
 

                      Z Á P I S N I C A  č. 3/2017 
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 

13.09.2017 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program :       1. Privítanie prítomných. 

      2. Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020. 
        3. R ô z n e.                   
 
           Dňa 13.09.2076 o17,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania.  Prítomných privítal  predseda komisie MsZ 
kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr. Zároveň oboznámil prítomných 
s programom zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa vopred 
ospravedlnili PaedDr. Monika Snohová, Mgr. Ivan Fendek, Júlia Erdélyi a Gyula Bárdos. 
 
 
 2. Návrh rozpočtu na rok 2018 , 2019 a 2020 
 
 Komisia  navrhuje rozpočet nasledovne : 
    

Návrh na dotácie 2018 2019 2020 
 
 

Senecké olympijské dni, 
Senecká latka, Beh zdravia 

na 
Senecké 
olympijské dni, 
Seneckú latku, 
Beh zdravia 
4 200€ 

na 
Senecké 
olympijské dni, 
Seneckú latku, 
Beh zdravia 
4 400€ 

na 
Senecké 
olympijské dni, 
Seneckú latku, 
Beh zdravia 
4 400€ 

 
 

Návrh na dotácie 2018 2019 2020 
Nadácie a občianske združenia 115 000€ 130 000€ 140 000€ 

Cirkev 22 000€ 22 000€ 22 000€ 
Školy 23 000€ 25 000€ 28 000€ 

Ocenenie najlepších žiakov mesta k 
MDD 

10 000€ 13 000€ 13 000€ 

Deň učiteľov 
 

4 000€ 6 000€ 6 000€ 

 
         

Návrh č.4/2017 odporúčiť: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje rozpočet na 
roky ,2018, 2019, 2020 a schváliť  MsR a MsZ.  

 
Hlasovanie:  
za:5  proti:0  zdržal sa:0 
 



 
3. Rôzne Kronika 2016. 
 
Členovia jednohlasne odsúhlasili Kroniku 2016 . 
         
Návrh uznesenia č. 5/2017: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje Kroniku 
mesta 2016  prijať a odsúhlasiť  MsR a MsZ.  
 
 
Hlasovanie:  
za:5 proti:0  zdržal sa:0  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
    
                                                                            Rudolf Galambos 
         predseda komisie MsZ 
 
 
 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
Senec  14.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.   4/2017 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf 
Galambos– predseda 

áno    

Mgr. Gyula Bárdos 
 

-    

Júlia Erdélyi 
 

-    

Mgr. Ivan Fendek 
 

-    

Mgr. Silvia Nádaská 
 

áno 
  

 

Alžbeta Nyáryová 
 

áno    

Mgr. František 
Podolský 
 

áno    

Mgr. Henrich 
Polakovič 

áno    

PaedDr. Monika 
Snohová 

-  
 

 

 
Uznesenie č. 5 /2017 
 
Hlasovanie 
 

za Proti Zdržal sa poznámky 

Mgr. Rudolf 
Galambos– predseda 

áno    

Mgr. Gyula Bárdos 
 

-    

Júlia Erdélyi 
 

-    

Mgr. Ivan Fendek 
 

-    

Mgr. Silvia Nádaská 
 

áno 
  

 

Alžbeta Nyáryová 
 

áno    

Mgr. František 
Podolský  

áno    

Mgr. Henrich 
Polakovič 

áno    

PaedDr. Monika 
Snohová 

-    

 



   

Prehľad kultúrnych podujatí a a udalostí v roku 2016 
 
 
 
Január 
 
6. 1. 2016  Trojkráľové kúpanie otužilcov 

(miesto konania: Slnečné jazerá – sever, pláž pod Hotelom Senec, 
organizátori: MsÚ Senec, Správa cestovného ruchu Senec s. r. o., MsKS 
Senec, SPORT CLUB Senec, Ľadové medvede Bratislava) 

6. 1. 2016  Trojkráľový koncert  
  (miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: Miestny odbor 
  Matice slovenskej, Senec) 
10. 1. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania: Slnečné jazerá - juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

16. 1. 2016  Rodičovský ples - ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho 
(organizátor: ZŠ A. M. Szencziho, Senec) 

22. 1. 2016  Ples Piccardu Senec 
  (miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: Piccard Senec) 
22. 1. 2016  Deň maďarskej kultúry 
  (miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: Csemadok, Senec) 
23. 1. 2016  22. reprezentačný ples ZUŠ Senec 
  (miesto konania: ELV Produkt a. s. Senec, organizátor: ZUŠ Senec) 
23. 1. 2016  Ples GAB Senec 
  (miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: GAB, Senec) 
28. 1. 2016  PhDr. Elena Kurincová: Bojiská a vojnová každodennosť cisárskeho 
  a kráľovského 72. pešieho pluku – prednáška 

v mestskom múzeu  
(miesto konania: múzeum, organizátor: MsKS – Mestské múzeum v Senci) 

27. 1. 2016  Súťaž v prednese slovenských povestí žiakov ZŠ okresu Senec  
  „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“ 
  (miesto konania: ZUŠ, Senec, organizátor: Miestny odbor  Matice  
  slovenskej, Senec) 
29. 1. 2016  Ples MŠK Senec 
  (miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: MŠK Senec) 
 
 
Február 
 
7. 2. 2016  Divadelná nedeľa pre deti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
10. 2. 2016  Výročná členská schôdza  členov MS SČK Senec 
  (miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Miestny  
  spolok SČK, Senec)  
13. 2. 2016  Karneval pre deti vo veku 5 – 12 rokov – Fantázia klub 
14. 2. 2016  Karneval pre deti vo veku do 5 rokov – Fantázia klub 
14. 2. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 



   

organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 
18. 2. 2016  Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená) 

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
25. 2. 2016  Mgr. Pavol Rusnák: Veľká vojna a juhozápad Slovenska, 
  so zameraním na Uhorskú kráľovskú vlastibranu – prednáška 

(miesto konania: múzeum, organizátor: MsKS – Mestské múzeum v Senci) 
 
Marec 
 
2. 3. 2016   Športovec roka (zmena termínu vyhradená) 
  (miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: MsÚ, MsKS, Senec) 
6. 3. 2016  Divadelná nedeľa pre deti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
13. 3. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

15. 3. 2016  Slávnosť pri soche Sándora Petőfiho 
  (organizátor: Csemadok, Senec) 
16. - 17. 3. 2016 Malá Tália – prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec, MOS Modra) 
18. 3. 2016  Literárny večer 

(miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
19. 3. 2016  Pohár Slnečných jazier – 5. ročník súťaže v zimnom plávaní 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - Lobster, organizátori: SPORT 
CLUB Senec, Fides Brno) 

19. 3. 2016  Veľkonočné tvorivé dielničky pre deti – Fantázia klub 
20. 3. 2016  Knižná nedeľa 
  (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
23. 3. 2016  Regionálna konferencia pedagógov v ZŠ s VJM A. M. Szencziho 
27. 3. 2016  1. kolo FootGolfovej ligy  (zmena termínu vyhradená) 
  (miesto konania: Art Hotel Kaštieľ Tomášov, organizátor: FootGolf Senec) 
31. 3. 2016  Mgr. Gábor Strešňák: Ľudské straty Veľkej vojny a pamätník padlým 
  v Senci – prednáška 

(miesto konania: múzeum, organizátor: MsKS – Mestské múzeum v Senci) 
 
 
Apríl 
 
1. - 3. 4. 2016 Senecká ruka – medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou 

 (miesto konania: kinosála MsKS, organizátor: Armwrestlingový klub      
 Senec) 

1. 4. 2016  Kladenie venca pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Senca  
  k Pamätníku osloboditeľov na budove MsÚ Senec 

(organizátor: ZO SZPB, Senec)  
1. 4. 2016  Noc s Andersenom 
  (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
3. 4. 2016  Divadelná nedeľa pre deti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
  „Biblia Pauperum“ – knižná prezentácia s výstavou 

(miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 



   

4. 4. 2016  Výročná členská schôdza ZO SZTP Senec 
  (miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: ZO SZTP Senec) 
6. 4. 2016  Divadelné predstavenie v maďarskom jazyku „Illatszertár“ 

(miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
8. 4. 2016  24. ročník volejbalového turnaja „O pohár primátora mesta Senec“ 
  (turnaj pre zamestnancov škôl okresu Senec a pozvaných hostí pri  
  príležitosti Dňa učiteľov, miesto konania a organizátor: SOŠ, Senec) 
10. 4. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: Základná organizácia 
Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

13. 4. 2016  Deň poézie 
  (miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec)  
15. – 16. 4.2016 Zápis žiakov do seneckých základných škôl 
20. 4. 2016  Kráľ čitateľov  
  (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
20. 4. 2016  Absolventský koncert tanečného odboru SZUŠ R. Madarászovej 
  (miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: SZUŠ R. Madarászovej, Senec) 
21. 4. 2016  Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená) 

