Z Á P I S N I C A č. 3/2016
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa
7.06.2016

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Privítanie prítomných.
2. Kronika 2015
3. R ô z n e.
Dňa 7.06.2016 o16,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania. Prítomných privítal predseda Komisie kultúry
a rozvoja vzdelávania pri MsZ v Senci – Rudolf Galambos, Mgr. Oboznámil prítomných
s programom zasadnutia.
2. Kronika 2015.
Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj kronikár mesta Mgr. Gabriel Strešňák.
Členovia jednohlasne odsúhlasili zápisky do kroniky – príloha č.1.
Návrh uznesenia č. 5/2016: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje Kroniku
mesta 2015 prijať a odsúhlasiť zápisky MsR a MsZ.
Hlasovanie:
za:7 proti:0

zdržal sa:0

3.Rôzne.
.

Návrh dodatku č. 3 k VZN mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec spracovala Mgr. Vierka
Žilková v spolupráci s PaedDr. Monikou Snohovou.

Návrh dodatku č. 3 k
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 1/2012,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Senec
Mesto Senec mení a dopĺňa VZN mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec takto:
1. V čl. 6 Kompetencie orgánov mesta pri schvaľovaní dotácií sa pôvodný odsek 1. a 2.
vypúšťa a nahrádza sa:
„1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotácie:
a) v čiastke nad 800,- € pre PO
b) v čiastke nad 300,- € pre FO
2. Primátor mesta schvaľuje dotácie:
a) v čiastke do 800,- € (vrátane) pre PO
b) v čiastke do 300,- € (vrátane) pre FO“
2. V čl. 12 Použitie a zúčtovanie dotácií sa vkladá nový odsek 3., ktorý znie:
„3. V prípade nadobudnutia majetku z finančných prostriedkov dotácie:
a) Žiadateľ je povinný riadne oceniť, evidovať a odpisovať majetok nadobudnutý
z dotácie, pri dodržaní príslušných ustanovení zákona o účtovníctve (§28), počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických
úžitkov z majetku.
b) Žiadateľ môže žiadať o dotáciu na rovnaký majetok až po ukončení odpisovania
majetku, na ktorý už bola poskytnutá dotácia.“
3. V čl. 12 Použitie a zúčtovanie dotácií sa vkladá pôvodné odseky 3. – 7. menia na
odsek 4. – 8.
4. V čl. 12 Použitie a zúčtovanie dotácií sa v ods. 3. Pôvodný text písm. f) vypúšťa
a nahrádza sa:
„f) správa o činnosti žiadateľa za rok, v ktorom obdržal dotáciu so zapracovaním
komplexného písomného vyhodnotenie projektu vrátane fotodokumentácie,
propagačných materiálov – programy, pozvánky, výstrižky z tlače, propagácia mesta,
prezenčné listiny a pod.“
5. Záverečné ustanovenia
Tento dodatok prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa ....................
uznesením č. .................. a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej
tabuli oznamov, t.j. ........................

Návrh uznesenia č. 6/2016:
Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje Návrh dodatku č. 3 k VZN mesta Senec
č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta
Senec prijať a schváliť MsR a MsZ.
za:7
proti:0
zdržal sa:0

-

Dňa 27. mája 2015, Mesto Senec obdržalo Žiadosť o dotáciu od SOŠ, Kysucká 14
v Senci, dňa 7.4.2016 MsZ v Senci s uznesením č. 27/2016 určilo použitie finančných
prostriedkov za účelom na obnovu čiar v telocvični (basketbal, volejbal....) a na
hádzanárske brány. Ing. Ľubomíra Hrubanová – riaditeľka SOŠ, Kysucká 14 v Senci
dala žiadosť 7.6.2016 o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov na – rozšírenie
učebne informatiky, zakúpením nových PC.

Návrh uznesenia č. 7/2016:
Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje zmenu účelu použitia finančných
prostriedkov z dotácií mesta pre SOŠ , Kysucká 14, Senec, na Žiadosť o dotáciu na rok 2016
- na rozšírenie učebne informatiky, zakúpením nových PC - prijať a schváliť MsR a MsZ.
Hlasovanie:
za:7
proti:0

zdržal sa:0
Rudolf Galambos
predseda komisie MsZ

Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník
Senec 8.06.2016

Príloha č. 1

Verejný život, samospráva
Po komunálnych voľbách koncom predchádzajúceho roka začali v januári 2015 pracovať aj
jednotlivé komisie MsZ. Zostavené boli v tomto zložení:
Komisia finančná
Mikuláš Bertók (predseda), Michal Krajčovič, Kristína Černayová – Harvanová, Maroš
Ožvald, Jozef Koiš, Gabriel Agárdy, Imrich Szabó, Eugen Németh, Zoltán Polák
Komisia výstavby a územného plánovania
Rudolf Bittner (predseda), Oľga Ďuranová, Peter Šimonič, Boris Tušer, Peter Príbelský,
Marián Ištvánfi, Gejza Varga, Zoltán Kása, Peter Sedala
Komisia životného prostredia
Zdeněk Černay (predseda), Tibor Šimonič, Miroslav Žbodák, Jozef Frčo, Jozef Olas, László
Vojtek, Kristián Németh, Gabriel Klokner, Ján Maglocký
Komisia sociálna a zdravotná
František Podolský (predseda), Renáta Šišková, Magdaléna Fulová, Magdaléna Príbelská,
Anna Širilová, Gabriella Németh, Júlia Durayová, Emese Dobošová, Anna Straňáková
Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania
Rudolf Galambos (predseda), František Podolský, Monika Snohová, Ivan Fendek, Silvia
Nádaská, Gyula Bárdos, Júlia Erdélyi, Alžbeta Nyáryová, Henrich Polakovič
Komisia podnikateľskej činnosti
Mária Hudáková (predsedníčka), Ladislav Nádaský, Jasmin Bosnič, Ingrid Bulavčiaková,
Szilárd Németh, Peter Morvay, . Daniela Hrčková, Katarína Laborecká, Róbert Poór
Komisia športu
Juraj Gubáni (predseda), Vladimír Chríbik, Róbert Jonáš, Patrik Pomichal, František Gábriš,
Jana Némethová, Karol Bednárik, Gabriela Rebrošová, Ivan Kolembus
Komisia cestovného ruchu

Zoltán Kovács (predseda), Linda Bittnerová, Veronika Pribylková, Rezső Duray, Ľuboslav
Majerovský, Emanuel Debnár, Juraj Poizl, Radoslav Dosedel, Attila Csuka
Komisia priestupková a verejného poriadku
Jana Turanská (predsedníčka), Peter Šušla, Pavol Škovránek Peter Glončák, Lukáš Szabo,
Štefan Rovenský, Zoltán Horáček, František Šušla, Ladislav Žittňan
Redakčná rada mestských novín Senčan
Gabriella Németh (predsedníčka), Marek Vincze, Helena Krajčovičová, Miklós Mészáros,
Mária Rovenská, Helena Čajková, Monika Škovránková, Helena Nemcová, Martina
Jančovičová

S účinnosťou od 1. februára 2015 sa zmenilo aj zloženie dozornej rady mestskej
obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. Jej členmi sa stali Janette
Matúšová, Nataša Urbanová, Gašpar Józan a Dušan Badinský. Do dozornej rady spoločnosti
Dalkia, a.s. zasadli za Mesto Senec Ivan Fendek a Zoltán Polák.

K volebným urnám sme sa dostavili tento rok v súvislosti s celoštátnym referendom
konanom 7. februára 2015. V referende o ochrane rodiny mohli oprávnení občania vyjadriť
svoj názor na nasledujúce otázky:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Referendum sa zaradilo medzi neplatné referendá, keďže sa ho zúčastnilo v celoštátnom
meradle 21,41% oprávnených voličov. V Senci bola účasť ešte menšia, 16,99%. Na jednotlivé
otázky odpovedali v našom meste účastníci referenda nasledovne: 1. otázka - áno 93,37%, nie
5,81%, neplatné hlasy 0,81%; 2. otázka - áno 91,78%, nie 6,58%, neplatné
hlasy 1,62%; 3. otázka - áno 90,85%, nie 7,76%, neplatné hlasy 1,38%

Mesto Senec sa stalo účastníkom medzinárodného projektu, ktorého hlavnou náplňou
je tvorba a realizácia rozvojových stratégií smerujúcich k dosiahnutiu úrovne požadovanej v
asociačnej dohode medzi Moldavskom a Európskou Úniou z roku 2014.
Projekt je v gescii Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok a pod názvom
„Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom
kontexte“.

