MsKS,
Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
19. 6. 2014
Hromadný odber krvi MOJ
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
20. 6. 2014
Finále detskej futbalovej miniligy Senca – 1. ročník
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko, Senec, organizátori:

Komisia športu pri MsZ, Futbalová miniliga Senca)
21. - 22. 6. 2014
Turnaj v plážovom volejbale
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko pri bungalovoch,
organizátor: Piccard Senec, Jana Leginuszová)
27. 6. 2014
Veľký letný karneval
(organizátori: MsÚ, MsKS, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
28. – 29. 6. 2014
Turnaj v plážovej hádzanej - ženy, muži na Slnečných jazerách
(organizátor: Piccard Senec)

Júl
5. - 6. 7. 2014
5. 7. 2014
13. 7. 2014

Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale na Slnečných jazerách
(organizátori: Slovenská asociácia plážového futbalu, Futbalová miniliga
Senca, Piccard Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
Oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda
(Evanjelický kostol, organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)

August
9. – 10. 8. 2014
9. 8. 2014
10. - 11. 8. 2014
10. 8. 2014
20. 8. 2014
23. - 24. 8. 2014
28. 8. 2014
29. - 30. 8. 2014

Ľudové umelecká remeslá
(miesto konania: Lichnerova ulica, Senec, organizátori: Občianske
združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá, Mesto Senec, MsKS, Senec)
Volejbalový turnaj na Slnečných jazerách
(organizátor: GAFUGA, Senec)
Akvatlon – žiacke kategórie
(Slnečné jazerá, chata Piccardu, organizátor: Piccard Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Hromadný odber krvi MOJ
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Plážový volejbal – muži, ženy na Slnečných jazerách
(organizátor: Piccard Senec)
Kladenie venca vďaky k pamätníku na MsÚ pri príležitosti 70. výročia
SNP
(organizátor: ZO SZPB, Senec)
Zraz veteránov Citroen 2 cv
(15. roč. medzinárodného stretnutia, miesto konania: Slnečné jazerá – sever,
organizátor: Citroen 2 cv club Slovakia)

September
1. 9. 2014
6. - 7. 9. 2014
7. 9. 2014
14. 9. 2014

Stretnutie pri Pamätníku ústavy
(organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej, Senec)
Senecký Maják 2014 Jeseň - 3. ročník súťaže modelárov na Slnečných
jazerách (organizátor: RC klub Senec)
Senecký festival dychovej hudby – 14. ročník v Parku oddychu
(organizátori: Senčanka, Mesto Senec, MsKS)
Rozlúčka s letom

14. 9. 2014
15. 9. 2014
27. 9. 2014
28. 9. 2014
28. – 29. 9. 2014

(organizátor: Csemadok, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Slávnostná sv. omša k sedembolestnej Panne Márii
(Kostol sv. Mikuláša)
Senecký beh okolo Slnečných jazier – 4. ročník
(organizátor: MsÚ, Senec, Komisia športu pri MsZ)
Aranžovanie „Jesenné práce“ v ZŠ Tajovského
(organizátor: Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia, Senec)
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov a žiackych prác
(organizátori: Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia, Senec, ZŠ
Tajovského Senec)

Október
3. 10. – 8. 11. 2014
4. - 5. 10. 2014
9. 10. 2014
11. 10. 2014
11. – 12. 10. 2014
15. 10. 2014
12. 10. 2014
29. 10. 2014

45. dni Alberta Molnára Szencziho
(organizátor: Csemadok, Senec)
Wallnerov memoriál – plachetnice a windsurfing na Slnečných jazerách
(organizátor: TJ Slávia Senec)
Hromadný odber krvi MOJ
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Jablkové hodovanie
(organizátori: MsKS, Senec, BSK)
Výstava drobných zvierat – holuby, hydina, králiky
(organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Stretnutie 70 a viacročných členov MS SČK Senec
(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Miestny spolok SČK,
Senec, 16.00 hod.)
Slávnostná akadémia pri príležitosti 170. výročia vzniku štátnej hymny v
MsKS
(organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej, Senec)
Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.: Dobrovoľné hasičské zbory v zrkadle
archívnych dokumentov – prednáška v múzeu, 19.00 hod.

November
2. 11. 2014

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
9. 11. 2014
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
21. 11. 2014
Ples Csemadoku Senec
24. 11. 2014
Stretnutie komisie športu pri MsZ s predstaviteľmi seneckých
športových klubov (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Komisia športu pri MsZ, Senec)
26. 11. 2014
Zaviaty svet praveku vernisáž výstavy v múzeu
December
3. 12. 2014

Mgr. art. Gabriel Strassner: Reštaurovanie kamenných sôch – sv. Trojice,

sv. Vendelína a malej Kalvárie v Senci - prednáška v múzeu
5. 12. 2014
Príde k nám Mikuláš – rozsvietenie vianočného stromčeka
(organizátori: MsÚ, MsKS, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
5. 12. 2014
Výstava spojená s celomestskou výtvarnou súťažou pod názvom
„Rozprávka o zimných trpaslíkoch“
(miesto konania: galéria Labyrint, organizátor: MsKS, Senec)
7. 12. 2014
Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
7. 12. 2014
Adventný svätomikulášsky koncert: „Bitte, wiener melange!“
(Kostol sv. Mikuláša)
10. 12. 2014
1. vianočný koncert žiakov ZUŠ
(kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec)
12. - 14. 12. 2014
Turnaj v mini hádzanej seneckých ZŠ
(organizátor: Piccard Senec)
14. 12. 2014
Vianočný koncert v maďarskom jazyku v MsKS
(organizátori: MsKS, Csemadok, Senec)
14. 12. 2014
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
14. 12. 2014
2. vianočný koncert žiakov ZUŠ
(Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec)
16. – 21. 12. 2014
Vianočné trhy
(organizátori: MsÚ, Región Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
18. 12. 2014 Hromadný odber krvi MOJ
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
19. 12. 2014 Návšteva starších, osamelých občanov Senca
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
21. 12. 2014 Vianočný koncert - Radosť
(organizátori: MsKS, Združenie detí a mládeže Radosť, Senec)
27. - 28. 12. 2014
Plavecké preteky žiakov v Aquaparku Senec
(organizátor: Piccard Senec)
31. 12. 2014 Vítanie Nového roku na námestí s pohárom sektu
(organizátori: MsÚ, MsKS, Senec)