 (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
22- 23. 4. 2016 Absolventské koncerty tanečného odboru SZUŠ R. Madarászovej 
  (miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: SZUŠ R. Madarászovej, Senec) 
27. 4. 2016  V. konferencia regionálnych dejín žiakov s VJM  
  (miesto konania: Mestské múzeum, Senec organizátor: ZŠ A. M. Szencziho) 
28. 4. 2016  Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.: Pantepui – výskum v Stratenom svete 
  stolových hôr Guayanskej vysočiny (Venezuela) – prednáška.  
  (miesto konania: múzeum, organizátor: MsKS – Mestské múzeum v Senci) 
30. 4. 2016  Majáles 
  (miesto konania: Holiday Village, Senec, organizátor: Csemadok, Senec) 
 
Máj 
 
1. 5. 2016  Deň matiek v maďarskom jazyku 
  (miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátori: MsKS, SMK Senec) 
1. 5. 2016  Rybárske preteky pre dospelých 
  (miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský rybársky 
  zväz – Mestská organizácia, Senec)  
4. 5. 2016  Divadlo v maďarskom jazyku v podaní divadla Körúti Színház 

z Budapešti 
  (miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
6. 5. 2016  Májový futbalový turnaj mesta Senec – 12. ročník   

(tradičný turnaj firiem, miesto konania: NTC Senec, organizátori: ŠK 
GaFuGa, Senec, Komisia športu pri MsZ, Senec) 

7. 5. 2016  Rybárske preteky pre dospelých 
  (miesto konania: jazero, Veľký Biel, organizátor: Slovenský rybársky zväz – 
  Mestská organizácia, Senec) 
8. 5. 2016  Koncert ku Dňu matiek - tradičný koncert pri príležitosti sviatku Dňa 
  matiek 
  (miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: spevácky zbor Radosť, 
  MsKS, Senec) 
8. 5. 2016  Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov 



   

  (miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský  
  rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec) 
8. 5. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania:  Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

11. 5. 2016  Literárne predpoludnie 
  (miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
11. 5. 2016  Noc literatúry 
  (miesto konania:  Senec, organizátor: MsKS, Senec) 
14. 5. 2016  Senecká korčuľa – 8. ročník súťaže na kolieskových korčuliach 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: klub KDH, Senec) 
14. 5. 2016  Medzinárodná súťaž historickej hasičskej techniky 
  (Slnečné Jazerá, organizátor: DHZ Senec) 
21. 5. 2016  Súťaž vo varení guláša 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ, Piccard 
  Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o., Región Senec) 
21. 5. 2016  Noc múzeí 2016 – séria podujatí 
  Otvorenie výstavy „Nevítaní návštevníci alebo dopady klimatickej 
  zmeny“ s úvodnou prednáškou Prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. 
  (miesto konania: múzeum, organizátor: MsKS – Mestské múzeum v Senci) 
22. 5. 2016  Absolventský koncert žiakov ZUŠ hudobného a literárno - 

dramatického odboru 
(miesto konania: MsKS, Labyrint, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec) 

25. 5. 2016  Slávnostná akadémia školy - ZŠ J. G. Tajovského 
  (miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZŠ Tajovského,  
  Senec) 
26. 5. 2016  Súťaž populárnej piesne Senecká dúha 

(miesto konania: Dance Arena, Senec, organizátor: SZUŠ R. Madarászovej, 
Senec) 

27. 5. 2016  Tanečná súťaž Senecká dúha 
  (miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: SZUŠ R. Madarászovej, Senec) 
29. 5. 2016  Akčný deň detí –  oslava MDD 

(ukážky záchranných zložiek, atrakcie a súťaže pre deti, miesto konania: 
Slnečné jazerá – juh, organizátor: Piccard Senec v spolupráci s MsÚ, MsKS, 
SCR, Senec) 

 
 
Jún 
 
3. 6. 2016  1. absolventský koncert žiakov ZUŠ tanečného odboru  

(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec) 
4.  6. 2016  MDD – Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov v love slnečníc 
  (miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský 
  rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec) 
4. 6. 2016  2. absolventský koncert žiakov ZUŠ tanečného odboru  

(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec) 
4. 6. 2016  Finálové – posledné kolo 5. ročníka Futbalovej miniligy Senca (zmena 
  termínu vyhradená) 
  (miesto konania: ZŠ Mlynská, Senec, organizátori: Komisia športu pri MsZ, 
  Futbalová miniliga Senca, ZŠ Mlynská, Senec) 



   

4. 6. 2016  Hrnček Var – prehliadka toho, čo sa uskutočnilo v sezóne 2015/2016 
  (miesto konania: MsKS, Labyrint, organizátor: MsKS, Senec) 
11. 6. 2016  Senecké leto – otvorenie letnej turistickej sezóny 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ, MsKS,     
Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.)  

12. 6. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná 

  organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 
16. 6. 2016  Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená) 

 (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
17. – 18. 6. 2016 Okres Senec a jeho priatelia – 18. ročník medzinárodného  
  mládežníckeho futbalového turnaja 
  (miesto konania: NTC SFZ Senec a ihriská v obciach okresu Senec,  
  organizátori: MŠK Senec, MsÚ, Senec) 
18. 6. 2016  Ekologická akcia - čistenie vôd Slnečných jazier 
  (miesto konania: Slnečné jazerá, Senec, organizátor: Piccard Senec) 
24. 6. 2016  Veľký letný karneval 

(miesto konania: Senec, organizátori: MsÚ, MsKS, Správa cestovného   
ruchu Senec, s. r. o.) 

24. – 26. 6. 2016 Medzinárodný turnaj v plážovej hádzanej - ženy 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko, organizátor: SPORT 
  CLUB Senec) 
25. 6. 2016  Turnaj v plážovom volejbale - deti a rodičia 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: Jana Leginuszová) 
28. 6. 2016  Slávnostná rozlúčka deviatakov - ZŠ s VJM A. M. Szencziho 
  (miesto konania a organizátor: ZŠ A. M. Szencziho, Senec) 
29. 6. 2016  Rozlúčka so školou pre žiakov 9. ročníka - ZŠ Tajovského 
  (miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZŠ Tajovského,  
  Senec) 
 
Júl 
 
2. - 3. 7. 2016 Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale (zmena termínu  
  vyhradená) 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko, Senec, organizátori: 

 Slovenská asociácia plážového futbalu, Futbalová miniliga Senca, SC 
Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.) 

2. - 9. 7. 2016 Letný tábor s Radosťou – I. turnus 
  (miesto konania: Jedľové Kostoľany)  
5. 7. 2016  Oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda  
  (miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: Miestny odbor 
  Matice slovenskej, Senec) 
8. - 10. 7. 2016 Turnaj v plážovej hádzanej – dorastenci 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko, organizátor: SPORT 
  CLUB Senec) 
9. - 16. 7. 2016 Letný tábor s Radosťou – II. turnus 
  (miesto konania: Jedľové Kostoľany)  
10. 7. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná 
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 



   

29. 7. - 6. 8. 2016 Senecký vínny festival – 2. ročník 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátori: MŠK Senec, MsÚ,  
  Senec, BSK) 
August 
 
13. – 14. 8. 2016 Ľudové umelecká remeslá 

(miesto konania: Lichnerova ulica, Senec, organizátori: Občianske 
združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá, Mesto Senec, MsKS, Senec) 

13. 8. 2016  Medzinárodný folklórny večer 
  (miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: MsKS, Senec) 
14. 8. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná 
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

18. 8. 2016  Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená) 
 (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 

26. 8. 2016  Kladenie vencov k Pomníku padlých hrdinov SNP v Novom Svete pri 
  príležitosti 72. výročia SNP 
  (organizátor: ZO SZPB, Senec) 
27. 8. 2016  1. kolo 6. ročníka Futbalovej miniligy Senca (zmena termínu  
  vyhradená) 
  (miesto konania: ZŠ Mlynská, Senec, organizátori: Komisia športu pri MsZ, 
  Futbalová miniliga Senca, ZŠ Mlynská, Senec) 
 
September 
 
1. 9. 2016  Stretnutie pri Pamätníku ústavy  
  (miesto konania: Mierové nám., Senec, organizátor:  Miestny odbor Matice 
  slovenskej, Senec)  
4. 9. 2016  Festival dychovej hudby 

(miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátori: MsÚ, MsKS, Senec) 
9. - 10. 9. 2016 Slnečný festival 
  (miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: MsKS, Senec) 
10. 9. 2016  Deň zdravia ZO SZTP 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátor: ZO SZTP, Senec) 
11. 9. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania:  Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

14. 9. 2016  Rozlúčka s letom 
  (miesto konania: Holiday Village, Senec, organizátor: Csemadok, Senec) 
17. 9. 2016  Literárny večer 

(miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
24. 9. 2016  VI. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier 

(miesto konania: Slnečné jazerá, organizátori: MsÚ, Senec, Komisia športu 
pri MsZ) 