Za svoj cieľ si kladie posilnenie schopnosti moldavských samospráv konať

aktívne pre zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov. Mesto Senec sa v rámci
projektu najviac angažuje v oblasti prenosu skúseností a budovania partnerstiev. Na základe
projektu prebehlo niekoľko obojstranných stretnutí. V dňoch 28.-30. januára sa uskutočnila
návšteva slovenskej delegácie v moldavskom Kišiňove, kde za MsÚ Senec vystúpila na
medzinárodnej konferencii projektová manažérka Angelika Matlohová. Konferencia sa konala
za účasti tamojších vládnych predstaviteľov, predstaviteľov diplomatického zboru,
moldavských mimovládnych organizácií a zahraničných organizácií operujúcich v
Moldavsku. Delegácia v zložení Ľuba Pavlovová, Eva Balažovičová (RRA Senec – Pezinok)
a Angelika Matlohová, Csaba Vysztavel (MsÚ Senec) absolvovala okrem toho aj sériu
rokovaní so zástupcom ministra pre regionálny rozvoj Moldavska, s veľvyslancom SR v
Moldavsku, s predstaviteľmi najväčších donorských organizácií v Moldavsku (GIZ a US
AID) a so zástupcami Rozvojovej agentúry centrálneho regiónu Moldavska.

V rámci

spomínaného projektu prišlo v októbri do nášho mesta 18 predstaviteľov mestských a

regionálnych samospráv z Centrálneho rozvojového regiónu Moldavska, aby sa inšpirovali
tunajšími skúsenosťami v oblasti integrovaného mestského rozvoja. Následne sa 12. a 13.
novembra konalo Moldavsko-Slovenské fórum v moldavskej obci Ivancea. Fóra sa zúčastnil
aj zástupca ministra regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky Ion Stratulat a
Róbert Kirnág, veľvyslanca SR v Moldavsku. Naše mesto reprezentovala s aktívnou účasťou
delegácia pod vedením primátora Karola Kvála. Projektová manažérka MsÚ Senec Nataša
Urbanová prispela do programu konferencie dvoma spracovanými problematikami. Primátor
Karol Kvál a viceprimátor Dušan Badinský sa zapojili do práce pracovnej skupiny pre
vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia v rámci kompetencií mestských
samospráv. Na rokovaniach sa načrtla aj možnosť budúcej užšej spolupráce medzi mestami
Senec a Ialoveni.

17. septembra 2015 navštívila naše mesto delegácia Autonómnej oblasti Vojvodina
(Srbsko). K návšteve došlo v rámci spolupráce medzi Bratislavským samosprávnym krajom a
Vojvodinou. Tá sa týka predovšetkým oblastí vzdelávania, hospodárstva a kultúry v medziach
kompetencií spomínaných samospráv. Zahraničnú delegáciu viedol podpredseda autonómnej
vlády Vojvodiny Mihály Nyilas, ďalšími členmi boli tajomník Zdravko Zivkovic a
odborníčka na menšinové vzdelávanie Zsuzsanna Macko. Delegáciu v sprievode
podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Gabielly Németh prijal na MsÚ Senec
viceprimátor Dušan Badinský. Následne zavítali na Spojenú školu s VJM, kde sa zaujímali o
tunajšom systéme národnostného vzdelávania.

Výstavba a zmeny charakteru mesta
V prvom štvrťroku bolo revitalizované verejné priestranstvo medzi ulicami J. G.
Tajovského, Košická, Pribinova a Sokolská. Projekt obnovy bol v 95 % hradený z

nenávratného finančného príspevku Operačného programu Bratislavský kraj. Z tohto zdroja sa
preinvestovalo 205 126,06,-

€,

naše mesto prispelo sumou prevyšujúcou 15 000,- €.

Vytvorili sa tu nové možnosti pre aktívny i pasívny oddych, renovovali sa plochy chodníkov s
bezbariérovou úpravou. Osadilo sa 22 nových parkových lavičiek, 8 stojanov na bicykle, 21
smetných košov, vysadených bolo 32 nových stromov a doplnila sa kríková výsadba.
Existujúce basketbalového ihrisko bolo prebudované na multifunkčné ihrisko s možnosťou
využitia iných športových hier, akými sú tenis, bedminton či volejbal. Zrekonštruovalo sa
pieskovisko a ihriská pre menšie aj väčšie deti, ktoré sú vybavené modernými
bezpečnostnými prvkami. V celom priestranstve bolo zmodernizované aj verejné osvetlenie
pri chodníkoch. Osadilo sa 24 kusov nových svietidiel umiestnených na nových stožiaroch s
ekologicky úspornými LED diódami.

Od jari do jesene prebiehali rekonštrukčné práce v budove Strediska sociálnych
služieb na Hviezdoslavovej 55. V budove sídli Zariadenie opatrovateľských služieb, Klub
dôchodcov, kuchyňa a jedáleň dôchodcov. Urgentný stav kvôli prevlhnutým stenám nastal
najmä v stravovacom trakte, tiež tu bolo treba obnoviť starú kuchynskú technológiu. Po
obnove môže jedáleň uspokojiť potreby podstatne väčšieho množstva prihlásených
stravníkov. Budova prešla aj generálnym vymaľovaním všetkých priestorov, vo vstupnej hale
boli osadené nové plastové dvere a pred hlavným vchodom do budovy bola vytvorená
bezbariérová nájazdová plocha.

Stavebné a rekonštrukčné práce sa aj v tomto roku dotkli škôl a predškolských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Je dlhodobým javom, že celkový počet detí v
základných školách rastie. Preto po vytvorení 90 nových miest v roku 2014 boli naplánované
ďalšie financie pre schválenú nadstavbu pavilónu „A“ na ZŠ Mlynskej. Nadstavba sa

realizovala v letných a čiastočne aj jesenných mesiacoch. Výsledkom je sedem nových tried
pre 200 detí, rozšírená zborovňa, jedáleň s kuchyňou a skladovým priestorom a zateplená
budova. Celkovo sa tu preinvestovalo 1 097 000,- €. Drobnejšie stavebné úpravy prebiehali aj
na ostatných školách. Na ZŠ J. G. Tajovského zo starej dielne vznikla nová trieda,
obnovovala sa pivnica osadili sa nové šatníkové skrine, upravoval sa areál. V ZŠ VJM A.
Molnára s rekonštruovali v letných mesiacoch kuchyňu. Areál základnej umeleckej školy na
Fándlyho ulici získalo vďaka sponzorskému daru firmy DVS nové oplotnenie. Na
elokovanom pracovisku Materskej školy na Fándlyho ulici bolo v Hurbanovej Vsi
vytvorených 15 nových miest pre budúcich škôlkarov a na MŠ Kysuckej prebehla na prízemí
kompletná výmena podlahovej krytiny.

Školstvo, kultúra
Školstvo
Zápis do 1. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
prebehol 23. januára a 24. januára 2015. Do nového školského roku 2015/2016 sa spolu
zapísalo 317 detí.
V Základnej umeleckej škole v Senci sa 20. januára 2015 zišlo 24 recitátorov z
okresných škôl. Hlavnými organizátormi súťaže „Šaliansky Maťko“ v prednese slovenských
povestí bola spomínaná umelecká škola a Miestny odbor Matice slovenskej. Porota, ktorej
predsedal slovenský herec Jozef Šimonovič, ocenil medzi víťazmi jednotlivých kategórií
viacerých Senčanov.

Základná umelecká škola v Senci oslávila 55. výročie svojho založenia. Oslavy sa
niesli slávnostnom duchu a vo viacerých termínoch. V priestoroch MsKS Labyrint sa konal

11. februára 2015 koncert učiteľov školy, ktorého sa zúčastnili aj pedagógovia spriatelených
umeleckých škôl zo Skalice, z maďarského Győru a českej Veľkej Bíteše. Oslavy vyvrcholili
20. mája 2015 slávnostným koncertom žiakov ZUŠ v kinosále MsKS Senec. Pri tejto
príležitosti riaditeľ školy Mgr.art. Gabriel Škriečka vyzdvihol tvorivú prácu pedagógov za
celých 55 rokov trvania školy. Upozornil na v minulosti i súčasnosti stále aktuálne výmenné
koncerty so ZUŠ Velká Bíteš /ČR/, Liszt Ferencz Zeneiskola Győr /Maďarsko/, Musikschule
Bisamberg v Leobendorfe /Rakúsko/ a na existujúce priateľské kontakty so ZUŠ Jozefa
Kresánka v Bratislave a ZUŠ v Skalici. Škola zožala viaceré úspechy aj v nedávnej minulosti,
ktorých meradlom sú dokonca viaceré vydané CD nosiče. Folklórny súbor Igrici pracujúci na
elokovanom pracovisku v Igrame nahral pod vedením PaedDr. M. Brnu, PhD. štyri CD nosiče
ľudových piesní a kolied. ZUŠ vydala aj CD album vlastných skladieb v hre na keyboarde
žiakovi Jakubovi Kolembusovi, laureátovi niekoľkých medzinárodných súťaží. Okrem toho aj
komorný zbor Stella pod vedením Mgr. art. Tomáša Šelca a komorný orchester Fantázia pod
vedením pedagóga Drahomíra Mrózeka disponuje svojimi nahrávkami. Spomínané telesá
predstavili na slávnostnom koncerte svoje umenie. V programe nechýbali ani žiaci tanečného,
či literárno – dramatického odboru. Sprievodným podujatím osláv bola výstava prác
výtvarného odboru školy konaná v priestoroch Labyrintu MsKS. Žiaci ZUŠ Senec boli
mimoriadne úspešní aj tento rok napr. na XIII. ročníku Písňovej soutěže Bohuslava Martinů v
Prahe (16. - 18. 10. 2015).
Žiaci ZŠ s VJM A. M. Szencziho boli vysoko úspešní na medzinárodnej výtvarnej súťaži
vypísanej nadáciou Civitas Fortissima. Ich úlohou bolo výtvarné spracovanie vybraných

historických tém. Ramon Kertész obsadil svojou prácou prvé miesto zo stoviek
nominovaných. Emma Rovensky ho nasledovala na tretej priečke. Svoje ceny si prevzali v
radnej sieni maďarského mesta Balassagyarmat 29. januára 2015. Škola zožala v tomto roku
úspech aj v inom smere. V rámci medzinárodnej siete stredísk talentov, porovnávajúce

výsledky škôl a edukačných stredísk s vyučovacím jazykom maďarským, sa v rámci
geografického

priestoru

Karpatskej

kotliny

klasifikovali

medzi

440

vynikajúcich

akreditovaných stredísk spomedzi skúmaných 1400. Toto zaradenie je platné tri roky a
ponúka možnosť účasti na projektoch zameraných na skvalitnenie vzdelávania v rámci
inštitucionálneho zázemia siete talentov. Zástupcovia školy prevzali svoj akreditačný
certifikát 11. septembra 2015 v Budapešti.

