Z Á P I S N I C A č. 3/2018
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa
7.11.2018
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :

1. Privítanie prítomných.
2. Kronika.
3. R ô z n e.

Dňa 7.11.2018 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 Mgr. Gyula Bárdos, Mgr. Ivan Fendek, Júlia Erdélyi, Mgr. Henrich Polakovič.

2. Kronika 2017.
Mgr. G. Strešňák oboznámil komisiu s Kronikou 2017.
Členovia jednohlasne odsúhlasili Kroniku 2017 (príloha č. 1).
Návrh uznesenia č. 7/2018: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje Kroniku
mesta 2017 prijať a odsúhlasiť MsR a MsZ.
Hlasovanie:
za:5 proti:0

zdržal sa:0

3. Rôzne
Mgr. A. Vinczeová z Útvaru školstva a športu v Senci oboznámila členov komisie s návrhom
1. Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
Pri financovaní škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyplýva, že obec:
-poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej umeleckej školy,
poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej
materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia
a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88% zo sumy

určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach
školského stravovania najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na
stravovanie žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Každá zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia sa uskutočňuje zmenou všeobecne
záväzného nariadenia obce.
Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2018, sa použijú
predpokladané bežné výdavky na osobné náklady bez odmien a príslušných odvodov,
odchodného, kapitálových výdavkov a prevádzkových nákladov súvisiacich s bežnou réžiou
bez údržby a materiálneho vybavenia charakteru nových prvkov interiérového vybavenia,
kancelárskej a výpočtovej techniky.
Rozdielnosť výšky dotácie pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
vyplýva zo skutočnosti, že každá MŠ a školské zariadenie má inú prevádzkovú náročnosť, ako
aj individuálnou potrebou finančných prostriedkov na vykrytie osobných nákladov ( mzdy).
Do stavu škôl na území Mesta Senec pribudla nová Základná škola na Kysuckej 14,
Senec.
Súkromné ZUŠ, súkromné materské školy a školské zariadenia dostanú dotáciu na žiaka
a dieťa vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka a dieťa ZUŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Senec. Pre určenie výšky dotácie súkromných MŠ sa spriemerovala dotácia
poskytnutá na šesť MŠ v pôsobnosti mesta.
Dotácia na súkromné centrum voľného času a cirkevné centrum voľného času sa
vypočítala ako 88% z nápočtu detí na štátne CVČ podľa Prílohy č. 3 k NV 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Do stavu súkromných zariadení pribudla nová:
- SMŠ Fučíkova 34, Senec, ktorá je zaradená do siete škôl MŠVVaŠ SR.
V stave cirkevných zariadení je:
- Cirkevné centrum voľného času Svätej Rodiny, Farské nám. 4, Senec, ktoré je zaradená do
siete škôl MŠVVaŠ SR s termínom začatia činnosti od 1.1.2019.
2. Všeobecne záväzným nariadením Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre
základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec
uzatvorenú dohodu.
Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a žiakov
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno‐vzdelávacími potrebami sa určujú podľa
§4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov a smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje postup
pri prideľovaní príspevku na dopravu.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody
pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto

Senec uzatvorenú dohodu, sa predkladá z dôvodu potreby úpravy úhrady cestovných nákladov
na dopravu žiakov.
Uvedené všeobecne záväzné nariadenie stanovuje výnimku pre žiakov, ktorých rodičia v zmysle
§ 20 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov majú možnosť si vybrať školu pre svoje dieťa. Účelom tohto všeobecne
záväzného nariadenia je, aby každé dieťa, ktoré patrí do spoločného školského obvodu malo
nárok na úhradu cestovných nákladov na dopravu.
Členovia jednohlasne odsúhlasili návrhy VZN a odporúčajú MsR odsúhlasiť.
Návrh uznesenia č. 8/2018: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje
1. Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2018 o výške dotácie na prevádzku amzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre
základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec
uzatvorenú dohodu,
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 8.11.2018

Príloha č. 1

Prehľad kultúrnych podujatí a udalostí v roku 2017

Január
6. 1. 2016

6. 1. 2017
8. 1. 2017
14. 1. 2017
21. 1. 2017
21. 1. 2017
25. 1. 2017
26. 1. 2017
26. 1. 2017
27. 1. 2017
27. 1. 2017

Trojkráľové plávanie 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)
Trojkráľový koncert
(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: Miestny odbor
Matice slovenskej, Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá - juh - karavanový kemping, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Reprezentačný ples GAB Senec
(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: Združenie rodičov pri GAB,
Senec)
23. reprezentačný ples ZUŠ Senec
(miesto konania: ELV Produkt a. s. Senec, organizátor: ZUŠ Senec)
Ples rodičov ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: ZŠ A. M. Szencziho, Senec)
Šaliansky Maťko J. C. Hronského – súťaž v prednese slovenských povestí
(miesto konania: ZUŠ, Senec, organizátor: Miestny odbor Matice
slovenskej, Senec)
Mgr. Tomáš König, PhD.: Nitrianski Slovania a zánik Veľkej Moravy
– prednáška v mestskom múzeu
Deň maďarskej kultúry – literárna prednáška
(miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: MO Csemadok, Senec)
Ples Piccardu Senec
(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: Piccard Senec)
Tri prasiatka – detský muzikál HDO SZUŠ R. Madarászovej
(miesto konania: Dance Arena, Senec)