30. 9. – 2. 10. 2016 Výstava drobných zvierat – holuby, hydina, králiky 
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

 
Október 
 



   

2. 10. 2016  Divadelná nedeľa pre deti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
8. 10. 2016  Jablkové hodovanie 

(miesto konania: Námestie 1. mája, organizátor: MsKS, Senec 
9. 10. 2016  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania:  Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

9. 10. 2016  Finále FootGolfovej ligy  (zmena termínu vyhradená) 
  (miesto konania: Art Hotel Kaštieľ Tomášov, organizátor: FootGolf Senec) 
12. 10. 2016 Stretnutie 70 a viacročných členov MS SČK Senec 

(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Miestny spolok SČK, 
Senec) 

13. 10. 2016 Literárne predstavenie 
  (miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
20. 10. 2016  Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená) 

 (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
27. 10. 2016 Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.: Eugenika – veda alebo  
  demagógia, prednáška 

(miesto konania: múzeum, organizátor: MsKS – Mestské múzeum v Senci) 
30. 09. - 5.11.2016 47. Dni Alberta Molnára Szencziho  
  (organizátor: OO Csemadok) 
 
November 
 
6. 11. 2016  Divadelná nedeľa pre deti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
13. 11. 2016 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

16. 11. 2016 Literárne predpoludnie 
  (miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
19. 11. 2016 Noc divadiel 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
21. 11. 2016 Stretnutie komisie športu pri MsZ s predstaviteľmi seneckých  
  športových klubov (zmena termínu vyhradená) 
  (organizátor: Komisia športu pri MsZ, Senec) 
24. 11. 2016 „Staršia doba železná v Senci a okolí“ – vernisáž výstavy spojená  
  s prednáškou Mgr. Radoslava Čambala v mestskom múzeu 

(miesto konania: múzeum, organizátor: MsKS – Mestské múzeum v Senci) 
 26. 11. 2016 Katarínsky ples - SPORT CLUB Senec 
  (miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: SPORT CLUB Senec) 
 
December 
 
4. 12. 2016  Divadelná nedeľa pre deti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
6. 12. 2016  Príde k nám Mikuláš – rozsvietenie vianočného stromčeka 

(miesto konania: Námestie 1. mája, organizátori: MsÚ, MsKS, Správa 
cestovného ruchu Senec s. r. o.) 

6. 12. 2016  Vernisáž a odovzdávanie cien – VII. ročník vianočnej mestskej  



   

  výtvarnej súťaže 
  (miesto konania: MsKS, Labyrint, organizátor: MsKS, Senec) 
7. – 9. 12. 2016 Vianočné koncerty tanečného odboru SZUŠ R. Madarászovej 
  (miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: SZUŠ R. Madarászovej, Senec) 
11. 12. 2016 Vianočný koncert v maďarskom jazyku 
  (miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
11. 12. 2016 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, 
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

14. 12. 2016 1. vianočný koncert žiakov ZUŠ 
(miesto konania: MsKS, Labyrint, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec) 

15. 12. 2016 Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená) 
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 

17. 12. 2016 Vianočná hviezdička – plávanie 
  (miesto konania: Aquathermal, Senec, organizátor: SPORT CLUB Senec) 
17. 12. 2016 Adventné predpoludnie 
  (miesto konania: MsKS, organizátor: Csemadok, Senec) 
18. 12. 2016 Vianočný koncert s Radosťou 
  (tradičný vianočný koncert, miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: 
  spevácky zbor Radosť, MsKS, Senec) 
18. 12. 2016 2. vianočný koncert žiakov ZUŠ 

(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec) 
20. 12. 2016 Vianočné balíčky pre osamelých 

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 
 
 



Verejný život, samospráva  

V sobotu 5. marca 2016 sa konali parlamentné voľby. Seneckí voliči volili od 7: 00 do 22: 

00 hod. v pätnástich volebných okrskoch na deviatich volebných miestach. Voľby prebehli 

pokojne a bez incidentov. Do istej miery ich skomplikovalo poobedňajšie vypadnutie 

elektrického prúdu v mestskej časti Svätý Martin. Na pomoc a vyriešenie situácie prišli 

hasiči s elektrickým agregátom. V parlamentných voľbách 2016 bola najvyššia volebná 

účasť práve v našom volebnom obvode. Až 69,02 % Senčanov oprávnených voliť sa 

rozhodlo prísť k volebným urnám. Ide teda o takmer 10 % väčšiu volebnú účasť od 

celoštátnej úrovne (59,8 %). Tento raz voľby mnohých nemilo prekvapili napredovaním vo 

svojich prejavoch až priveľmi krajnej pravice, nakoľko sa tá prebojovala do parlamentu. 

Vzostup strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) sa prejavil aj v našom 

meste. Oproti tomu niektoré historicky významné a tradične volené strany zostali pred 

parlamentnými bránami a dostali v porovnaní s minulými voľbami menej počet hlasov aj u 

nás: SMK 603 hlasov a KDH 292. Celoštátne úspešnejšie strany sa dostali do parlamentu a 

získali v Senci nasledovný počet hlasov:  SAS (1773), Smer-SD (1237), OĽANO-NOVA 

(1298), Most-Híd (1201), Sme rodina (927), Sieť (561), SNS (545), ĽSNS (505). 

 

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva nastala zmena v poslaneckom zbore, 

nakoľko poslancovi Zoltánovi Kovácsovi z klubu SMK Most-Híd zanikol mandát. Na jeho 

miesto nastúpila z pozície náhradníčky Zuzana Gabrišová Košecová, keďže v minulých 

komunálnych voľbách získala vo volebnom obvode č. 1 najväčší počet hlasov. V súvislosti s 

týmito  zmenami bolo treba zvoliť aj nového člena Mestskej rady (poslanec Gyula Bárdos) a  

nového člena  Rady školy pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára 

Szencziho (poslanec Mikuláš Bertók). Obaja sú členovia poslaneckého klubu SMK Most-



Híd.  

 

28. júna 2016  podpísali v moldavskom meste Ialoveni zmluvy o predĺžení spolupráce 

medzi moldavskou regionálnou rozvojovou agentúrou Región Stred a Regionálnou 

rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok. Zároveň na radnici spomínaného mesta podpísal 

primátor mesta Senec Karol Kvál a primátor mesta Ialoveni Sergiu Armaşu zmluvu o 

partnerstve. Návrh znenia dohody bol zo strany MZ v Senci odsúhlasený ešte na aprílovom 

zasadnutí. Vznik partnerstva je výsledkom stále sa rozvíjajúcich kontaktov a spolupráce od 

roku 2014. 

 

Na novembrovom zasadnutí odprezentoval riaditeľ Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o., 

Róbert Podolský zaujímavý strategický materiál, týkajúci sa dlhodobého rozvoja Slnečných 

jazier pre roky 2017 – 2025. Mestské zastupiteľstvo zobralo vypracovaný dokument na 

vedomie, ktorý počíta viacerými zmenami ako napríklad: trvalým oplotnením stanového a 

karavanového kempu, zjednosmernením tunajšej dopravy, budovaním viacerých ihrísk a 

zábavných plôch nielen pre deti ale aj pre dospelých, vybudovanie bazénov s možnosťou 

kúpania sa pre rodiny s malými deťmi, rekonštrukciou prevádzkovej budovy na južnej pláži 

s dobudovaním ubytovacích kapacít v prípade zbúrania v susedstve stojacej mestskej chaty, 

vysporiadanie pozemkov v areáli jazier ako aj určenie presných pravidiel ďalšieho rozvoja, 

rozšírenie areálu o pozemky Réca a Hlboké jazero a ďalšími.   

 

Výstavba a zmeny charakteru mesta  

Na jar začali budovať pri zjazde z diaľnice do Bratislavy retenčnú nádrž na zachytanie 

dažďovej vody. Tá sa sekundárne odvedie do verejnej dažďovej kanalizácie, pravda v 



regulovanom množstve. Objem nádrže bol plánovaný na 27 067 m3 s dĺžkou 361,1 m, 

priemernou šírkou od 32 do 42 m a hĺbkou medzi 6 až 7 m. 

 
Zo strany SPP prebiehali v tomto roku rozsiahle rekonštrukcie plynovodov. Dopravnú 

situáciu síce na dlhý čas skomplikovali rozkopávky ciest či chodníkov, vďaka použitej novej 

technológii však našťastie v obmedzenom množstve. Plynovod sa menil spôsobom 

natiahnutia nových plastových rúr do existujúceho tlakového potrubia, ktorý po svojom 

odstavení plní už iba funkciu chráničky. Životnosť takto vynoveného plynovodu má narásť 

na dvojnásobok, zároveň sa neporovnateľne zvýši aj prenosová schopnosť rúr. Nová 

technológia bola použiteľná iba pri nižších priemeroch potrubí. V iných úsekoch bolo treba 

ulice rozkopať po celom úseku daného plynovodu. Práce boli plánované do konca 

novembra, no pretiahli sa ešte aj na rok 2017.  