Vedenie mesta aj tento rok ocenilo záslužnú prácu pedagógov. Pri príležitosti Dňa
učiteľov 25. marca 2015 si z rúk primátora mesta Senec Karola Kvála, jeho zástupcu Dušana
Badinského, prednostky MsÚ Jarmily Répássyovej a poslanca MsZ Rudolfa Galambosa
mohli prevziať plakety a pamätné listy nasledujúci pedagógovia: Margita Baligová (MŠ
Fándlyho 2), Milena Bilaničová ( MŠ Kysucká), Marta Komarová (MŠ Kollárova), Andrea
Horgosiová (MŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho), Vlastimila Rášová ( ZŠ J. G.
Tajovského), Mgr. Otília Jančulová (ZŠ J. G. Tajovského), Mgr. Beatrix Hlaváčová (ZŠ
s VJM Alberta Molnára Szencziho), Mgr. Viera Bajúsová (ZŠ, Mlynská), Mgr. art. Ilona
Takácsová (ZUŠ), Mgr. Alena Balúchová (Gymnázium Antona Bernoláka), PaedDr. Kristína
Fillerová ( Spoj. škola s VJM Alberta Molnára Szencziho), PaedDr. Oľga Hlavačková (SOŠ),
PaedDr. Mária Pati Nagyová (SŠ – ŠZŠ), PhDr. Ľuboslava Opralová (SLVS).

Medzi dvadsiatkou ocenených pedagógov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja boli aj v tomto roku učitelia viažuci sa k nášmu mestu. Z
rúk predsedu BSK Pavla Freša si ocenenie prevzal Ing. Vlastimil Bukovinský z SOŠ Kysucká
a Jozef Bordáč pôsobiaci na Školskom internáte Vranovská 2 v Bratislave.
Na pôde Spojenej školy - Gymnázia s VJM A. M. Szencziho prebehlo v tomto roku
výberového konanie na obsadenie funkcie riaditeľa. Staronovou riaditeľkou sa stala 8. júna

2015 Mgr. Zsuzsanna Kontár, jednohlasne zvolená na ďalšie päťročné obdobie. Novinkou
nového školského roka 2014/2015 bolo otvorenie diaľkového pomaturitného kvalifikačného
štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy s 25 prijatými študentmi. Pri škole pracuje aj
literárno – dramatický súbor Pitypalatty, ktorý bol veľmi úspešný na Celoštátnej súťaži
Mihálya Tompu v prednese maďarskej poézie a prózy. V Rimavskej Sobote sa kvalifikovali v
zlatom pásme a obsadili tretiu priečku.

V snahe priblížiť sa školám a ponúknuť ďalšiu alternatívu v edukačnom procese
spustilo MsKS - Mestské múzeum v Senci v roku 2015 svoj vzdelávací program. V rámci
neho môžu záujemcovia

(žiaci 2. stupňa základných, resp. stredných škôl) absolvovať

netradičné výučbové hodiny z oblasti prírodných vied či regionálnej histórie, s využitím
ukážok zbierkových predmetov múzea na mieste. Pracovníci múzea vypísali zatiaľ desať
prednáškových tém, ktoré absolvovalo niekoľko skupín seneckých i okolitých škôl.
Výsledkom spolupráce

mestského múzea s Prírodovedeckou fakultou Univerzity

Komenského v Bratislave a s viacerými seneckými pedagógmi je prvý diel pripravovanej
trilógie učebnice regionálnej výchovy: SENEC – od návršia k horizontom. Kniha prezentuje
unikátne poznatky o prírodnom dedičstve seneckého regiónu a určená je pre žiakov 2. stupňa
tunajších škôl. Krstili ju 16. októbra 2015 v Tureckom dome. Jej krstným otcom bol dekan
Prírodovedeckej fakulty UK, Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. Kniha sa zrodila v dvoch
jazykových verziách (v slovenčine i maďarčine) vďaka početnému autorskému kolektívu pod
vedením univerzitného profesora Petra Fedora a vedúceho múzea Gábora Strešňáka.
Gymnázium Antona Bernoláka úspešne reagovalo na výzvu Operačného programu
vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Na základe svojho projektu
„Učíme moderne, učíme (sa) radi“ získalo na modernizáciu vzdelávania v prírodovedných
predmetoch nenávratný finančný príspevok takmer dosahujúci 113 000,- €. Projekt bol

spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu
zriaďovateľa školy, Bratislavského samosprávneho kraja. Výsledkom projektu končiaceho
v novembri 2015 sú zmodernizované laboratóriá fyziky, chémie a biológie. Sú vybavené
modernými

pomôckami

a špeciálnymi

zostavami

na

zber

a vyhodnocovania

dát

s počítačovým riadením. Zriadila sa aj nová interaktívna učebňa. Vďaka týmto zmenám môže
škola implementovať do vyučovacieho procesu nové didaktické prvky a inovovať metódy
vzdelávania.

Kultúra

Tradičný Trojkráľový koncert zaznel v evanjelickom kostole 6. januára v podaní
trojice zborov: ženského zboru MO Matice slovenskej, zboru Nevädza zo Stupavy a zboru
STELLA. Program moderovala Helena Čajková, ktorá zároveň zarecitovala aj básne Milana
Rúfusa. Tento slovenský básnik za svojho života viackrát vysedával v laviciach tohto
seneckého kostola.
Mestská knižnica v posledných rokoch inovovala viaceré svoje služby verejnosti
a bolo tomu tak aj teraz. Od februára 2015 zaviedla novú službu pre čitateľov starších ako 70
rokov, nazvanú veľkolepo „kniha bus“. Síce namiesto autobusu ide o osobné auto MsKS, no
záujemcom i tak priváža v stanovených časových intervaloch nové knihy na čítanie. Donášku
do domu sprevádza aj knihovníčka, ktorá ochotne poinformuje o novotách týkajúcich sa
mestského knižničného fondu. Knižnica bola aktívna rôznymi besedami a podujatiami aj tento
rok, medzi viacerými autormi a interpretmi tu besedovala aj Senčanka Judit Bárdos. Mladá
herečka je známa už aj z filmov a rozprávok premietanými domácimi i českými kinami (filmy
V tichu, Fair play, Dom, rozprávka Láska na vlásku). Vďaka svojim divadelným úlohám je
známa aj v Maďarsku.

Interpret vážnej hudby a vysokoškolský pedagóg Ján Krigovský organizuje od roku
2012 celoročne benefičné série koncertov v našom meste i na viacerých miestach Slovenska.
Novinkou jedného z koncertov vážnej hudby koncertnej série Musica Perennis Iuventutis
(Večná hudba mladých), konaného 8. marca 2015 v priestoroch Labyrintu MsKS bolo
poukázanie na vzťah jedného zo známych hudobných skladateľov 19. storočia k nášmu
mestu. Interpreti reagovali koncertom na historické skutočnosti, podľa ktorých Johann
Nepomuk Hummel tu strávil niekoľko rokov svojho detstva. Senčania si mohli vypočuť jeho
skladby a dozvedieť sa viac o jeho osobnosti.

Galerijné priestory Labyrintu v MsKS slúžia predovšetkým prezentačným aktivitám tunajších
umeleckých škôl, či umelcov zo Senca a jeho okolia. Z viacerých výstav organizovaných v roku treba
vyzdvihnúť marcovú retrospektívnu výstavu z malieb akad. umelca Juraja Dolána, zachytávajúcu jeho
tvorbu za uplynulých 30 rokov. Výstavu otvorila a tvorbu umelca zhodnotila kunsthistorička Eva
Trojanová. Juraj Dolán žije vo Veľkom Grobe a okrem maľby sa venuje tvorbe objektov,
multimediálnym projektom, scénografii a rôznym performanciám.