Február
5. 2. 2017

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
8. 2. 2017
Výročná členská schôdza MS SČK Senec
(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Miestny
spolok SČK, Senec)
10. 2. 2017 Ples MŠK Senec
(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: MŠK Senec)
12. 2. 2017 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)

16. 2. 2017
18. 2. 2017

Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Ples Foot Golfu Senec

Marec
5. 3. 2017

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
10. 3. 2017 Výročná členská schôdza ZO SZTP Senec
(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: ZO SZTP Senec)
12. 3. 2017 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec,
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
15. 3. 2017 Slávnosť pri soche Sándora Petőfiho
(organizátor: Csemadok Senec)
15. 3. 2017 Športovec roka
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: MsÚ, MsKS Senec)
18. 3. 2017 Pohár Slnečných jazier – 6. ročník súťaže v zimnom plávaní
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - Lobster, organizátori: SPORT CLUB
Senec, Fides Brno)
18. 3. 2017 Plavecké nádeje – súťaž v plávaní
(miesto konania: Aqua Arena Šamorín, organizátor: SPORT CLUB Senec)
21. 3. 2017 Cinema – súťaž v krátkej filmovej tvorbe
(miesto konania: kinosála, organizátori: MsKS, Senec, MOS Modra)
22. - 24. 3. 2017Malá Tália – prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
(miesto konania: kinosála, organizátori: MsKS, Senec, MOS Modra)
22. 3. 2017 Senecká latka – súťaž v skoku do výšky (zmena termínu vyhradená)
(miesto konania: ZŠ Mlynská, Senec, organizátori: MsÚ, ZŠ, Senec)
26. 3. 2017 Knižná nedeľa
(miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec)
29. 3. 2017 Ocenenie najlepších učiteľov primátorom mesta
(organizátor: MsÚ, Senec)
30. 3. 2017 PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.: Najnovšie poznatky o hrade Čeklís
(Bernolákovo) na základe archeologických výskumov II. – prednáška
v mestskom múzeu.
31. 3. 2017 16. ročník MIX volejbalového turnaja „O pohár primátora mesta
Senec“ zamestnancov stredných škôl okresu Senec
(miesto konania a organizátor: SOŠ, Senec)
31. 3. 2017 Noc s Andersenom
(miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec)

Apríl
1. 4. 2017
2. 4. 2017
8. 4. 2017

Kladenie venca pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Senca
k Pamätníku osloboditeľov na budove MsÚ Senec
(organizátor: ZO SZPB, Senec)
Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
Senecká ruka – medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou

9. 4. 2017
9. 4. 2017
12. 4. 2017
19. 4. 2017
20. 4. 2017
21. 4. 2017
26. 4. 2017
26. 4. 2017
27. 4. 2017
29. 4. 2017
29. 4. 2017
30. 4. 2017

(miesto konania: kinosála MsKS, organizátor: Armwrestlingový klub
Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Predveľkonočný koncert žiakov ZUŠ
(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec)
Vedomostná súťaž pre
žiakov vyšších ročníkov ZŠ v rámci okresu Senec
s historickým zameraním na oslobodenie Slovenska
(organizátor: ZO SZPB, Senec)
Opereta v maďarskom jazyku (Kálmán: Csárdáskirálynő /Čardášová princezná)
v podaní Pódium Színház, Budapest
(organizátor: MO Csemadok)
Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Slávnostný zápis prvákov ZŠ s VJM A. M. Szencziho
(miesto konania a organizátor: ZŠ A. M. Szencziho, Senec)
Kráľ čitateľov
(miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec)
Konferencia regionálnych dejín - ZŠ s VJM A. M. Szencziho
(miesto konania: Mestské múzeum, Senec)
Ing. Ján Maglocký: Kaktusy a iné sukulenty – prednáška
v mestskom múzeu.
Majáles
(organizátor: MO Csemadok, Senec)
Zóna bez peňazí (zmena termínu vyhradená)
(miesto konania: MsKS, Labyrint, Senec, organizátor: dobrovoľníci)
Finále MIKRO ligy v basketbale 2016/2017
(miesto konania: Hotel Družba Transpetrol, Slnečné jazerá – juh, Senec,
organizátor: Gabko n. f.)