  
 

Školstvo, kultúra 

Školstvo 

V roku 2016 sa celoštátne zmenil termín zápisu detí do škôl. V zmysle novely zákona               

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa určil pre tento účel rámcový termín od 1. apríla 

do 30. apríla. Oznámenie presného dátumu a miesto konania zápisu zostalo v kompetencii 

riaditeľov základných škôl, s povinnosťou tak vykonať najneskôr 14 dní pred začiatkom 

zápisu. V Senci prebehli zápisy v jedom termíne, 15. a 16. apríla 2016. Od septembra začalo 

navštevovať senecké základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 294 prvákov. Z 

nich  169 na ZŠ J. G. Tajovského, 98 na ZŠ Mlynská 50 a 27 na ZŠ s VJM A. Molnára. Do 

materských škôl nastúpilo 731 detí, z kapacitných dôvodov nemohlo byť prijatých 176 detí. 

Mesto síce opätovne riešilo otázku poddimenzovanosti materských škôlok, no tento raz 



plány nevyšli. I keď príprava nadstavby na MŠ Kollárovej a MŠ Fándlyho získalo zelenú aj 

v podobe vládnej dotácie (280 000,- € na kapitálové výdavky, 35 000,- € na bežné výdavky), 

päť nových tried s celkovou kapacitou 100 detí nemohlo vzniknúť. Súvisiace verejné 

obstarávanie bolo totiž zrušené, pretože sa prihlásil iba jeden uchádzač a to s priveľmi 

vysokou cenou. Realizácia sa teda preložila na ďalší kalendárny rok, pričom mestu bolo 

schválené predĺženie použitia spomínanej dotácie na kapitálové výdavky.       

  

Okrem troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta otvorila v septembri svoje 

brány aj Súkromná základná škola S.E.N.E.C. Jej zakladateľky sú učiteľky s dlhoročnou 

praxou. Mgr. Iveta Barková a Mgr. Jana Augustovičová učili ako kolegyne na Gymnáziu A. 

Bernoláka v Senci a neskôr na Základnej škole v Novej Dedinke. Individuálny prístup k 

žiakom zabezpečuje škola prostredníctvo málopočetných tried – s maximálnym počtom 18 

žiakov. Od septembra otvorili v prvom ročníku dve triedy. Škola funguje v priestoroch 

pavilónu C budovy Strednej odbornej školy na Kysuckej ulici č. 14. Škola mala v prvom 

roku fungovania v šiestich ročníkoch sedem tried s celkovým počtom 106 žiakov a 18 

zamestnancov. 

 

Zaujímavé školenie prebehlo 7. marca na pôde Základnej školy s VJM A. Molnára 

Szencziho. Školenie bolo organizované občianskym združením Za zdravší život v rámci 

projektu Zdravý chrbátik, prebiehajúceho pod záštitou Ministerstva školstva a Národného 

športového centra už tretí rok. Na projekte spolupracujú najmä odborníci neurochirurgie, 

ortopédie, rehabilitácie, fyzioterapie ako aj pedagógie. Zameriavajú sa na školenie 

pedagógov materských a základných škôl. Inštruktori im predviedli niekoľko hravých 

spôsobov, ako deti naučiť starať sa o vlastný chrbát a predísť tak chorobám vyplývajúcim 

z nevhodného držania tela.  



 

Pri príležitosti Dňa učiteľov si mesto Senec aj v tomto roku uctilo a ocenilo učiteľov 

seneckých stredných, základných a materských škôl. Ocenenie za svoju obetavú prácu 

dostali: Martina Nováková (MŠ Fándlyho 2), Judita Krechňáková (MŠ Kysucká), Sylvia 

Vojteková a Beata Rehušová (MŠ Kollárova), Eleonóra Hideghétyová (MŠ s VJM A. 

Molnára Szencziho), Eva Nemčovičová, Mária Horváthová a Janula Pisoňová (ZŠ J. G. 

Tajovského), Kristína Hanková (ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho), Terézia Grigová a Ivan 

Rezník (ZŠ Mlynská 50), Monika Czingelová (ZUŠ Senec), Milan Manko (SZUŠ R. 

Madarászovej), Jozef Radzo (GAB), Karol Kajtár (Spojená škola s VJM A. Molnára 

Szencziho), Jarmila Krasňanská (SOŠ), Kristína Pavolková (Spojená škola ŠZŠ), Marian 

Mareš (SLVS). Činnosť seneckých pedagógov si však všímajú aj iní. V koncertnej sieni 

Eugena Suchoňa na bratislavskom konzervatóriu bola ocenená predsedom Bratislavského 

samosprávneho kraja, Pavlom Frešom pedagogička Zuzana Synaková z Gymnázia Antona 

Bernoláka a rovnako aj  Edit Szabó zo Spojenej školy s VJM Alberta Molnára Szencziho.  

 

Študenti spojenej školy s VJM Alberta Molnára Szencziho, Imre Deák a Dániel Kaprinay, 

získali mimoriadnu cenu OTP Banky. Pozornosť si zaslúžila ich projektová práca cvičného 

podniku s názvom GOOD, ktorú predstavili 10. marca na súťaži podnikateľských plánov, 

usporiadanej Ekonomickou fakultou Univerzity Jánosa Sellyeho v Komárne. 

 
 
Celoškolský projekt žiackych prác na ZŠ J. G. Tajovského zaznamenal už siedmy ročník 

svojho konania. Tento krát so zamierenou pozornosťou na náš región. Hotové práce 

vypovedali predovšetkým o seneckých pamätihodnostiach, známych osobnostiach, 

cestovnom ruchu, športových možnostiach, historických reáliách, paleontologických 

nálezoch, ľudových zvykoch, vinárstve, gastronómii a podobne.  Tradíciám sa na tejto škole 



venovali aj v školskom klube detí. Žiaci prvých ročníkov navštevujúci školský klub oživili 

v apríli jednu zo starých slovanských zvykov, vynášanie Moreny. Po dlhých týždňoch 

príprav, súčasťou ktorých bolo ušitie nielen samotnej Moreny ale aj viacerých krojov, sa 

vybrali na Strieborné jazero ešte 13. apríla 2016. Z podujatia sa zrejme stane časom tradícia.   

 
 
Členky Bratislavského medzinárodného dámskeho klubu International Women’s 

Club of Bratislava navštívili v marci ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho. V klube pôsobia 

predovšetkým rodinné príslušníčky bratislavských diplomatov. Združenie sa zameriava na 

šírenie porozumenia medzi odlišnými kultúrami a podporuje  dobročinné projekty. Po 

obhliadke mesta i školy sa hostia z Nového Zélandu, Argentíny, Holandska a Talianska 

rozhodli finančne vypomôcť v rekonštrukcii miestneho školského ihriska.  ZŠ A. Molnára 

Szencziho získala tiež prostredníctvom mesta Senec 85 000,- eur zo štátneho rozpočtu na 

rekonštrukciu telocvične. Podobne iným zariadeniam v našom meste neslúži iba potrebám 

školy ale je vyhľadávaným miestom trávenia športových aktivít vôbec. Na telocvični sa 

pracovalo najmä v letných mesiacoch. Zrekonštruovala sa strecha, menil sa vnútorný 

vykurovací systém, staré parkety nahradila nová drevená podlaha, obnovili sa  drevené 

obklady stien a doplnil sa aj chýbajúci inventár športových pomôcok. S príspevkom mesta 

dosiahli celkové náklady 117 000,-  eur. 

 
 
V Senci sa 9. júna zišli odborníci  vzdelávania nielen zo Slovenska ale aj z Čiech, Nemecka, 

Nového Zélandu, Indie a Švajčiarska. Takmer 500 poslucháčov z celého Slovenska malo 

možnosť vypočuť prednášky 40 lektorov z uvedených krajín, zameraných na rovnosť či 

nerovnosť šancí vo vzdelávaní, na školské kvality a rôzne vzdelávacie procesy. Senecké 

dvojdňové podujatie bolo už piatym ročníkom odbornej pedagogickej konferencie, ktorú 

pod názvom „Učiteľ nie je Google3...a stále sa môže učiť“ organizuje vydavateľstvo Dr. 



Josef Raabe Slovensko. Spoluorganizátorom podujatia bolo Veľvyslanectvo Indickej 

republiky, odborným garantom Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

Základná umelecká škola je vo svojich priestoroch na Fándlyho 20 už rovných dvadsať 

rokov. Toto najnovšie obdobie existencie si pripomenula 26. septembra slávnostným 

programom vo svojej koncertnej sále, ktorého sa na pozvanie riaditeľa Gabriela Škriečku 

zúčastnilo vedenie mesta, zástupcovia seneckých škôl a iní hostia. Škola začala školský rok 

2016 – 2017 s 887 žiakmi. Jej sídelná budova prešla síce za ostatných dvadsať rokov 

mnohými zmenami, no v súčasnosti je preplnená. Preto sa budúcnosti plánuje s rozšírením 

jej kapacít.   