Partnerské vzťahy družobných miest sa napĺňajú najmä vtedy, ak sa kontakty udržiavajú
nielen na úrovni vedenia, no najmä medzi záujmovými skupinami občanov: občianskymi združeniami,
spolkami blízkymi navzájom svojim hodnotovým zameraním. V tomto roku sme mohli byť svedkami
obojstrannej návštevy výtvarníkov a umelcov mesta Senec a družobného mesta Kőszeg v Maďarsku.
11. apríla 2015 sa prezentovala u našich partnerov štvorica našich umelcov. Výtvarníci Alena
Wagnerová a Juraj Dolán vystavovali svoje obrazy i diela svojich kolegov, Petra Galvánka a Jitky
Bezúrovej. Na Jarnom výtvarnom bienále boli touto formou prítomní do 6. mája v galérii hotela Írottkő,
zároveň vystavovali aj vo výstavných priestoroch tamojšieho hradu. Výstavu otvoril László Huber,
primátor mesta Kőszeg. V úlohe hostiteľov bolo aj umelecké združenie Csók István Művészkör
založené v roku 2011, združujúce amatérskych i profesionálnych umelcov z Kőszegu a jeho okolia. S
ich dielami sa mohli Senčania zoznámiť v rámci májovej výstavy v priestoroch Labyrintu MsKS.
Vernisáže výstavy 6. mája sa pod vedením vedúcej umeleckého združenia Julianny Palcsó

zúčastnila skupina vystavujúcich umelcov: Károly Domsa, József Gódor, Kálmán Gyöngy,

Beatrix Jencsky, Koppándi József, Ágnes Tálas, Ildikó Tölgyesi, Marianna Szabadfi, Sándor
Zsarnai, Tamás Gusztáv Bráder a Sándor Berényi.
V rámci podujatia Noc múzeí 2015 sa uskutočnila aj slávnostná akadémia pri
príležitosti 5. výročia otvorenia nášho mestského múzea. Dňa 16. mája si z rúk viceprimátora
mesta Ing. Dušana Badinského a prednostky MsÚ Ing. Jarmily Répássyovej prevzali darcovia
múzejných zbierok ďakovné listy a pamätné plakety. Darovaním predmetov do múzea všetci
významnou mierou zaslúžili o rozvoj tejto malej pamäťovej inštitúcie. Získaný materiál
obsahuje veľa

predmetov aj dokumentov, ktorých význam presahuje miestnu históriu.

Objavili sa veľmi zaujímavé dokumenty, predmety, dokonca aj fotografie s identifikovanými
osobami Senčanov z 19. storočia.
Pracovisko MsKS Labyrint prišlo s iniciatívnou myšlienkou nového festivalu.
Autorkou myšlienky bola vedúca pracoviska Ivica Franeková, ktorá vysnívala pestré
podujatie s názvom Slnečný festival. Program festivalu 31. augusta a 1. septembra bol
zostavený s vysokými nárokmi na umeleckú úroveň účinkujúcich. V seneckom amfiteátri
čakali na deti divadlá Agapé, Štvorkolka, Piki, TUŠ, Jaja, Neline, ZáBaVKa, Tyjátr či THeatr
Ludem. Veľkým lákadlom bol český súbor Buchty a loutky s ich predstavením Norská
pohádka. Dospelí sa tešili z predstavenia Majster a Margaréta od jedinečného súboru Teatro
Tatro s hercami Lukášom Latinákom, Róbertom Jakabom a Mariánom Miezgom. Vychutnali
si aj CirKus-Kus či predstavenie „Jánošík? Jánošík! Jánošík…“ od divadla LAB. V kinosále
Mestského kultúrneho strediska bežalo predstavenie Mio môj Mio od Bratislavského
bábkového divadla a Bábkové divadlo na rázcestí zahralo klasiku Kocúr v čižmách. Aj
v literárnej kaviarni sa vystriedali vynikajúci umelci, medzi nimi Robert Roth s programom
Hlbokomorské rozprávky, či Bibiana Ondrejková s ukážkami zo svojej literárnej tvorby. V
sprievodnom programe prežilo obecenstvo Panoptikum Hrôzy Divadla na vysokej nohe, aj

rôzne tanečné a hudobné vystúpenia. Nechýbala zóna hier, výstavy ilustrácií a textilnej tvorby
a tvorivé dielne. Prvý ročník dvojdňového festivalu organizátorsky zabezpečilo Mestské
kultúrne stredisko Senec s výraznou finančnou a inou podporou mesta Senec, Bratislavského
samosprávneho kraja, Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. a reštaurácie s penziónom
Lobster.

Miestny odbor Matice slovenskej každoročne organizuje sériu kultúrnych podujatí. Do tohto
radu zapadli aj oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré si tunajší Matičiari pripomenuli
hudobno-dramatickým pásmom „Vzlietli orli vysoko“. Kompozíciu v podaní hercov z Banskej Bystrice
si mohli záujemcovia vypočuť 22. novembra v priestoroch MsKS. Ešte 1. novembra sa uskutočnil
v miestnom katolíckom kostole spoločný koncert Mgr. art. Tomáša Selca, člena Opery Slovenského
národného divadla a pedagóga ZUŠ v Senci a popredného interpreta organového umenia PhDr.
Marka Vrábela. Z ostatných aktivít MO Matice slovenskej tu spomenieme výlet do maďarského
Zalaváru – bývalého staroslovanského Blatnohradu. Záujemcovia a organizátori sa 23. mája vybrali po
stopách kniežat Pribinu a Koceľa.

Aktívnym občianskym združením v kultúrnej oblasti je ZO Csemadoku. S podporou mesta
Senec aj tento rok pripravili sériu podujatí v maďarskom jazyku, či o maďarskej kultúre. Ich hosťami
boli ochotnícke divadlá (Ochotnícke divadlo z Rece „Rétei Vidám Színpad“, novozámocké hudobné
divadlo „Érsekújvári Rockszínpad“) ale aj profesionálne divadlá (komorné divadlo „Csavar Színház“,
divadlo „Pódium Színház“ z Budapešti). Vo februári si pripomenuli deň maďarskej kultúry, v marci sa
zapojili do celonárodných osláv revolúcie v roku 1848/1849, v mesiacoch september – november boli
členovia nápomocní Oblastnej organizácii Csemadoku v organizácii 46. ročníka Dní Alberta Molnára
Szencziho.

Cirkevný život
V kostole Svätého Mikuláša si slávnostnou omšou uctili všetkých bývalých i súčasných
zamestnancov ZŠ J. G. Tajovského. Omša sa uskutočnila 18. januára 2015 v súvislosti s 50. výročím

založenia školy. Odslúžil ju otec Tomáš Krampl s otcom Andrej Šottníkom. Pedagógovia
a zamestnanci školy sa aktívne zapojili do liturgie.

V kinosále sa na Kvetnú nedeľu odohralo hudobno-dramatické oratórium „Sedem
Kristových posledných slov“ ktoré zorganizovala senecká farnosť s Oratóriom svätého Filipa
Neriho, v spolupráci s hudobnou formáciou Collegium Wartberg a režisérom Marekom
Mokošom. Tvorcovia sa rozhodli spojiť viaceré žánre a pomocou nich vytvoriť umeleckú
meditáciu nad Ježišovými poslednými slovami na kríži. Autorom meditácií inšpirovaných
biblickými textami bol otec Juraj Vittek. Umelecky ich predniesol člen činohry Štefan Bučko.
Hovorené slovo bolo dotvorené rovnomenným dielom Franza Josepha Haydna, interpretom
ktorého boli hudobníci Collegia Wartberg v zostavení: Dalibor Karvay (1. husle), Štefan
Filas (2. husle) Wolfram Fortin (viola) a Ján Krigovský (8-stopový violon).

Vo farskom kostole svätého požehnal arcibiskup Stanislav Zvolenský 18. júna 2015
novému oltáru. Ide o tzv. mobilný oltár, či samostatne stojaci „obetný stôl“, ktorý nahradil
svojho provizórneho predchodcu bez historickej i umeleckej hodnoty. Nový oltárny stôl je
z väčšej časti dielom drevorezbára – samouka MUDr. Jozefa Königa, seneckého farníka. Oltár
je vyrobený z väčšej časti z masívu orecha, pochádzajúceho z rodičovského domu autora,
pätky stĺpov z orecha na Svätoplukovej ulici v Senci a drieky stĺpov sú z hrušky zo Svätého
Martina. Oltárna menza je platňa z jedného kusa prírodného kameňa, talianskej proveniencie
– Rosso alicante. Tento kameň dodala a vybrúsila firma KBT Piešťany, s.r.o. a ako jediná
časť oltára bola zakúpená z farských zdrojov.
1. júla 2015 pri večernej sv. omši odovzdal senecký dekan, vdp. Stanislav Stohl našu
farnosť novému farárovi, vdp. Jozefovi Dúcovi. Po svätej omši s ním nasledovalo stretnutie

v pastoračnom centre, ako aj s novým kaplánom, dp. Csabom Mikusom a staronovým
kaplánom dp. Tomášom Kramplom.