Máj
1. 5. 2017

Rybárske preteky pre dospelých
(miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský rybársky
zväz – Mestská organizácia, Senec)
3. - 5. 5. 2017 Senecká olympiáda žiakov ZŠ (zmena termínu vyhradená)
(organizátori: ZŠ, Senec, MsÚ Senec)
6. 5. 2017
Rybárske preteky pre dospelých
(miesto konania: jazero, Veľký Biel, organizátor: Slovenský rybársky zväz –
Mestská organizácia, Senec
7. 5. 2017
Deň matiek v maďarskom jazyku
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátori: MsKS, SMK Senec)
7. 5. 2017
Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov
(miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský
rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec)
10. 5. 2017 Noc literatúry
(miesto konania: mesto Senec, organizátor: MsKS, Senec)
12. 5. 2017 Tradičný futbalový turnaj firiem – 13. ročník
(miesto konania: NTC Senec, organizátori: ŠK GaFuGa, Senec,

Komisia športu pri MsZ, Senec)
Senecká korčuľa – 9. ročník súťaže na kolieskových korčuliach
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: klub KDH, Senec)
14. 5. 2017 Koncert ku Dňu matiek
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: spevácky zbor Radosť,
MsKS Senec)
14. 5. 2017 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec,
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
15. - 21. 5. 2017Absolventský koncert tanečného odboru SZUŠ R. Madarászovej
(miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: SZUŠ R. Madarászovej, Senec)
20. 5. 2017 Súťaž vo varení guláša
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ, Piccard
Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o., Región Senec)
20. 5. 2017 Noc múzeí 2017 – séria podujatí v múzeu.
26. - 28. 5. 2017Svetová výstava psov plemena boxer - ATIBOX
(miesto konania: Slnečné jazerá – sever, Senec, organizátor: Slovenský boxer
klub)
28. 5. 2017 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)
31. 5. 2017 Ocenenie najlepších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ primátorom mesta
(organizátor: MsÚ Senec)
13. 5. 2017

Jún
3. 6. 2017

Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov v love slnečníc
(miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský
rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec)
3. 6. 2017
Hrnček Var – prehliadka toho, čo sa uskutočnilo v sezóne 2016/2017
(miesto konania: MsKS, Labyrint, organizátor: MsKS, Senec)
9. – 10. 6. 2017
Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj
(miesto konania: NTC SFZ Senec a ihriská v obciach okresu Senec,
organizátori: MŠK Senec, MsÚ, Senec)
9. 6. 2017
1. absolventský koncert žiakov ZUŠ tanečného odboru
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec)
10. 6. 2017 2. absolventský koncert žiakov ZUŠ tanečného odboru
(miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec)
11. 6. 2017 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
14. 6. 2017 Absolventský koncert HDO a Herecké dosky 2017 SZUŠ
R. Madarászovej
15. 6. 2017 Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
15. - 16. 6. 2017História hudby HO. Hudobný projekt pre školy. SZUŠ R.
Madarászovej
17. 6. 2017 Senecké leto – otvorenie letnej turistickej sezóny
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec, organizátori: MsÚ, MsKS,

Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o., Región Senec)
Ekologická akcia – čistenie vôd Slnečných jazier
(organizátori: Piccard Senec, MsÚ, SCR, MO SRZ Senec)
24. 6. 2017 Zájazd ZO SZPB Senec – smer Morava
(organizátor: ZO SZPB, Senec)
30. 6. 2017 Veľký letný karneval
(miesto konania: Senec, organizátori: MsÚ, MsKS, Správa cestovného ruchu
Senec, s. r. o.)
30. 6. – 2. 7. 2017Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v plážovej hádzanej
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, plážové ihrisko, organizátor:
SPORT CLUB Senec)
24. 6. 2017

Júl
1. - 8. 7. 2017 Letný tábor s Radosťou – I. turnus
(miesto konania: Jedľové Kostoľany)
5. 7. 2017
Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda
(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: Miestny odbor
Matice slovenskej, Senec)
8. - 15. 7. 2017Letný tábor s Radosťou – II. turnus
(miesto konania: Jedľové Kostoľany)
9. 7. 2017
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
28. 7. - 5. 8. 2017Senecký vínny festival – 3. ročník
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátori: MŠK Senec, MsÚ,
Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o. , BSK)

August
12. – 13. 8. 2017Ľudové umelecká remeslá
(miesto konania: Lichnerova ulica, Senec, organizátori: Občianske združenie
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Mesto Senec, MsKS, Senec)
13. 8. 2017 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
24. 8. 2017 Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
28. 8. 2017 Pri príležitosti 73. výročia SNP - účasť na akte kladenia vencov
k Pomníku padlých hrdinov SNP v Novom Svete – posedenie pri vatre
(organizátor: ZO SZPB, Senec)
29. – 31. 8. 2017Náučno-poznávací zájazd slovenským juhom
(organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej Senec)