  

Kultúra 

Rok 2016 bol aj tento raz bohatý na rôznorodé kultúrne programy, z ktorých možno iba 

ťažko vyberať. Organizátormi neboli iba jednotlivé oddelenia Mestského kultúrneho 

strediska, senecké školy základné, stredné či umelecké, ale aj občianske a záujmové 

združenia a rôzne iné iniciatívy. Tradične najaktívnejším z tejto sféry bol Miestny odbor 

Matice slovenskej a Mestská organizácia Csemadoku. Matica opäť zorganizovala začiatkom 

roka tradičný Trojkráľový koncert, ktorý si aj tento raz našiel svoje miesto v evanjelickom 

kostole. Hosťom programu bola vokálna skupina Sklo, no nechýbal ani domáci ženský 

spevácky zbor pod vedením Zdenka Macháčka. Naopak, Csemadok si 20. januára 

pripomenul Deň maďarskej kultúry. V kinosále MsKS hosťovali divadelný súbor Csavar 

színház s hercami Gál Tamás, Szilvia Kiss a shudobným doprovodom Attilu Zsapku, 

Andrása Madarásza a Ákosa Benkó. 

 



V posledných rokoch sme svedkami pravidelného hosťovania rôznych putovných výstav 

v mestskej knižnici. Tento raz to bola výstava „Biblia na cestách“ , ktorá ale z priestorových 

dôvodov zakotvila v Galérii Labyrint Mestského kultúrneho strediska. Slávnostné otvorenie 

výstavy sa konalo 14. januára nielen za prítomnosti zástupcov mesta, ale aj predstaviteľov 

kresťanských cirkví: rímskokatolíckeho kňaza Jozefa Dúca, evanjelického farára Tibora 

Jančíka a kazateľa Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Karola Badinského. Výstava ponúkala 

cez dva týždne návštevníkom možnosť zoznámenia sa s približne štyridsiatimi rôznymi 

starými výtlačkami Biblií, spevníkov, modlitebných kníh z rokov 1693 – 1890, ako aj 

ďalšou päťdesiatkou novších vydaní. Z množstva čitateľských podujatí knižnice 

upozorňujeme na jednu: 17. februára privítali v kinosále MsKS pána Toma Nicholsona. 

Autor knihy Gorila, vypovedajúcej o korupcii na Slovensku, je investigatívnym novinárom 

kanadsko-britskej štátnej príslušnosti. Od prvej polovice 90-tych rokov 20. storočia žije na 

Slovensku. Bol šéfredaktorom novín The Slovak Spectator, neskôr v denníku SME pracoval 

na investigatívnych reportážach. Témou seneckej besedy bol celkový pohľad na vývoj 

politickej kultúry od vzniku samostatného Slovenska. 

 
Zaujímavá výstava hosťovala aj Mestskom múzeu. V súvislosti so storočnicou I. svetovej 

vojny bola v našom meste sprístupnená veľká putovná výstava  „Mojim národom!  Príbehy 

z veľkej vojny“. Išlo o putovnú výstavu zostavenú v réžii Slovenského národného múzea – 

Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a ďalších slovenských múzeí – vrátane nášho, 

mestského. Paralelne prebiehala výstava zostavená našimi múzejníkmi, zameraná vo vyššie 

uvedenej téme na oblasť Senca a jeho okolia. Pri príprave výstavy „Prvá svetová 

vojna a Senecko“ využilo  naše múzeum zdroje získané zbierkotvornou činnosťou počas 

svojej 5 ročnej existencie. K jej realizácii došlo v úzkej spolupráci s Muzeologickou 

spoločnosťou na Matúšovej zemi. Časť predstavených exponátov bola účelovo zapožičaná 



od konkrétnych rodín nášho regiónu. Výstava ukázala na konkrétnych príkladoch vojnový 

život v zázemí a predstavila osudy konkrétnych ľudí aj s ich pozostalosťami. Vďaka nim 

dokážeme vykresliť i bežné problémy komunálneho života počas vojnového obdobia.  

 

Na palete kultúrnych programov sa v marci objavila nová ponuka. V Labyrinte MsKS 

odštartovali talkšou Moniky Macháčkovej s názvom „Hodinka s...“. Hosťom premiérovej 

„hodinky“ bol známy herec Sväťo Malachovský, neskôr tu hosťoval aj člen činohry 

Slovenského národného divadla Ján Koleník či moderátor a scenárista Dado Nagy a ďalší. 

 
 
Stáva sa pravidlom, že krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou 

Táliou sa koná v Senci. Bolo tomu i tak, divadelníci  sa zišli v Mestskom kultúrnom 

stredisku medzi 16. a 18. marcom. Odborná porota v zložení Martina Majerníková, 

Alexandra Štefková a Patrik Lančarič hodnotili v kategóriách dospelí deťom a detská 

dramatická tvorivosť. V tej druhej zaznamenali úspech aj Senčania. Detský divadelný súbor 

Mačky pri ZUŠ v Senci získal s inscenáciou Snehová kráľovná pekné tretie miesto o ktoré 

sa delil s bratislavským súborom LaNo. 

 

V mestskej knižnici sme mohli byť svedkami zaujímavej novoty. V apríli sa končil tréning 

pamäti a koncentrácie pre seniorov, trvajúci od začiatku roka. Účastníci sa od vedúcej 

knižnice Anetty Zelmanovej naučili rôzne spôsoby  a techniky, pomocou ktorých si môžu 

pamäť udržať v dobrej kondícii.  Tréning prebiehal skupinovo raz do týždňa na desiatich 

stretnutiach. Kurz pokračoval aj na jeseň. 

. 
Jedným z kultúrnych priestorov sa stal aj Antikvariát na Krátkej ulici. V apríli 2016 sa tu 

konali hneď dve podujatia: výstava Lucie Čarnogurskej a čítacia štafeta určená pre deti 



i dospelých, so zastúpením seneckých autoriek Martiny Jančovičovej, Moniky 

Macháčkovej, Kristíny Ježovičovej a Márie Čechovičovej. 

 
 
 
Hudobný benefičný maratón „Senčania Senčanom“ bol tento rok obohatený sprievodnými 

programami, výstavou umeleckých fotografií v synagóge venovanou piatemu výročiu 

festivalu. Zároveň bola pre verejnosť otvorená aj senecká hvezdáreň. V sobotu 14. mája 

v poobedňajších hodinách vystupovali školáci základných a hudobných škôl seneckého 

okresu. Večerná časť programu s názvom „Colours of Slovakia“ sa okrem iných zamerala na 

predstavenie folklórnej i etnickej rozmanitosti Slovenska. Medzi inými tu vystupoval 

Spevácky zbor Lúčnica, jazzové zoskupenie Pacora Trio, rusínsky Poddukelský umelecký 

ľudový súbor Puľs z Prešova, maďarský folklórny súbor Csallóközi Táncegyüttes z 

Dunajskej Stredy a ďalší. Vkusne zostavený program chválil organizátorov (umelecké teleso 

Collegium Wartberg pod vedením Jána Krigovského), ktorým sa na benefíciu podarilo 

vyzbierať 2141,- eur. Táto čiastka následne potešila 20 sociálne odkázaných seneckých 

rodín.    

 

Noc literatúry sa stal tradičným podujatím aj v našom meste. Témou tretieho ročníka boli 

diela od Dezső Kosztolányiho (Sladká vrahyňa), cez Antoine Lauraina (Mitterandov 

klobúk), Veroniku Šikulovú (Medzerový plod), Kateřinu Tučkovú (Zítkovské bohyne) po 

Sibylle Berg (Ozaj, už som Ti rozprávala). Z pútavých diel čítali úrivky herečky a herci Ottó 

Culka, Zuzana Kolejáková, Přemysl Boublík, Bibiana Ondrejková a Eva Matejková na 

rôznych miestach: v synagóge, rímsko-katolíckom Kostole sv. Mikuláša, evanjelickom 

kostole a v Mestskom kultúrnom stredisku.  

 
Otvorenie letnej sezóny s podujatím Senecké leto pritiahlo tento raz okolo 15 000 



návštevníkov, ktorí si užili koncerty skvelých skupín a interpretov, akými sú Gladiator, 

Polemic, Celeste Buckingham, Le Payaco, Korben Dallas, Starmania Original a ďalší. 

Novinkou na Seneckom lete bolo využitie sociálnych sietí. Vytvorené #hashtagy využilo na 

zdieľanie fotografií a videí množstvo ľudí. Zdieľalo sa 1196 fotiek a videí, ktorých dosah 

bol počas víkendu cez 1 milión videní. 