Šport a telesná kultúra

Po dlhých rokoch, konkrétne šiestich odohratých sezónach v susednej Turni sa do
Senca vrátila futbalová miniliga. Zápasy amatérov sa konajú v areáli Slávia Gymnázia Antona
Bernoláka na Športovej ulici v Senci. V lige štartuje štrnásť mužstiev zo Senca a blízkych
dedín. Objavili sa ale aj viacerí Bratislavčania a tím z Pezinka. Okrem mužskej súťaže
funguje paralelne aj ženská súťaž. Pomocnú ruku organizátorom podal riaditeľ gymnázia
RNDr. Jozef Radzo a podpredsedníčka BSK PhDr. Gabriella Németh. Vďaka nim, i ďalšiemu
sponzorstvu Jána Fülöpa, Radoslava Badinského a Františka Gabriša sa položiť na ihrisku
umelý trávnik a zrekonštruovať areál.

11. marca ocenili 11 najlepších športovcov mesta Senec za rok 2014. Ceny
odovzdávali: viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský, prednostka Mestského úradu Jarmila
Répássyová, koordinátor úseku mládeže Slovenskej volejbalovej federácie Jozef Mihalco,
predseda Komisie športu pri MsZ v Senci a poslanec MsZ Juraj Gubáni, podpredsedníčka
Komisie športu pri MsZ v Senci Gabriela Rebrošová, členovia Komisie športu pri MsZ v
Senci Ivan Kolembus, Vladimír Chríbik a Karol Bednárik. Program vo veľkej sále MsKS
moderoval Filip Mendel. Ocenení boli:
V kategórii jednotlivcov: Pavol Bitto (karate), Miroslav Malinovský (karate), Robert Vito
(karate), Peter Szabo (naturálna kulturistika), Renáta Šípošová (naturálna kulturistika),
Svätoslav Bollo (plávanie), Ivana Martišovičová (plávanie), Adrián Gábriš (hádzaná), Mark
Winkler (futbal), Peter Jankovič (lukostreľba)
V kategórii kolektívnych športov: Piccard Senec (plážová hádzaná), ŠK Senec U-19 (futbal),
Volejbalový klub J. G. Tajovského (volejbal)

V kategórii „Skokan roka“: Lukáš Dóka (atletika), Richard Schwartz (plávanie), Timea
Schwartzová (plávanie), Diana Ivanová (aikido)
V kategórii trénerov: František Gábriš (hádzaná), Viktor Miko (futbal), Andrej Štellár (
futbal), Miroslav Németh (volejbal)
Víťazom internetového hlasovania sa stala Ivana Martišovičová, zaslúžilým funkcionárom
športu je Vladimír Bertok. Absolútnou víťazkou za rok 2014 sa opäť stala Lucia Debnárová,
najúspešnejšia zo slovenských športovcov v pretláčaní rukou.

Už 30. ročník seneckého športového podujatia Senecká latka sa odohral 24. marca v
telocvični ZŠ J. G. Tajovského. Domáci žiaci sa v boji o putovný pohár postarali o opakované
víťazstvo. Druhé miesto si vybojovali žiaci ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho, tretiu priečku
zaujala ZŠ Mlynská.

V našom meste sa objavil nový druh športu, FootGolf. Na Slovensko sa dostal aj
vďaka Senčanovi Jurajovi Gubánimu. Ide o zvláštne spojenie futbalu a golfu, ktoré sa hrá
s klasickou futbalovou loptou na jamky s priemerom 53 cm s hĺbkou medzi 30-40 cm.
Pravidlá hry sa podobajú z veľkej časti pravidlám golfu. V Senci už vznikol klub, no domáce
ihrisko má v areáli Art Hotela Kaštieľ v Tomášove, pretože v našom meste zatiaľ nie je
pozemok, ktorý by umožnil vybudovať ihrisko s deviatimi jamkami potrebnými na hru.
V spolupráci s mužstvami Futbalovej miniligy však aktivisti tohto športu pracujú na
vybudovaní aspoň tréningového ihriska. Po prvej oficiálnej sezóne na Slovensku sa hráči
seneckého klubu chystali reprezentovať naše mesto na finále Európskej Tour v Turecku.

V máji 2015 bola vyznačená 16 km dlhá cyklotrasa zo Senca cez Svätý Martin
a Viničné do Pezinka. Súvisiace náklady pokryli dotknuté miestne samosprávy. Trasu tvoria

prevažne poľné a lesné cesty. Iste poslúži miestnym i turistom k aktívnemu oddychu. Osadené
smerovníky zodpovedajú platným normám a smerniciam Slovenského cykloklubu.
V Senci sa v posledných rokoch rozvinula naturálna kulturistika. 17. októbra 2015
reprezentovali naše mesto na športovom podujatí Victoria Natural Cup Lucia Nagyová a Peter
Szabo. Obaja sa umiestnili na druhom mieste svojej kategórie. Szabo sa týmto nominoval na
Majstrovstvá Európy v Bologni, kde získal 6. miesto.

Obyvateľstvo
Fridrich Kolarovič, známy najmä ako organista v kostole sv. Mikuláša a ako zakladateľ

Ženského zboru MO Matice Slovenskej v Senci, získal koncom februára najvyššie ocenenie
tohto kultúrneho zväzu. Ide o Zlatú medailu Matice Slovenskej, udeľovanú za dlhoročnú
prácu v oblasti kultúry a umenia s národnou orientáciou. Cenu odovzdal predseda Matice Ing.
Marián Tkáč, PhD. Krátko na to bol ocenený aj druhý krát. Bulu kráľa Svätopluka mohol
prevziať 12. marca v Dome Matice Slovenskej v Šuranoch.

21. októbra 2015 sa v Galérii Labyrint MsKS uskutočnilo udeľovanie Cien mesta.
Ceny odovzdal primátor mesta Senec Karol Kvál a viceprimátor Dušan Badinský. Na
slávnosti sa zúčastnila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh a poslanci MsZ. Cenou mesta
boli uctení:
Mikuláš Takács za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti rozvoja zeleninárstva, za
vynikajúcu reprezentáciu mesta Senec na domácich a zahraničných zeleninárskych fórach,
ako aj za ochranu prírody a životného prostredia v našom meste.
Ferdinand Döme za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť na Základnej umeleckej škole
v Senci, aktívnu občiansku angažovanosť v kultúrnom a spoločenskom živote nášho mesta.

V snahe upriamiť pozornosť širokej verejnosti na osobnosti, ktoré rôznym spôsobom
prispeli k rozvoju kultúry kraja, udeľuje Malokarpatské osvetové stredisko v Modre každý rok
Cenu kultúrno – osvetového pracovníka. V roku 2015 si toto ocenenie mohla prevziať
Senčanka Renáta Rovňáková Madarászová. Cenu získala za svoje dlhoročné kultúrne aktivity,
najmä za 10-ročné usporadúvanie celoslovenskej výtvarnej, hudobne a tanečnej súťaže
Senecká Dúha, úspešného vedenia súboru SETAS i ďalšie.

Za mimoriadne výsledky, humánny a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacej
činnosti udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR čestné uznanie Mgr. Eve
Jonášovej, riaditeľke MŠ Kollárova 23, Senec. Uznanie sa jej medzi inými ocenenými dostalo
koncom novembra 2015 v Banskej Bystrici, na pôde dvojdňovej konferencie

s názvom

„Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – EduArt“.
Najstaršia obyvateľka mesta Senec, Margita Kolláriková zomrela 3. marca 2015 vo
veku 97 rokov. V medzivojnovom období sa vydala do gazdujúcej rodiny na samotu Búroš
medzi Sencom a Veľkým Bielom. Počas 2. svetovej vojny ležala ich samota v slovenskomaďarskom pohraničí. Mnohí z Českého protektorátu i z územia vojnového Slovenského
štátu utekali pred prenasledovaním. Margita Kolláriková spolu s manželom s nasadením
života pomohli dvadsiatim piatim utečencom. Ukrývali ich, živili, šatili a poskytli im finančné
prostriedky na ďalšiu cestu. Za svoje hrdinské činy počas vojny dostala Margita Kolláriková v
roku 2013 pamätnú medailu M.R. Štefánika II. stupňa, pamätnú medailu k 70. výročiu SNP
a ukončenia 2. svetovej vojny, pamätné medaily Ministerstva obrany a viacero ďakovných
listov. Bola členkou zväzu protifašistických bojovníkov.
7. novembra 2015 zomrel

vo veku 79 rokov Mgr. Ladislav Szabó, bývalý riaditeľ a

stredoškolský učiteľ telocviku Gymnázia a Dievčenskej odbornej školy s VJM v Senci. Svoju

pedagogickú dráhu začínal v Senci v päťdesiatych rokoch. Na základe svojej profesionálnej aj

spoločenskej angažovanosti sa čoskoro zaradil medzi známe a uznávané osobnosti nášho
mesta. Miloval šport, predovšetkým hádzanú. Posledné roky svojho života prežíval v tichom
utiahnutí.