September
1. 9. 2017

Stretnutie pri Pamätníku ústavy
(miesto konania: Mierové nám., Senec, organizátor: Miestny odbor Matice
slovenskej, Senec)
3. - 8. 9. 2017 Rekondično-rehabilitačný pobyt Orava-Hruštín ZO SZTP Senec
(organizátor: ZO SZTP Senec)

9. - 10. 9. 2017Slnečný festival
(miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: MsKS, Senec)
10. 9. 2017 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec,
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
14. 9. 2017 Rozlúčka s letom
(miesto konania: Holiday Village, Senec, organizátor: Csemadok, Senec)
17. 9. 2017
Galaprogram pri príležitosti 30. výročia založenia speváckeho zboru
Radosť (miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: spevácky zbor Radosť,
MsKS, Senec)
20. 9. 2017 Beh zdravia žiakov základných škôl (zmena termínu vyhradená)
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátori: MsÚ, Spoločný školský
úrad, Senec)
23. 9. 2017 Senecký beh okolo Slnečných jazier
(miesto konania: Slnečné jazerá, organizátori: MsÚ, Senec, Komisia
športu pri MsZ)
29. 9. – 1. 10. 2017 Výstava drobných zvierat – holuby, hydina, králiky
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec,
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
v Senci)
30. 9. - 1. 10. 2017 Špeciálna klubová výstava psov
(miesto konania: Slnečné jazerá – sever, Senec)

Október
1. 10. 2017

Divadelná nedeľa pre deti
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
6. 10. – 11. 11. 2017 48. Dni Alberta Molnára Szencziho
(organizátor: OO, MO Csemadok)
7. 10. 2017 Jablkové hodovanie
(miesto konania: Námestie 1. mája, organizátor: MsKS, Senec)
8. 10. 2017 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec,
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
12. 10. 2017 Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
12. 10. 2017 Jedlo ako liek – o zdravej výžive
(miesto konania: SSS, Hviezdoslavova 55, organizátor: ZO SZTP Senec)
14. 10. 2017 Stretnutie 70 a viacročných členov MS SČK Senec
(miesto konania: ZŠ Tajovského, Senec, organizátor: Miestny spolok SČK,
Senec)
21. 10. 2017 Festival dychovej hudby
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: MsÚ, MsKS, Senec)
28. 10. 2017 Medzinárodný hádzanársky turnaj žiakov
(organizátor: SPORT CLUB Senec)

November
5. 11. 2017

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

12. 11. 2017 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec,
organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
18. 11. 2017 Noc divadiel
(miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec)
25. 11. 2017 Zóna bez peňazí (zmena termínu vyhradená)
(miesto konania: MsKS, Labyrint, Senec, organizátor: dobrovoľníci)
25. 11. 2017 Plavecké nádeje – súťaž v plávaní
(miesto konania: Aqua Arena Šamorín, organizátor: SPORT CLUB Senec)
25. 11. 2017 Katarínska zábava - SPORT CLUB Senec
(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: SPORT CLUB Senec)

December
2. 12. 2017
3. 12. 2017
6. 12. 2017
6. 12. 2017
7. 12. 2017
8. 12. 2017
10. 12. 2017
10. 12. 2017
13. 12. 2017
17. 12. 2017
17. 12. 2017
17. 12. 2017
21. 12. 2017

Adventné dielne
(miesto konania: Pastoračné centrum, Senec, organizátor: spevácky zbor
Radosť, Senec)
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 – VIII. ročník vianočnej mestskej
výtvarnej súťaže
(miesto konania: MsKS, Labyrint, organizátor: MsKS, Senec)
Hromadný odber krvi MOJ (zmena termínu vyhradená)
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)
Deň úcty k zdravotne postihnutým
(organizátor: ZO SZTP Senec)
Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb
(miesto konania: Slnečné jazerá – juh - karavanový kemping, Senec, organizátor:
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)
Začiatok vianočných trhov v Senci
(miesto konania: Nám. 1. mája, Senec,organizátori: MsÚ, Región Senec, Správa
cestovného ruchu Senec, s. r. o.)
1. vianočný koncert žiakov ZUŠ
(miesto konania: MsKS, Labyrint, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec)
Vianočný koncert speváckeho zboru Radosť
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: spevácky zbor Radosť,
MsKS, Senec)
2. vianočný koncert žiakov ZUŠ
(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec)
Vianočná hviezda – plavecké preteky
(miesto konania: Aqua Arena Šamorín, organizátor: SPORT CLUB Senec)
Vianočné balíčky osamelým občanom Senca
(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2017 sedem krát. Okrem bežných rokovacích
bodov sa opakovane objavili diskusie na témy spoplatnenia parkovania v meste,
rozšírenia kruhovej križovatky z Pezinskej ulice na diaľnicu, o podmienkach
vybudovania cyklotrasy na Bratislavskej a Pezinskej ulici, o dopravných ťažkostiach v
meste počas výstavby novej diaľničnej prípojky smerom na Blatné, o otázkach
územného plánovania mestských zón, ďalšieho budovania optickej siete v meste a
podobne. Hovorilo sa k čisteniu vody Slnečných jazier a ich strategickému smerovaniu
s výhľadom až do roku 2025, odsúhlasili sa názvy nových ulíc novovybudovaných v
meste, ale aj financie potrebné ku kúpe bývalého areálu Poľnohospodárskeho
nákupného a zásobovacieho podniku pri železničnom priecestí, v ktorom po budúcej
rekonštrukcii majú nájsť miesto viaceré špecializované pracoviská samosprávy.