 
19. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov sa konal v dňoch 10. – 

12. júna v Bratislave a okolí. Každoročne ho organizuje Cech detských folklórnych súborov 

Bratislavy a okolia. Do programov festivalu sa každoročne zapája okolo 600 detí zo 

všetkých mestských častí Bratislavy a Bratislavského kraja. Z Bratislavy a okolia sa 

zúčastnili detské folklórne súbory Čečinka, Čunovský kŕdeľ, Dolina, Gajdošík z Novej 

Dedinky, Gerulata, Grbarčieta, Kremienok, Lúčka, Magdalénka z Modry, Margaréta z 

Malinova, Prvosienka zo Šamorína, Vienok a  Möggyes zo Senca. Cech pozval detské 

folklórne súbory aj z iných regiónov Slovenska a aj zo zahraničia. Vystupovali Zlatý levík z 

Nových Zámkov, Krpčiarik z Dunajskej Stredy a Raslavičianik z Raslavíc. Zo zahraničia 

prišli: Grandiele  z Litvy, Malá Lipta z Českej republiky, Kud Soko zo Srbska a Chudesiya 

(Čudesija) z Bulharska. Väčšina programu festivalu prebiehala na Hlavnom námestí v 

Bratislave, ale v nedeľu 12. júna popoludní sa prvý krát presťahovali aj do Senca. A tak 

Senčania mohli vidieť na pódiu nášho námestia bohatý a pestrý program. 

 
 
 

Cirkevný život 

Slovenský skauting, 131. zbor Safari Senec a Zväz maďarských skautov na Slovensku, 24. 

zbor sv. Ladislava, oddiel Senec (Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, 24. sz. Szent 

László cserkészcsapat, szenci raj) oslávili na spoločnom podujatí sviatok sv. Juraja, patróna 



skautov. Podujatie sa uskutočnilo v deň sviatku, t. j. 24. apríla 2016. V rámci podujatia sa 

zúčastnili na spoločnej omši i ďalšieho programu v priestoroch pastoračného centra. 

Spoločnú akciu hodnotili vedúce menovaného zboru resp. oddielu (Monika Fukasová 

a Monika Herics Hideghéty) ako úspešnú a vhodnú k pokračovaniu .   

 

Farský deň sa už právom zaraďuje medzi tradičné podujatia v našom meste. 28. mája prišli 

na Farské námestie farníci spoločne stráviť deň ako jedna veľká rodina. Podujatie otvoril 

pán  farár Jozef Dúc s kaplánmi Tomášom Kramplom a Csabom Mikusom spoločnou 

modlitbou. Na podujatí účinkovalo okrem iných aj mládežnícke divadielko pod vedením 

Heleny Čajkovej. Záujemcovia si mohli prezrieť Kostol sv. Mikuláša aj s komentárom. 

K dispozícii boli rôzne súťažné stanovištia. Malí i veľkí si mohli pozrieť prácu kovotepca 

alebo rezbára, farár Jozef Drobný (kedysi senecký kaplán) modeloval s deťmi lietadlá. Na 

svätej omši vystúpil spevácky zbor Radosť i spevácky zbor maďarských skautov. Neskôr sa 

na podujatí predstavili zbory a kapely zo Senca: zbor Stella, Schola Hungarica, Every Day, 

Spevácky zbor Radosť, Maďarskí skauti a For You. 

 

V roku 2016 nastala na seneckej rímsko-katolíckej farnosti zmena. Po odchode otca Tomáša 

Krampla do Šamorína,  prišiel do Senca novokňaz Martin Mosný. Senec mu nebol neznámy, 

za ostatný jeden rok sa tu viackrát ocitol v rámci diakonskej praxe.  

 

Šport a telesná kultúra 

Bohatý športový rok sa opäť začal Trojkráľovým kúpaním ľadových medveďov. Do 

Slnečných jazier sa ponorilo 127 otužilcov pri teplote vody +1 a vzduchu – 3 stupne Celzia. 

Do určeného časového limitu z nich vydržalo vo vode 12. Osemnásty ročník športového 



podujatia spestrila tento krát aj príroda snehovou pokrývkou. Na južnej pláži jazier sa do 

ľadovej vody nielen ponáralo ale aj plávalo. 19. marca sa tu konala medzinárodná súťaž 

v zimnom plávaní. Usporiadateľom bol SPORT Club Senec - Senecké ľadové medvede, 

ktorí privítali 92 športovcov pochádzajúcich zo siedmich slovenských a z desiatich českých 

klubov zimného plávania. Súťažili na tratiach 100, 250, 500, 750 a  1000 metrov. Teplota 

vzduchu +9°C a teplota vody +7,5°C bola pre zimných plavcov viac než ideálna. 

 

Pedagógovia si už tradične zahrali volejbal. Tento ročník turnaju pedagógov o pohár 

primátora mesta sa konal 5. februára na pôde vynovenej Základnej školy Mlynská 50. 

Putovný pohár rok vybojoval tím ZŠ J. G. Tajovského, druhé miesto získali hráči MsÚ 

Senec a tretie miesto obhájili učitelia ZŠ Kráľovej pri Senci.  

 

Azda najväčšou zmenou v športovom živote mesta bola zaznamenaná v oblasti futbalu, 

keďže majitelia klubu ŠK Senec sa ešte na konci roka 2015 rozhodli svoje aktivity smerovať 

mimo Senca. O situáciu sa živo zaujímalo aj zastupiteľstvo mesta na svojom februárovom 

zasadnutí. Pre prípad odchodu doterajšieho klubu vyjadrili zástupcovia klubu MŠK Senec 

svoju pripravenosť prevziať hráčov pod patronát. Tento klub pôsobil doteraz ako občianske 

združenie na poli výchovy detského futbalu. Zmyslom ich činnosti bolo od roku 2014 vo 

výchove a futbalovom zdokonaľovaní detí. ŠK Senec, a.s. našiel nakoniec partnera v meste 

Gabčíkovo, kde 16. 3. 2016, vznikol klub ŠK Gabčíkovo 1923, a.s. V našom meste zostalô 

ako jediný klub MŠK Senec, ktorý dňa 10. 4. 2016 prevzal do správcovstva mestskú budovu 

na NTC v Senci, ako nové sídlo tunajšieho futbalu. Tento krok svojim uznesením udobrilo 

aj mestské zastupiteľstvo. Klub sa na nový ročník  2016 – 2017 pripravoval okrem 

mládežníkov aj s prihláseným mužstvom dospelých, pozostávajúceho výhradne 



z odchovancov seneckého futbalu. 

 
 

Prehliadka najlepších športovcov a ich výsledkov, vyhlásenie Športovca roka mesta Senec 

2015 sa konala  9. marca v kinosále MsKS. Odovzdávanie cien a rozhovory s ocenenými sa 

striedali s ukážkami športových klubov a súborov športovo-pohybového umenia. Ocenení 

boli jednotlivci i kolektívy: 

L ucia N agyová (naturálna kulturistika), Renáta Sipošová (bikini fitness), Tomáš Bartko 

(Foot-Golf), Samuel Hanák (basketbal), Lenka Vandáková (plážový volejbal), Pavol Bitto 

(karate), Matej Sninčák, Michaela Szabóová (plutvové plávanie), Dominik Poizl  

(lukostreľba), Marián Chríbik (rekreačný beh). Skokanmi roka sa stali:  Tatiana Bollová 

(plávanie), Matej Kákoš (hádzaná. Kolektívneho ocenenia sa dočkal Sport Club Senec  

(mladší žiaci – hádzaná), ŠK Senec (U-11, futbal), Družstvo AWK Senec (armwrestling). 

Zaslúžilým funkcionárom sa stal MUDr. Miroslav Babiak (futbal), výťazom nternetového 

hlasovania Lenka Vandáková (plážový volejbal). Funkcionárskym činom roka bola 

vyhlásená propagácia FootGolfu na Slovensku a reprezentácia mesta Senec na MS vo 

FootGolfe v Argentíne zásluhou Juraja Gubániho. Športovú cenu primátora mesta Senec 

získali Lucia Debnárová (armwrestling) a Ján Kozák ml. (FootGolf).    

 
 
Senčanka Dominika Feketová získala spolu s partnerom Tomášom Tankom už tretí krát 

majstrovský titul na Majstrovstvách SR v Banskej Bystrici. Zároveň si zabezpečili 

nomináciu na Majstrovstva sveta do Činy. 

 

Zväz potápačov Slovenska a Sport Club Senec organizoval v Senci 18. a 19. júna na južnej 

strane Slnečných jazier Majstrovstvá Slovenska v dištančnom plávaní s plutvami. Preteky 

riadila Martina Szabóová zo Sport Club Senec. Pretekári súťažili v piatich vekových 



kategóriách (1998 a starší až ročníky 2005-2006) v súvisiacich disciplínach na diaľky 

prispôsobené týmto kategóriám (od 4000 m po 300 m). Do prvej trojky sa prebojovali za 

Sport Club Senec: Sarah Waschinová - 2. miesto , Barbora Čintalanová - 3. miesto (ženy 

E,300 m), Matej Sninčák - 2. miesto (muži D, 1 000 m), Michaela Szaboová - 2. miesto 

(ženy C, 1 500 m). 