História, pamiatky, rôzne

Zimné radovánky majú občas aj svoje nepríjemné stránky. Mestská polícia musela
zachraňovať dievčatá, pod ktorými sa preboril ľad na miestom jazere známom ako Kövécstó.
Na nešťastie ich upozornil anonymný telefonát. Situácia bola nebezpečná, pretože počas akcie
skončili vo vode aj samotní záchrancovia. Mestskí policajti Marián Mechura a Viktor Molnár
napokon obe dievčatá vytiahli pomocou lana.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oslávil 70. výročie svojho založenia. Pri
tejto príležitosti sa v Galérii Labyrint konala 19. mája 2015 slávnostná akadémia
s odovzdávaním plakiet prof. MUDr. Jana Janského a prof. MUDr. Jána Kňazovického.
Prítomných pozdravila Ing. Mária Halásová, riaditeľka územného spolku SČK, Jarmila
Koišová, predsedníčka územného spolku SČK a Mgr. Anna Legindiová, predsedníčka MS
SČK. V súčasnosti evidujú v Senci 2653 darcov krvi, aktívnych z nich je 554. Na
jednotlivých odberoch sa zúčastňuje 60-90 Senčanov a 300 – 400 miestnych tu ročne odovzdá
okolo 200 litrov krvi.
Vinohradníctvo i vinárstvo má v našom meste hlboké korene, siahajúce až do
stredoveku. Žiaľ, počas ostatných desaťročiach sme na to trochu zabudli. O to viac potešila
iniciatíva zorganizovať v našom meste vínny festival, ako nové letné podujatie nielen
miestneho ale regionálneho charakteru. S myšlienkou prišiel Ľudovít Szabo, funkcionár MŠK
Senec. Vzorom boli vínne slávnosti, ktoré v maďarskom Balatonfürede trvajú v auguste až tri
týždne. Prvý vínny festival sa uskutočnil s podporou mesta Senec a Správy cestovného ruchu

Senec, s.r.o. Od 24. júla do 1. augusta bola na juhu Slnečných jazier prítomná „vinárska
osada“, ktorej návštevníci sa mohli tešiť z výrobkov známych slovenských i zahraničných
vinárov. Ohlasy prvého ročníka boli veľmi dobré.

Mestské múzeum v Senci s podporou Mestského kultúrneho strediska a Mesta Senec
zorganizovalo pri príležitosti 300. výročia narodenia uhorského kancelára Františka
Eszterházyho (1715–1785) a niekdajšieho zemepána nášho mesta vedeckú konferenciu pod
názvom „Šintavsko–čeklíska vetva Eszterházyovcov a jej význam pre región“, ktorej sa
zúčastnili poprední vedeckí pracovníci z akadémií vied a iných inštitúcií zo Slovenska,
Maďarska a Ruska. Úvodné prednášky Dr. habil. Istvána Fazekasa, PhD., docenta Univerzity
Eötvösa Loránda v Budapešti a Dr. habil. Oľgy Khavanovej, zástupkyne riaditeľa Inštitútu
slavistiky Ruskej akadémie vied v Moskve sa navzájom dopĺňali. Pojednávali o kariérnych
biografiách dvoch bratov Eszterházyovcov: Františka, dlhoročného uhorského dvorného
kancelára a Mikuláša, veľvyslanca v Petrohrade. Na finančné pozadie získavania titulov a
funkcií v službách dobového štátu poukázal genealóg a heraldik Denis Pongrácz na
príkladoch osobností rodu. Prvý blok prednášok uzatváral pohľad archivára a historika PhDr.
Michala Duchoňa, PhD. do fungovania a života jedného zo zemepanských mestečiek
tunajšieho esterházyovského panstva – Bernolákova. Druhá časť konferencie bola venovaná
témam, ktoré vyzdvihli úlohu príslušníkov tohto rodu v pretavení myšlienok osvietenstva do
dobového života v našom regióne, aj v Senci, kde vznikali moderné štátne inštitúcie.
Historička Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v
Bratislave pojednávala o štátom riadenej starostlivosti o osirelé a opustené deti v Uhorsku v
druhej polovici 18. storočia, na príklade prvého uhorského štátneho sirotinca založeného a
fungujúceho na majetkoch kancelára Františka Eszterházyho v Tomášikove a neskôr v Senci.
Jej kolegyňa PhDr. Eva Kowalská, DrSc. priblížila fungovanie školy pri seneckom sirotinci,

kde sa zavádzali aj inovatívne pedagogické metódy. Spomedzi osobností, pôsobiacich v
sirotinci predstavil Štefana Frendela PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riaditeľ Slovenského
národného archívu. Mgr. Gábor Strešňák, vedúci Mestského múzea v Senci pokračoval v
tematike dobovej sociálnej starostlivosti na príklade panských špitálov fungujúcich v rámci
Šintavsko – čeklískeho panstva Eszterházyovcov v Tomášikove a v Senci. Konferencia
odkryla doteraz nepoznané detaily našich dejín, tak regionálneho ako aj celoštátneho
významu. Tešila sa záujmu
nielen Senčanov, ale aj obecenstva z radov odborníkov aj laikov zo širšieho okolia, ktorí v jej
závere spoločne odhalili v parku pred budovou mestského úradu pamätnú tabuľu venovanú
pamiatke kancelára Františka Eszterházyho.
S podporou mesta Senec, primátora mesta Senec, cirkví, organizácií i dobrovoľníkov
osadil pri kostole svätého Mikuláša neziskový fond Kvalita života pamätník pre nenarodené
deti. K odhaleniu pamätníka došlo 24. decembra 2015. Neziskový fond sa venuje rozvoju a
ochrane duchovných hodnôt a zameriava sa najmä na pomoc ženám emocionálne trpiacim v
dôsledku umelého alebo spontánneho potratu. Zároveň podporuje realizáciu podobných
pamätníkov v obciach na Slovensku i organizovanie rôznych besied i osvetových aktivít v
danej téme.

Prehľad kultúrnych podujatí a a udalostí v roku 2015
Január
6. 1. 2015

6. 1. 2015
11. 1. 2015
15. 1. 2015
16. 1. 2015
17. 1. 2015
22. 1. 2015
23. - 24. 1. 2015
23. - 24. 1. 2015
23. - 24. 1. 2015
24. 1. 2015
24. 1. 2015
28. 1. 2015
prednáška v
30. 1. 2015
30. 1. 2015

Trojkráľové kúpanie – stretnutie otužilcov
(miesto konania: Slnečné jazerá – sever, Hotel Senec, organizátori:
MsÚ, Senec, Piccard Senec – Ľadové medvede, Správa cestovného
ruchu Senec, s. r. o.)
Duchovné ukončenie Vianoc. Trojkráľový koncert.
(organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia
Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov – ZŠ Mlynská
(miesto konania a organizátor: ZŠ Mlynská, Senec)
Deň otvorených dverí pre II., III., IV. ročníky – ZŠ Mlynská
(miesto konania a organizátor: ZŠ Mlynská, Senec)
Ples rodičov - ZŠ Alberta Molnára Szencziho
(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: ZŠ A. M. Szencziho,
Senec)
Deň maďarskej kultúry
(miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: Csemadok, Senec)
Zápis žiakov do 1. ročníka – ZŠ Mlynská
(miesto konania a organizátor: ZŠ Mlynská, Senec)
Zápis žiakov do 1. ročníka – ZŠ Tajovského
(miesto konania a organizátor: ZŠ Tajovského, Senec)
Slávnostný zápis prvákov do ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
(miesto konania a organizátor: ZŠ A. M. Szencziho, Senec, 17.00
hod.)
21. reprezentačný ples ZUŠ Senec
(miesto konania: ELV Produkt a. s. Senec, organizátor: ZUŠ, Senec,
19.00 hod.)
Ples GAB Senec
(organizátor: GAB Senec)
Doc. Martin Sabol, PhD.: Príroda Slovenska v praveku –
mestskom múzeu, 19.00 hod.
Ples rodičov a priateľov školy – Spojená škola s VJM
(organizátor: Rada rodičov pri Spojenej škole s vyuč. jazykom maď.,
Senec)
Ochrana ovocia, zeleniny, kvetov, rez ovocných stromov a viniča
(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Slovenský zväz
záhradkárov – Základná organizácia, Senec, 18.00 hod.

Február
1. 2. 2015

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)

8. 2. 2015
8. 2. 2015
11. 2. 2015
12. 2. 2015
17. 2. 2015
18. 2. 2015
Senci
25. 2. 2015
neznámy
25. 2. 2015
27. 2. 2015

Musica Perennis Iuventutis 2015
Koncert – Lotz trio
(miesto konania: Kostol sv. Mikuláša, Senec, 16.00 hod.)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Výročná členská schôdza členov MS SČK Senec
(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Miestny
spolok SČK, Senec, 18.00 hod.)
Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Výročná členská schôdza ZO SZTP Senec
(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: ZO SZTP Senec)
Koncert učiteľov ZUŠ pri príležitosti 55. výročia založenia ZUŠ v
(miesto konania: MsKS, Labyrint, organizátori: MsKS, ZUŠ, Senec)
Mgr. Ivana Fialová, PhD.: Kaštieľ vo Veľkom Grobe, známy i
– prednáška v mestskom múzeu, 19.00 hod.
50. výročie založenia ZŠ J. G. Tajovského
(organizátor: ZŠ Tajovského, Senec)
Agrotechnika pestovania zeleniny a kvetov
(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Slovenský zväz
záhradkárov – Základná organizácia, Senec, 18.00 hod.)