V septembri nastala personálna zmena v radoch komisie športu. Mestské zastupiteľstvo
odvolalo na vlastnú žiadosť jej členku Ing. Gabrielu Rebrošovú. Na jej miesto boli
navrhnutí dvaja kandidáti, Ing. Július Száraz a Ľudovít Szabo, ktorý bol nakoniec aj
zvolený.

V apríli pristúpil mestský úrad k novej forme prijímania stránok vyvolávacím systémom
nasmerovania klienta k miestu vybavovania konkrétnej agendy. Systém sa spustil tak
pre podateľňu ako aj pre iné služby mesta (pokladňu, matriku, evidenciu obyvateľstva)
s cieľom organizovanejšieho vybavovania stránok i časovej úspory. Zároveň mesto
zaviedlo aj informačný systém ESMAO slúžiaci na elektronickú komunikáciu a
vybavovanie žiadostí elektronickou formou s množstvom preddefinovaných
elektronických formulárov. Systém je integrovaný s Ústredným portálom verejnej

správy ako aj s informačným systémom mesta pre správu daní, poplatkov, majetku a
ostatných typov agendy. Občan tak môže podávať žiadosti a využiť touto formou
ponúkané služby prostredníctvom internetu hoci aj z pohodlia svojho domova. Novú
tvár dostal po rokoch aj oficiálny internetový portál mesta.

V organizačnej štruktúre Mestského úradu v Senci sa v marci objavil nový
špecializovaný útvar zameraný na zefektívnenie rozvoja mesta. Útvar stratégie a rozvoja
mesta má na starosti tak územné plánovanie ako aj projektový manažment, t. j.
strategické plánovanie rozvoja a vyhľadávanie možností financovania plánov cez fondy
a štátne dotácie.

Piateho novembra sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov. V Bratislavskom
samosprávnom kraji volilo 31,34 % oprávnených voličov, čo je nad celoslovenským
priemerom (29,95 %). O trochu horší bol priemer v 21. volebnom obvode
zodpovedajúcom Sencu: 26,76 %, t. j. 4 123 voličských hlasov. Zo Senca kandidovalo
osem kandidátov do zastupiteľstva BSK. Zvíťazila Mária Hudáková s počtom 1469
hlasov, čím predbehla dovtedajšiu poslankyňu a podpredsedníčku BSK Gabirellu
Németh, ktorá získala 1189 hlasov. Ostatní kandidáti zo Senca uspeli nasledovne:
Roman Voško (546 hlasov), Péter Morvay (425), Tomáš Janko (165), Jozef Ulčín (95),
Viera Horváthová (47), Karol Jankó (25). Novým predsedom BSK sa stal Juraj Droba
so ziskom 20,4 % hlasov. Noví poslanci Zastupiteľstva BSK zložili poslanecký sľub 4.
decembra v historickej budove NR SR v Bratislave.

Výstavba a zmeny charakteru mesta
Od apríla do konca novembra prebiehali pod taktovkou Národnej diaľničnej spoločnosti
stavebné práce na diaľničnom privádzači Blatné, ktorý sa realizoval s cieľom zníženia
dopravnej záťaže mesta približne o 40%. Zároveň sa v tomto úseku rekonštruovala aj
diaľnica, pričom sa realizoval úplne nový cementovo betónový kryt vozovky v obidvoch
smeroch ako aj výstavba mosta na ceste vedenej ponad diaľnicu v smere na Trnavu.
Diaľnica síce nebola úplne odstavená, no obmedzenia znamenali pre mesto každodenné
kolóny zasahujúce centrum ako aj všetky hlavné dopravné tepny.

V rámci skvalitnenia dopravy sa v tomto roku pristúpilo k zjednosmerneniu niektorých
ulíc. Týkalo sa to ulice Vajanského, Zemplínskej, Žarnovovej a ostatných v jej okolí.
Zároveň prebiehalo počas roka aj sčítanie intenzity dopravy k pripravovanému Generelu
dopravy mesta, na základe ktorého sa v budúcnosti prikročí k ďalším konkrétnym
opatreniam zefektívnenia dopravnej komunikácie rýchlo sa rozrastajúceho mesta.