 

 Slovensko bolo v tomto roku pätnástou krajinou, ktorá organizovala Majstrovstvá Európy 

žien do 19 rokov vo futbale. V rámci šampionátu sa ujalo úlohy hostiteľa aj naše mesto. 

Medzi 19. a 31. júlom sa konali zápasy v štyroch mestách: v Senici, Myjave, Zlatých 

Moravciach a v Senci. U nás sa odohrával semifinálový aj finálový zápas. Francúzky vo 

finálovom zápase zvíťazili nad Španielkami 2:1 i napriek tomu, že sa počas zápasu strhla 

obrovská prietrž mračien. Konečné poradie ME futbalistiek do 19 rokov na Slovensku bolo 

napokon: 1. Francúzsko, 2. Španielsko, 3. Holandsko. 

 

V Senci sa v dňoch 16.10 – 23.10. odohrali Majstrovstvá sveta v riešení sudoku a logických 

úloh. Z  314 účastníkov súťažilo v sudoku 213  a 197 v iných logických zadaniach. Zišli sa 

tu z najrôznejších kútov sveta. V kategórii do 18 rokov získal pre Slovensko striebro 

Bratislavčan Pavol Kollár. Novým svetovým šampiónom sa stal Ulrich Voigt z Nemecka, 

ktorý získal už svoj 11. titul.  

 
 

Obyvateľstvo 

Počtom obyvateľov Senec v roku 2016 opäť narástol. Koncom roka mal 18 848 obyvateľov 

s priemerným vekom 38, 46 roka. Na trvalý pobyt sa v tomto roku prihlásilo 677 ľudí, 



odsťahovalo sa 414. Narodilo sa 259 detí (134 chlapcov a 125 dievčat). Zosnulo 126 

Senčanov, z nich 65 mužov a 61 žien. 

 
 
Rodák zo Senca, otec Pio Imre Morvay sa stal Laureátom Radu maďarskej civilnej čestnej 

légie, ktorý každoročne udeľuje spolok Ars Humanica Hungarica, založený vedcami, 

predstaviteľmi cirkví a podporovateľmi umenia. Rad môžu dostať osoby, ktoré svojou 

nezištnou činnosťou výraznou mierou prispievajú rastu humánnych hodnôt. Imrich Morvay 

sa narodil v Senci v roku 1940. V povojnových rokoch musela jeho rodina v rámci výmeny 

obyvateľstva medzi Československou republikou a Maďarskom odísť do Maďarska, kde sa 

usadili v obci Mágocs. Za kňaza ho vysvätili v roku 1963. Ako kaplán a farár pôsobil na 

viacerých miestach. V roku 1998 ho prijali do Rádu milosrdných bratov a dostal rádové 

meno Pio. Od roku 2000 je predstaveným rehoľného domu Rádu milosrdných bratov v 

Pécsi. Práve tu prišiel na spôsob pomoci ľuďom v núdzi. Jeho iniciatíva debničiek s 

potravinami nadobudla odvtedy celoštátny rozmer: do debničiek darcovia vkladajú 

potraviny a ľudia v núdzi k nim prichádzajú anonymne. Imrich Morvay prevzal spomínané 

ocenenie 7. februára 2016 v priestoroch Petőfiho literárneho múzea v Budapešti.    

 
 

Dňa 15. júna 2016 sa rodina a blízki navždy rozlúčili s Jozefom Zrnekom, ktorý zomrel vo 

veku 68 rokov. Ako spisovateľ bol známy pod pseudonymom Jozef zo Senca. Žil a tvoril v 

našom meste. Narodil sa 18. decembra 1947 v Závade nad Čiernym vrchom. Vyštudoval 

žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako básnik 

debutoval v roku 2007 zbierkou Verše pre Izabelu. Veľkú časť svojej tvorby  však venoval 

deťom, postupne mu vyšla poldruha desiatka kníh pre deti a mládež. Okrem toho pravidelne 

prispieval do detských časopisov. Viaceré svoje knihy aj sám ilustroval. V roku 2011 získal 



cenu primátora mesta Senec. Iba niekoľko z jeho tvorby: Ako že ti chutí, Ninka, ovocie a 

zeleninka? (1998), Smiešnôstky a veselôstky (2001), Verše pre Izabelu (2007), Čierne 

poviedky (2008), Na zdravie, Život! (2009), Zápisky z vodných znamení (2009), Šiesta 

kniha hádaniek (2010), Rozprávky o studených a teplých krajoch (2006), Siedma kniha 

hádaniek (2013).  

 
 
 
Aj v roku 2016 bolo udelené navrhnutým a vybraným osobnostiam spoločenského 

i verejného života čestné občianstvo a cena mesta. Bolo tomu tak v rámci slávnosti, ktorá sa 

konala 12. októbra 2016 v Galérii Labyrint Mestského kultúrneho strediska. Čestné 

občianstvo a symbolický klúč od mesta si mohla prevziať rodáčka nášho mesta, Doc. Dr. 

Katalin Barta Wiessert. Menovaná pôsobí vo výskumnej oblasti prírodných vied, najmä tzv. 

zelenej chémie. Výsledky jej práce sú vysoko uznávané v príslušných akademických 

kruhoch.  

Cenu mesta si mohli prevziať: 

Mgr.art. Gabriel Škriečka, dhoročne činný riaditeľ Základnej umeleckej školy za svoje 

preukázané umelecké i manažérske schopnosti ako aj za jeho angažovanosť vo verejnom 

živote nášho mesta. 

Tibor Mészáros, za dlhoročnú obetavú činnosť vo funkcii preventivára požiarnej ochrany 

mesta a za vysoko angažovaný, profesionálny a nezištný prístup pri výkone svojej profesie. 

MUDr. Jarmila Ožvaldová,  za dlhoročnú obetavú činnosť vo funkcii predsedníčky Miestnej 

organizácie Matice Slovenskej a za vysoko angažovaný prístup vo verejnom a v 

spoločenskom dianí nášho mesta. 

Mgr. Anna Legindiová, za obetavú činnosť vo funkcii predsedníčky Miestneho spolku 

Slovenského Červeného kríža v Senci a za vysoko angažovaný prístup vo verejnom a v 

https://www.databazeknih.cz/knihy/ako-ze-ti-chuti-ninka-ovocie-a-zeleninka-287006
https://www.databazeknih.cz/knihy/ako-ze-ti-chuti-ninka-ovocie-a-zeleninka-287006
https://www.databazeknih.cz/knihy/smiesn-stky-a-vesel-stky-286999
https://www.databazeknih.cz/knihy/verse-pre-izabelu-286996
https://www.databazeknih.cz/knihy/cierne-poviedky-287001
https://www.databazeknih.cz/knihy/cierne-poviedky-287001
https://www.databazeknih.cz/knihy/na-zdravie-zivot-287005
https://www.databazeknih.cz/knihy/zapisky-z-vodnych-znameni-287004
https://www.databazeknih.cz/knihy/siesta-kniha-hadaniek-287007
https://www.databazeknih.cz/knihy/siesta-kniha-hadaniek-287007
https://www.databazeknih.cz/knihy/rozpravky-o-studenych-a-teplych-krajoch-287002
https://www.databazeknih.cz/knihy/siedma-kniha-hadaniek-287008
https://www.databazeknih.cz/knihy/siedma-kniha-hadaniek-287008


spoločenskom dianí nášho mesta. 

Helena Nemcová, za obetavú činnosť vo funkcii viceprimátorky mesta Senec a za 

profesionálne manažérske schopnosti a vysoko angažovaný prístup vo verejnom a 

spoločenskom dianí nášho mesta. 

 

Senčanov oceňoval aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Pamätný list predsedu 

BSK si mohla tento rok prevziať Ildikó Madarászová, zakladateľka a bývalá riaditeľka 

Nezábudky – združenia na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a Ing. Brigita 

Glončáková - dlhoročná tajomníčka Miestneho odboru Matice slovenskej. 

 
 

 

História, pamiatky, rôzne 

27. mája prezentoval v reštaurácii Maratón Senčan a poslanec MZ Peter Sedala ďalšiu svoju 

knihu s názvom „Senec putovanie v čase“. Dvojjazyčnú, slovensko - maďarskú publikáciu 

zostavil z viacerých zdrojov, veľkú časť tvoria i teraz veľkorozmerné reprodukcie pohľadníc 

i fotografií, ktoré získal do svojho digitálneho archívu od seneckých rodín. V iných častiach 

knihy načrel do známych či menej známych prameňov a ich citovaním rozpráva o Senci v 

období Márie Terézie, rokoch prvorepublikových či z pohľadu osobných skúseností 

Senčanov aj o presídlení do Maďarska. Na rad sa dostali v podobe starých receptov aj 

sladké chute monarchie alebo bývalé úžitkové predmety, ktoré vo svojej prirodzenosti 

rozprávajú sami osebe o minulosti. Veľkoformátová kniha na 320 stranách a v 13. 

kapitolách čakala na prvých majiteľov aj v podobe číslovanej série. Prvých sto vlastníkov sa 

vďaka nim mohla dostať do osobitnej kroniky majiteľov.  