Marec
1. 3. 2015
1. 3. 2015
4. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
14. 3. 2015
15. 3. 2015
18. - 19. 3. 2015
22. 3. 2015
25. 3. 2015
Madarászovej

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Výročná členská schôdza SZZ ZO Senec
(miesto konania: jedáleň ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Slovenský
zväz záhradkárov – Základná organizácia, Senec, 14.00 hod.)
Svetáci – česká divadelná komédia
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Musica Perennis Iuventutis 2015
Koncert „J. N. Hummel v Senci“, Collegium Wartberg
(miesto konania: MsKS, Labyrint, 16.00 hod.)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Pohár Slnečných jazier Senec – medzinárodné preteky v zimnom
plávaní (miesto konania: Slnečné jazerá - juh, reštaurácia Lobster,
organizátor: Piccard Senec – Ľadové medvede)
Slávnosť pri soche Sándora Petőfiho
(organizátor: Csemadok, Senec)
Malá Tália – prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Knižná nedeľa
(miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec)
Free Boys – Detský muzikál HDO Súkromnej ZUŠ R.

ZUŠ
25. 3. 2015
26. 3. 2015
Madarászovej
27. 3. 2015
27. 3. 2015
28. 3. 2015
29. 3. 2015
17.00

(miesto konania: MsKS, Senec, 18.00 hod., organizátor: Súkromná
R. Madarászovej, Senec)
Denis Pongrácz: Ars moriendi – pohrebné zvyklosti v novoveku.
Prednáška v mestskom múzeu, 19.00 hod.
Free Boys – Detský muzikál HDO Súkromnej ZUŠ R.
(miesto konania: MsKS, Senec, dopoludnia a popoludní pre ZŠ a MŠ,
organizátor: Súkromná
ZUŠ R. Madarászovej, Senec)
Noc s Andersenom
(miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec)
Ukážka pletenia veľkonočného korbáča
(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Slovenský zväz
záhradkárov – Základná organizácia, Senec, 18.00 hod.)
Senecká ruka – medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: AWK Senec, Slovenská
asociácia pretláčania rukou, MsKS, Senec)
Predveľkonočný koncert žiakov ZUŠ
(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec,
hod.)

Apríl
2. 4. 2015
3. 4. 2015

5. 4. 2015
9. 4. 2015
10. 4. 2015
12. 4. 2015
15. 4. 2015
29. 4. 2015
30. 4. 2015
Senec)

Máj

Kladenie venca pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Senca
k Pamätníku osloboditeľov na budove MsÚ Senec
(organizátor: ZO SZPB, Senec)
Musica Perennis Iuventutis 2015
Koncert - J. Haydn „Sedem posledných slov“, „Krížová cesta“
Collegium Wartberg na orig. nástrojoch 18. stor.
(miesto konania: MsKS)
Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Laci Strike - „Julio & Romea“ - tanečno-divadelné predstavenie
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Kráľ čitateľov
(miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec)
Ing. Ján Maglocký: Čo (ne) vieme o stromoch? Voľné pokračovanie
prednášky v mestskom múzeu, 19.00 hod.
Majáles
(miesto konania: Holiday Village, Senec, organizátor: Csemadok,

1. - 3. 5. 2015
juh,
2. 5. 2015

2. 5. 2015
2. 5. 2015
zväz –
3. 5. 2015
Csemadok,
8. 5. 2015
9. 5. 2015
9. 5. 2015
rybársky
10. 5. 2015
Dňa
10. 5. 2015
13. 5. 2015
13. 5. 2015
13. - 15. 5. 2015
15. 5. 2015

15. 5. 2015
Senec)
16. 5. 2015
20. 5. 2015

Senecký Maják – súťaž lodných modelárov
(najväčšia súťaž NSS pre Slovensko, miesto konania: Slnečné jazerá –
organizátor: RC klub Senec)
Šíp Piccardu 2015 – medzinárodné lukostrelecké preteky 3D
(tradičné otvorené lukostrelecké preteky s dobovými maskami, miesto
konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: Piccard Senec) –
Lukostrelecký klub)
Hudobný benefičný maratón „Senčania Senčanom“
(miesto konania: synagóga)
Rybárske preteky pre dospelých
(miesto konania: jazero, Veľký Biel, organizátor: Slovenský rybársky
Mestská organizácia, Senec, 7.00 hod.)
Deň matiek v maďarskom jazyku
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátori: MsKS,
Senec)
Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov
(miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský
rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec, 8.00 hod.)
Senecká korčuľa – 7. ročník súťaže na kolieskových korčuliach
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: klub KDH, Senec)
Rybárske preteky pre dospelých
(miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský
zväz – Mestská organizácia, Senec, 7.00 hod.)
Koncert ku Dňu matiek - tradičný koncert pri príležitosti sviatku
matiek
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: spevácky zbor Radosť,
MsKS, Senec, 15.00 hod.)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Slávnostná akadémia – 70 rokov od založenia MS SČK v Senci
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Noc literatúry
(miesto konania: Senec, organizátor: MsKS, Senec)
Absolventské koncerty Tanečného odboru ZUŠ R. Madarászovej
(miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: Súkromná ZUŠ
R. Madarászovej, Senec)
Májový futbalový turnaj mesta Senec – 11. ročník
(amatérske mužstvá seneckých firiem a organizácií, miesto konania:
NTC Senec - umelá tráva, organizátori: ŠK GAFUGA, Senec, MsÚ,
Senec)
Športové hry ZO SZTP
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátor: ZO SZTP,
Noc múzeí 2015 – séria podujatí.
Otvorenie výstavy „Z Vašich darov: 5 rokov múzea – 5 rokov
akvizičnej činnosti“ v mestskom múzeu.
Slávnostný koncert žiakov ZUŠ pri príležitosti 55. výročia založenia
ZUŠ v Senci

23. 5. 2015
Piccard
26. 5. 2015
Capella
28. 5. 2015
29. 5. 2015

30. 5. 2015
30. 5. 2015
31. 5. 2015
31. 5. 2015

(miesto konania: kinosála MsKS, organizátor: ZUŠ, Senec, 17.00 hod.)
Súťaž vo varení guláša
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ,
Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o., Región Senec)
Musica Perennis Iuventutis 2015
Slávnostný koncert k 500. výročiu narodenia sv. Filipa Nériho –
Mariana (Kostol sv. Mikuláša, 20.00 hod.)
Senecká dúha – súťaž v populárnej piesni
(miesto konania: Dance Arena, Senec, organizátor: Súkromná ZUŠ
R. Madarászovej, Senec)
Senecká dúha – súťaž moderného tanca (mládež, dosp., juniori a
škôlkari)
(miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: Súkromná ZUŠ
R. Madarászovej, Senec)
Senecká dúha – súťaž moderného tanca (deti a juniori)
(miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: Súkromná ZUŠ
R. Madarászovej, Senec)
MDD – Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov v love slnečníc
(miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský
rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec, 8.00 hod.)
Akčný deň detí – oslava Medzinárodného dňa detí
(ukážky záchranných zložiek, atrakcie a súťaže pre deti, miesto
konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: Piccard Senec)
Absolventský koncert žiakov ZUŠ hudobného a literárno dramatického odboru
(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec,
17.00 hod.)

Jún
5. 6. 2015
5. 6. 2015
6. - 7. 6. 2015
miesto
z.)
6. 6. 2015

Celoštátna výstava psov všetkých plemien, CAC
(miesto konania: Slnečné jazerá – sever, Senec, organizátor: Športový
klub stavačov, Bernolákovo)
1. absolventský koncert žiakov ZUŠ tanečného odboru
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec,
17.30 hod.)
Triatlon Senec 2015
(športové podujatie určené pre hobby aj profesionálnych športovcov,
konania: areál Slnečných jazier, organizátor: Trinity Triathlon Team o.