Školstvo, kultúra
Školstvo
Na zápisoch do materských škôl podalo svoje žiadosti 614 detí. Základná škola
Mlynská mala od septembra 129 prvákov, Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským Alberta Molnára Szencziho 23 prvákov, Základná škola Jozefa Gregora
Tajovského 99 . Súkromná základná škola prijala do lavíc prvých tried 31 žiačikov.

Mesto aj tento rok ocenilo prácu učiteľov pamätnými listami. Pedagógovia sú
každoročne vyberaní podľa návrhov jednotlivých škôl a predškolských zariadení. Ku
Dňu učiteľov boli ocenení: Eva Rodná, Stanislava Tužinská (MŠ Fándlyho 2), Jana
Hrubjáková (MŠ Kollárova), PaedDr. Sidonia Dolezsálová (MŠ Košická), Zuzana
Kissová (MŠ s VJM A. M. Szencziho), Eva Hurtová (SMŠ Svätý Martin), Anna
Legindiová, PaedDr. Mária Kyliánová, Monika Škovránková (ZŠ Tajovského), Mgr.
Róbert Takács (ZŠ s VJM A. M. Szencziho), PaedDr. Jana Tamašiová, PaedDr.
Vladimír Macák (ZŠ Mlynská), Mgr. Jana Augustovičová (SZŠ Kysucká), Mgr. Eva
Muchová, PaedDr. Miroslav Brna, PhD. (ZUŠ Fándlyho 20), Mgr. art. Jana Podhorná
(SZUŠ Renáty Madarászovej), Mgr. Tatiana Vietorisová (Gymnázium A. Bernoláka),
Mgr. Eszter Szabó (Spojená škola s VJM A. M. Szencziho), Mgr. Mária Sebíňová
(Stredná odborná škola Senec), Mgr. Mária Hrtanová (Spojená škola – ŠZŠ), Mgr.
Katarína Skowron (SLVS). Pedagógov pôsobiacich na školách v zriaďovacej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja oceňujú tiež každoročne. Ďakovný
dekrét mohla z rúk predsedu BSK Pavla Freša tento rok prevziať aj riaditeľka Strednej
odbornej školy Senec Ing. Ľubomíra Hrubanová.

Rok 2017 priniesol pre tunajšie školy viaceré návštevy vysokopostavených politikov.
Samozrejme príležitosť sa našla aj pre ich stretnutia s vedením mesta. V rámci návštevy
seneckého okresu zavítal premiér Robert Fico 21. apríla 2017 aj do Gymnázia Antona
Bernoláka, kde so študentmi diskutoval na viaceré témy týkajúce sa Európskej únie.
Premiér navštívil v Senci logistický park ako aj Mestský úrad, kde prebehlo jeho
stretnutie s novinármi. Už o niekoľko dní, 27. apríla zavítal do Gymnázia Antona

Bernoláka na Lichnerovú ulicu a v tejže budove pôsobiacej Spojenej školy s
vyučovacím jazykom maďarským minister životného prostredia SR László Sólymos.
Na spoločnom stretnutí študentov oboch stredných škôl zdôraznil kľúčovú úlohu
mladých ľudí v rôznych prístupoch k ochrane životného prostredia. Na stretnutí sa
okrem riaditeľov oboch stredných škôl, Jozefa Radzu a Zuzany Kontárovej zúčastnil aj
primátor mesta Senec Karol Kvál a podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho
kraja,

Gabriella

Németh.

Rokovania

s

ministrom

sa

týkali

uplatňovania

environmentálnych aspektov v učebných plánoch, skúseností s ekologickým verejným
LED-osvetlením mesta, možného riešenia znečisťovania ovzdušia mesta Senec, a v
širšom kontexte odzneli aj témy ako napr. vytvorenie Národného parku Podunajsko.

So školským rokom 2017/2018 odštartoval aj pilotný projekt Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu zameraný na testovanie žiakov prvých ročníkov ohľadom
zistenia ich predpokladov na jednotlivé druhy športu. Pri tejto príležitosti zavítala na ZŠ
Mlynská do Senca ministerka školstva Martina Lubyová v sprievode futbalovej legendy
a zároveň súčasného poslanca NR SR Dušana Tittela, tiež riaditeľa Národného
športového centra Borisa Čavajdu, viceprezidenta Slovenského olympijského výboru
Petra Korčoka a popredných vodných slalomárov Petra a Ladislava Škantárovcov. Na
škole ich privítal riaditeľ Ivan Rezník spolu primátorom mesta Karolom Kválom, jeho
zástupcom Dušanom Badinským a prednostkou Mestského úradu Jarmilou
Répássyovou.