 
 



V Slovenskej národnej galérii sa konala v letných mesiacoch veľká retrospektívna výstava z 

tvorby francúzskeho fotografa Françoisa Kollara (1904 – 1979). Kollar sa narodil v Senci 

ešte za čias Rakúsko – Uhorska. Po stredoškolskom štúdiu pracoval na železnici v Nových 

Zámkoch. V období I. Československej republiky emigroval do Francúzska (1924). V 

novom prostredí vystriedal viacero zamestnaní, kým získal prácu v jednom z parížskych 

fotografických štúdií. Prelom v jeho živote nastal v roku 1930, keď sa oženil a otvoril si 

vlastné štúdio. Počas druhej svetovej vojny sa z obavy o rodinu presťahoval na vidiek a 

stiahol sa z verejného života. Po jej skončení sa v roku 1945 vrátil do Paríža a pokračoval v 

tvorbe. Spomínaná výstava bola v SNG v poradí už druhou – tá prvá sa konala ešte v roku 

1965. Podľa slov kurátorky Lucie Almášiovej zo SNG, išlo o prvé komplexné spracovanie 

jeho celoživotného diela. Výstava bola teda sprístupnená po nedávnej premiére v Paríži aj 

v Bratislave, na druhom poschodí Esterházyho paláca SNG, kde bolo vystavených približne 

130 čiernobielych fotografií z obdobia 30. až 60. rokov 20. storočia. Z nich mnohé ešte 

nikdy neboli vystavované. Najstaršie z nich vytvoril autor vo svojom parížskom ateliéri, kde 

okrem seba portrétoval aj svoju manželku Fernandu Papillon.  Pia Viewing, kurátorka za 

francúzsku stranu charakterizovala François Kollara ako fotografa, ktorý dobre vedel 

zachytiť mužov i ženy pri práci, keďže pochádzal z obdobného  prostredia ako oni. Jeho 

fotografie sú jemné, citlivé a krásne. 

 

V Kostole sv. Mikuláša prebehla rekonštrukcia elektrického pohonu zvonov. Do roku 1975 

sa v Senci zvonilo ručne aj niekoľko krát za deň. Elektrický pohon vyrobil na žiadosť Mons. 

Júliusa Harsányiho, pápežského preláta a dekana - farára v Senci (1968–1999) Ing. Gabriel 

Agárdy, ktorý aj teraz dozeral na prebiehajúce práce. Elektrický pohon síce čiastočne utrpel 



v čase vyhorenia kostola v roku 1981 (programovateľná časť v sakristii), no v samotnej veži 

zostala nedotknutá. Naposledy došlo k podobnej obnove v roku 1997.   

 

Už od leta boli v plnom prúde práce na Farskom námestí, pod bývalou  poliklinikou. 

Rekonštruovala sa historická pivnica. Občianske združenie Jungpereg 1632 bude v 

budúcnosti túto pivnicu využívať spolu s našim mestom na prezentačné účely, rôzne 

oficiálne, či menej oficiálne stretnutia, na propagáciu vinárstva, vinohradníctva a samotného 

vína. Pivnica vždy slúžila budovám, ktoré stáli na tomto mieste. V pamäti najstarších 

Senčanov je ešte živá spomienka na základnú školu, ktorá tu pôsobila pred poliklinikou. Tá 

bola presídlená v 30. rokoch 20. storočia do dnešných priestorov staršej časti základnej 

školy Alberta Molnára Szencziho. Už je menej známe, prečo vznikla  táto škola na 

uvedenom mieste. Pri tom je to zaujímavý príbeh zo 70. rokov 19. storočia, ktorý sa 

dokonca spája aj s históriou Tureckého domu. Ten vtedy slúžil potrebám obecného domu, 

bol však vo veľmi nepriaznivom stave. Majiteľom budovy bolo Esterházyovské panstvo, na 

ktoré sa Senčania obrátili s prosbou, aby im dovolili chátrajúci obecný dom zbúrať a na 

pozemku postaviť nový aj s obecnou školou. Esterházyovci však tejto prosbe (kvôli 

historickej hodnote budovy!) nevyhoveli a mestečku ponúkli pre uvedené účely iné zo 

svojich panských budov v Senci. Tak sa obecný dom zriadil v budove menšieho panského 

hostinca na námestí a školu vybudovali na mieste domu panského debnára. Tu sa v genéze 

pivnice dostávame niekde na začiatok, pretože dom panského debnára s veľkou pivnicou sa 

spomína na tomto mieste už aj v 18. storočí. Je teda silný predpoklad, že spomínaná pivnica 

tu existuje už od tých čias. Novosprístupnená pivnica čakala na svojich návštevníkov aj v 

dňoch 25. a 26. novembra v rámci Dňa otvorených pivníc. Tvorila jednu zo 160 zastávok 

malokarpatskej oblasti. Pri tejto príležitosti k nám prišli aj priatelia z Moravy a z 



partnerského mesta Kőszeg. OZ Jungpereg ponúkol návštevníkom kolekciu vín z odrôd, 

ktoré sa v Senci v minulosti tradične pestoval. 

 
V súvislosti s plánovanou stavbou diaľničnej križovatky Blatné na D1 boli pri Senci odkryté 

pozostatky neolitického sídliska. Odborné práce tu prebiehali v réžii Archeologickej 

agentúry s.r.o. pod vedením archeológa Františka Žáka Matyasowszkého. Predbežný 

geofyzikálny prieskum identifikoval na severnej časti skúmanej oblasti (smer do Bratislavy) 

13 plôch a na južnom území (smer do Trnavy) 43 plôch s výskytom objektov. 

Identifikovaných a kompletne preskúmaných bolo viac ako 400 archeologických nálezov. 

Nájdené sídlisko sa zaraďuje do kultúry s mladšou lineárnou keramikou. Existovala tu už v 

období cca 5 tisíc rokov pred Kristom. Podľa predbežných výsledkov tu bolo až 10 

neolitických obydlí (tzv. „dlhých domov“).  Počas výskumu boli preskúmané len plochy, 

ktoré boli bezprostredne na území výstavby.  

 

V priestoroch Základnej školy s VJM Alberta Molnára Szencziho sa 13. septembra 2016 

konala v organizácii MsKS – Mestského múzea v Senci medzinárodná vedecká konferencia. 

Konferencia voľne nadviazala na minuloročnú tému, venovala sa vzostupu Esterházyovcov  

možnostiam výskumu dejín tohto rodu a najmä osobnostiam a panstvám jej tzv. fraknovskej 

mladšej (grófskej) línie. Prezentované témy sa samozrejme dotýkali aj dejín nášho mesta. 

Viaceré príspevky boli zamerané na otázky a príklady mecenatúry a vlastnej reprezentácie 

rodu. Priestor dostali aj pamiatky, ktoré sú úzko spojené s týmto rodom. Podujatia sa 

zúčastnila najmä odborná verejnosť. Celkovo odznelo 14 prednášok v slovenskom i 

maďarskom jazyku. Príspevky boli simultánne tlmočené a v budúcnosti majú uzrieť svetlo 

sveta aj v podobe knižnej publikácie. Odhalením pamätnej tabule pred budovou MsÚ si 

účastníci podujatia na záver uctili pamiatku prvej vysokej školy ekonomických a 



kamerálnych vied na území historického Uhorska, pôsobiacej v Senci medzi rokmi 1763 – 

1776. Collegium Oeconomicum nechala založiť panovníčka Mária Terézia za výdatnej 

podpory vtedajšieho uhorského kancelára, grófa Františka Eszterházyho. Návrh pamätnej 

tabule sa zrodil na pôde múzea a pripomína nielen budovu niekdajšej vysokej školy, ale 

odkazuje aj na jej zakladateľov i na predmety, ktoré sa tu vyučovali. Pamätnú tabuľu odhalil 

zástupca primátora mesta Senec Dušan Badinský spolu s riaditeľom Maďarského 

kultúrneho inštitútu v Bratislave, Imre Molnárom. Slávnostnú reč predniesol András Koltai, 

vedúci Ústredného historického archívu Rehole piaristov v Budapešti. 

 
Z dielne Senčanov, Miroslava a Michala Kožucha vyšla v tomto roku veľmi zaujímavá 

knižná publikácia, ktorá bola vydaná pri príležitosti  200. výročia založenia dolnozemskej 

obce Pitvaroš (dnes v Maďarsku). Vďaka povojnovej výmeny obyvateľstva pochádza z tejto 

obce aj  množstvo súčasných seneckých rodín. Súčasťou publikácie „Pitvaroš na starých 

fotografiách“ je aj rekonštrukcia obyvateľstva v rôznych časových prierezoch, ako aj mapa 

obce s pôvodnou lokáciou jednotlivých rodín. Ďalšie jedinečné prílohy sa nachádzajú na 

dvoch nosičoch DVD.  
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