Detský windsurfingový kemp
(tradičný deň otvorených dverí vo windsurfingovom klube YC TJ
Slávia
Senec, kluboví inštruktori naučia každého malého záujemcu
základy
windsurfingu, miesto konania: lodenica YC TJ Slávia
Senec, Slnečné jazerá,
organizátor: YC TJ Slávia Senec)
6. 6. 2015
2. absolventský koncert žiakov ZUŠ tanečného odboru
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ,
Senec,14.00 hod.)
6. 6. 2015
Hrnček Var – prehliadka toho, čo sa uskutočnilo v sezóne
2014/2015

6. 6. 2015
(zmena
MsZ,
10. 6. 2015
ZUŠ
11. 6. 2015

11. 6. 2015
12. – 14. 6. 2015

13. 6. 2015
14. 6. 2015

19. 6. 2015
termínu
organizátori:
20. 6. 2015
26. 6. 2015
26. – 28. 6. 2015
Piccard

(miesto konania: MsKS, Labyrint, organizátor: MsKS, Senec)
Finálové – posledné kolo 4. ročníka Futbalovej miniligy Senca
termínu vyhradená)
(miesto konania: ZŠ Mlynská, Senec, organizátori: Komisia športu pri
Futbalová miniliga Senca, ZŠ Mlynská, Senec)
Pipi dlhá pančucha – Detský muzikál HDO Súkromnej ZUŠ R.
Madarászovej
(miesto konania: MsKS, Senec, 18.00 hod., organizátor: Súkromná
R. Madarászovej, Senec)
Pipi dlhá pančucha – Detský muzikál HDO Súkromnej ZUŠ R.
Madarászovej
(miesto konania: MsKS, Senec, dopoludnia a popoludní pre MŠ a ZŠ,
organizátor: Súkromná ZUŠ R. Madarászovej, Senec)
Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Okres Senec a jeho priatelia – 17. ročník medzinárodného
mládežníckeho futbalového turnaja
(miesto konania: NTC SFZ Senec a ihriská v obciach okresu Senec,
organizátori: ŠK SFM Senec, ZŠ Tajovského, Senec)
Senecké leto – otvorenie letnej turistickej sezóny
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ,
MsKS, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Finále 2. ročníka Detskej futbalovej miniligy Senca (zmena
vyhradená)
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko, Senec,
Komisia športu pri MsZ, Futbalová miniliga Senca)
Turnaj v plážovom volejbale - deti a rodičia
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: Jana Leginuszová)
Veľký letný karneval
(miesto konania: Senec, organizátori: MsÚ, MsKS, Správa cestovného
ruchu Senec, s. r. o.)
Beach Handball Tour
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko, organizátor:
Senec)

Júl
4. - 5. 7. 2015

4. - 11. 7. 2015
5. 7. 2015

Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko, Senec,
organizátori: Slovenská asociácia plážového futbalu, Futbalová
miniliga Senca, Piccard Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r.
o.)
Letný tábor s Radosťou – I. turnus
(miesto konania: Jedľové Kostoľany)
Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda

5. 7. 2015
11. - 18. 7. 2015
12. 7. 2015

(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: Miestny odbor
Matice slovenskej, Senec)
Volejbalový mix muži, ženy – turnaj v plážovom volejbale
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátor: Jana
Leginuszová)
Letný tábor s Radosťou – II. turnus
(miesto konania: Jedľové Kostoľany)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)

August
8. – 9. 8. 2015

8. 8. 2015
9. 8. 2015
13. 8. 2015
28. 8. 2015
MsÚ

Ľudové umelecká remeslá
(miesto konania: Lichnerova ulica, Senec, organizátori: Občianske
združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá, Mesto Senec, MsKS,
Senec)
Medzinárodný folklórny večer
(miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: MsKS, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Kladenie venca vďaky k Pamätníku Dňa ústavy v parku oproti
pri príležitosti 71. výročia SNP
(organizátor: ZO SZPB, Senec)

September
1. 9. 2015
štátneho
Matice
4. 9. 2015
5. 9. 2015
MsZ,
6. 9. 2015
12. - 13. 9. 2015
konania:
13. 9. 2015

Spomienkové stretnutie pri Pamätníku ústavy pri príležitosti
sviatku
(miesto konania: Mierové nám., Senec, organizátor: Miestny odbor
slovenskej, Senec,)
Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
1. kolo 5. ročníka Futbalovej miniligy Senca (zmena
termínu vyhradená)
(miesto konania: ZŠ Mlynská, Senec, organizátori: Komisia športu pri
Futbalová miniliga Senca, ZŠ Mlynská, Senec)
Festival dychovej hudby
(miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: MsKS, Senec)
Wallnerov memoriál v jachtingu
(jeden z najstarších jachtárskych pretekov na Slovensku, miesto
Slnečné jazerá, Senec, organizátor: YC TJ Slávia Senec)
Musica Perennis Iuventutis 2015
Kontrabas na Slovensku po 400 rokoch – Ján Krigovský –
kontrabasový sólo recitál (miesto konania: MsKS, Labyrint)

13. 9. 2015
14. 9. 2015
Senec)
24.09.–7.11.2015
25. - 26. 9. 2015
26. 9. 2015
27. – 28. 9. 2015

Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Rozlúčka s letom
(miesto konania: Holiday Village, Senec, organizátor: Csemadok,
46. dni Alberta Molnára Szencziho
(organizátor: OO Csemadok)
Aranžovanie „Jesenné práce“ na VOZaK
(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Slovenský zväz
záhradkárov – Základná organizácia, Senec, 13.00 hod.)
V. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier
(miesto konania: Slnečné jazerá, organizátor: MsÚ, Senec, Komisia
športu pri MsZ)
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov a žiackych prác
(miesto konania: jedáleň ZŠ Tajovského, Senec, organizátori:
zväz záhradkárov – Základná organizácia, Senec, ZŠ

Slovenský
Tajovského, Senec)
30. 9. 2015
Mgr. Martin Mózer – PhDr. Radoslav Ragač, PhD.: Aron Grünhut,
neznámy záchranca Židov. Prednáška v mestskom múzeu,
19.00 hod.

Október
8. 10. 2015
10. 10. 2015
11. 10. 2015
Ľudovíta
11. 10. 2015
14. 10. 2015
17. – 18. 10. 2015
28. 10. 2015

November

Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Jablkové hodovanie
(miesto konania: Námestie 1. mája, organizátor: MsKS, Senec)
Slávnostná akadémia pri príležitosti 200. výročia narodenia
Štúra
(miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: Miestny odbor Matice
slovenskej, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, 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.)
Výstava drobných zvierat – holuby, hydina, králiky
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.: Potulky Indonéziou – prednáška v
mestskom múzeu, 19.00 hod.

1. 11. 2015
8. 11. 2015
14. 11. 2015
23. 11. 2015
25. 11. 2015
27. 11. 2015

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Noc divadiel
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Stretnutie komisie športu pri MsZ s predstaviteľmi seneckých
športových klubov (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Komisia športu pri MsZ, Senec)
„Mojim národom!“ Príbehy z prvej svetovej vojny s osobitným
zreteľom na Senec a jeho okolie – vernisáž výstavy spojená s
prednáškou v mestskom múzeu.
Deň otvorených dverí - Spojená škola s VJM
(miesto konania a organizátor: Spojená škola s vyučovacím jazykom
maďarským, Senec)

December
6. 12. 2015
7. 12. 2015
7. 12. 2015
výtvarnej
10. 12. 2015
12. 12. 2015
Miestny
13. 12. 2015
16. 12. 2015
16. – 21. 12. 2014
18. 12. 2015
20. 12. 2015
organizátori:
20. 12. 2015

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Príde k nám Mikuláš – rozsvietenie vianočného stromčeka
(miesto konania: Námestie 1. mája, organizátori: MsÚ, MsKS, Správa
cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
Vernisáž a odovzdávanie cien – VI. ročník vianočnej mestskej
súťaže
(miesto konania: MsKS, Labyrint, organizátor: MsKS, Senec)
Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Šachový turnaj žiakov seneckých škôl „O pohár Matice slovenskej“
(miesto konania: Gymnázium A. Bernoláka, Senec, organizátor:
odbor Matice slovenskej, Senec)
)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
1. vianočný koncert žiakov ZUŠ
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec,
17.30 hod.)
Vianočné trhy
(organizátori: MsÚ, Región Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s.
r. o.)
Návšteva starších, osamelých občanov Senca
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Vianočný koncert s Radosťou
(tradičný vianočný koncert, miesto konania: kinosála MsKS,
spevácky zbor Radosť, MsKS, Senec, 15.00 hod.)
2. vianočný koncert žiakov ZUŠ
(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ,
Senec, 17.00 hod.)

Uznesenie č. 5/2016
Hlasovanie

za

Mgr. Rudolf Galambos–
predseda
Mgr. Gyula Bárdos

áno

Júlia Erdélyi

áno

Mgr. Ivan Fendek

áno

Mgr. Silvia Nádaská

‐

Alžbeta Nyáryová

áno

Mgr. František Podolský

áno

Mgr. Henrich Polakovič

áno

PaedDr. Monika Snohová

áno

Proti

Zdržal sa

poznámky

Proti

Zdržal sa

poznámky

-

Uznesenie č. 6 /2016
Hlasovanie

za

Mgr. Rudolf Galambos–
predseda
Mgr. Gyula Bárdos

áno

Júlia Erdélyi

áno

Mgr. Ivan Fendek

áno

Mgr. Silvia Nádaská

‐

Alžbeta Nyáryová

áno

Mgr. František Podolský

áno

Mgr. Henrich Polakovič

áno

PaedDr. Monika Snohová

áno

-

Uznesenie č. 7/2016
Hlasovanie

za

Mgr. Rudolf Galambos–
predseda
Mgr. Gyula Bárdos

áno

Júlia Erdélyi

áno

Mgr. Ivan Fendek

áno

Mgr. Silvia Nádaská

‐

Alžbeta Nyáryová

áno

Mgr. František Podolský

áno

Mgr. Henrich Polakovič

áno

PaedDr. Monika Snohová

áno

-

Proti

Zdržal sa

poznámky