Na Súkromnú základnú školu Senec zavítala 6. apríla so svojimi spolupracovníkmi
kultúrna atašé Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike Tamoe Komatsu.
Veľvyslanectvo usporadúva prednášky a prezentácie o Japonsku pre základné a stredné
školy už vyše päť rokov. Bolo tomu tak i teraz, pomocou videoprezentácie a
interaktívnych ukážok predstavili kultúrne a iné hodnoty tejto ďalekej krajiny.
V Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho sa
12. apríla 2017 konalo metodické stretnutie maďarských pedagógov zo širšieho regiónu.
Podujatie prebiehalo v gescii Oblastného výboru Zväzu maďarských pedagógov na
Slovensku pre región Bratislava – Senec. Na stretnutí sa zúčastnilo vyše sto záujemcov,
ktorí si mohli vypočuť odborné prednášky klinického psychológa a rodinného terapeuta
Dániela Kozmu-Vizketetiho a liečebného pedagóga Szabolcsa Kozmu. Neskôr sa pod
vedením pedagogických poradcov venovali v rôznych sekciách praktickým stránkam
prednášok zameraných na možnosti účinného dialógu medzi pedagógom, rodičom a
dieťaťom ako aj na formy rozvoja schopností dieťaťa od ranného veku až po
starostlivosť o nadané deti.

Stredná odborná škola na Kysuckej ulici v Senci má od apríla k dispozícii športové
centrum, ktoré je prístupné nielen pre žiakov škôl, ale aj iných škôl okresu Senec a
takisto aj verejnosti. Viacúčelové športovisko postavilo pred rokmi občianske
združenie, Športový klub SFM Senec vďaka finančnému mechanizmu EHP, štátneho
rozpočtu SR a v roku 2008 získaných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu.
V dôsledku porušenia finančnej disciplíny však bol združeniu príspevok po rokoch zo
strany Úradu vlády SR odobratý a na športovisko bolo uvalené záložné právo.

Zriaďovateľ školy Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je zároveň aj majiteľom
pozemkov, pomohol v rámci svojich kompetencií škole dostať športovisko do svojej
správy a dočasne ho aj využívať.
Súbor SETAS Súkromnej základnej umeleckej školy R. Madarászovej sa v apríli
kvalifikoval na Majstrovstvách Slovenska v Leviciach a postúpil na Majstrovstvá
Európy: Dance and Song European Championship, ktoré sa konalo tento rok v
Budapešti. Za päť dní tu súťažilo až 945 choreografií s 6000 tanečníkmi. Senecká škola
pripravila 15 choreografií s 90 účastníkmi detských tanečníkov. V rôznych kategóriách
sa im podarilo získať päť krát prvé miesto, päť krát druhé miesto, po jednom tretie, štvrté
a šieste miesto, dvakrát piate miesto. Okrem toho za choreografiu s názvom Španielsky
tanec získal SETAS aj mimoriadnu cenu poroty.

Senecké školy sa každoročne zapájajú so svojimi žiakmi do mnohých súťaží, no
osobitnú pozornosť si zaslúžia tie, ktoré si vyžadujú osobitnú formu práce s deťmi.
Najmä ak sú zamerané na spoznanie regiónu. Takým je Celoškolský projekt Základnej
školy Jozefa Gregora Tajovského, ktorý má už dlhoročnú tradíciu. Po minulom roku,
kedy bola ústrednou témou Senec a senecký región sa tento krát zamerali na blízke
hlavné mesto, Bratislavu. Deti pod vedením pedagógov spoznali tamojšie turisticky
známe i neznáme miesta, pamiatky a osobnosti. Téma prevládala celoročne na viacerých
hodinách, napr. na telesnej výchove sa zoznámili aj so športovými klubmi Bratislavy,
na hodinách anglického jazyka hovorili o jej histórii a podobne. Na vyhodnotenie a
uzavretie celoročného projektu pripravili žiaci viaceré panelové, priestorové a
powerpointové práce, ktoré boli predstavené aj verejnosti v dňoch 2 – 6. júna. Porota

pozostávajúca z pozvaných hostí vybrala najzaujímavejšie práce a ich autori (celkom 45
detí) sa mohli zúčastniť organizovaného zájazdu do Bratislavy, kde sa okrem iného
stretli v Primaciálnom paláci aj s primátorom hlavného mesta, Ivom Nesrovnalom.
V Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským prvý krát maturovali študenti
pomaturitného kvalifikačného štúdia

v obore učiteľstvo pre materské školy a

vychovávateľstvo. Obor bol spustený v školskom roku 2015–2016 formou večerného
vyučovania a tešil sa veľkému záujmu. Podmienkou prijatia bolo úspešné absolvovanie
talentovej skúšky z kreslenia, maďarskej literatúry, telesnej a hudobnej výchovy.
Účastníci štúdia sa stretávali v týždenných intervaloch na hodinách pedagogiky,
psychológie, didaktiky a absolvovali aj povinnú odbornú prax. Tá viacerým z nich bola
už známa, nakoľko záujemcovia prichádzali aj z pracovného prostredia materských škôl
či školských klubov. Maturitou prešlo všetkých 20 študentiek dvojročného štúdia.

Kultúra
Senec mal aj v tomto roku mimoriadne bohatý a pestrý kultúrny život. Pričinili sa oň
nielen mestské organizácie, školské zariadenia ale aj aktívne občianske združenia,
ktorých predstavitelia organizujú svoje neraz každoročne sa opakujúce pravidelné
kultúrne podujatia na úkor vlastného voľného času s veľkým zápalom a nasadením. O
všetkom vypovedá aj ročný kalendár kultúrnych podujatí z bohatosti ktorého tu možno
iba vyberať.

V sobotu 6. mája 2017 otvorili v galérii Labyrint MsKS výstavu výtvarníkov
Umeleckého združenia Csók István z partnerského mesta Senec, maďarského Kőszegu.

Podujatie bolo ďalším v rade spolupráce výtvarníkov uvedeného mesta s výtvarníkmi
Senca a jeho okolia. Seneckej výstave predchádzala výstava s účasťou našich
výtvarníkov, ktoré bolo sprístupnené verejnosti vo výstavných priestoroch na hrade v
Kőszegu. Na tamojšom podujatí boli okrem spomínaných zastúpení aj

umelci z

Nemecka, Rakúska a Slovinska. Na seneckej výstave sa spomínané združenie
reprezentovalo s výberom diel štrnástich svojich členov. Slávnostné reči predniesli
vedúca umeleckého združenia Csók Isván, Julianna Palcsó a prednostka Mestského
úradu Senec, Jarmila Répássyová. Vernisáž bola spestrená v úvode vystúpením
Destkého folklórneho súboru Möggyes, pôsobiaceho pri Základnej škole Alberta
Molnára Szencziho a MO Csemadoku a v závere umeleckým prednesom mladej opernej
speváčky zo Senca, Viktórie Ballán.

Senecké leto otvorilo letnú sezónu na Slnečných jazerách 17. júna v chladnom počasí,
čo sa odzrkadlilo aj na návštevnosti tohto najväčšieho a dlhoročného podujatia nášho
mesta. V predpredaji i na mieste sa predalo okolo 9000 vstupeniek. O dobrú atmosféru
sa však postarali také formácie a kapely ako The Paranoid, Zuzana Smatanová, Vidiek,
Chinaski, Desmod a iní. Celodenný program bežal na troch pódiách a končil sa
tradičným ohňostrojom a nočnou diskotékou.
Senecký amfiteáter si počas letnej filmovej sezóny pripísal úspech nielen z hľadiska
celkovej návštevnosti, ale aj počtu premietnutých filmov a dosiahnutej tržby. V tejto
sezóne prvýkrát sa začalo v amfiteátri aj s on-line predajom vstupeniek, ktorý sa stal
mimoriadne obľúbeným a využívaným najmä pri úspešných filmových novinkách.
Slovenský titul Čiara bol z hľadiska návštevnosti filmovým hitom leta a zaznamenal

vysokú návštevnosť s počtom 2 305 divákov. Celkom sa premietlo 65 titulov, ktoré si
pozrelo viac ako 15 000 divákov.
Do svojho tretieho ročníka vstúpil ešte stále mladý, septembrový Slnečný festival, ktorý
jasne ukázal, že má svojho diváka. Ten prišiel nielen zo Senca a jeho okolia, ale aj z
Bratislavy, Malaciek, pričom sa v jeho radoch okrem laikov ukázala už aj odborná
verejnosť. Festival si postupne vychováva svojich dobrovoľníkov z radov študentov,
ktorí ochotne pomáhajú. Tento rok tu okrem seneckých divadelných zoskupení
vystupovalo aj divadlo Agapé, Túlavé divadlo, organizátori i návštevníci sa tešili z
predstavení, tvorivých dielní a výstavy z produkcie Katedry bábkarskej tvorby a
ostatných študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Všetko svedčí o tom,
že festival vysnívaný na pracovisku Kultúrneho centra Labyrint MsKS Senec je na
dobrej ceste k zaradeniu sa medzi tradičné podujatia v našom meste, pričom svojim
charakterom zapĺňa doteraz chýbajúci segment.
Miestna organizácia Matice Slovenskej je organizátorom tradičných, každoročne sa
opakujúcich podujatí, akými sú Trojkráľový koncert, Slávnostné akadémie k sviatku sv.
Cyrila a Metoda, k výročiu Martinskej deklarácie, stretnutia pri Pamätníku ústavy, rôzne
prednesové súťaže pre školákov ale aj šachové turnaje či tematické poznávacie zájazdy
pre svojich členov. Tento rok si 30. septembra 2017 ako hlavní organizátori pripomenuli
tiež 70. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Senca a okolia a zároveň aj 70.
výročie vzniku samostatného Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Senci. Aj z tohto
dôvodu bol spoluorganizátorom podujatia Evanjelický a. v. cirkevný zbor Senec.
Program začal slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole s kázňou

evanjelického farára Tibora Jančíka. Hosťami s príhovormi boli zástupca Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, senecký rodák Ľudo Pomichal, primátor mesta Senec,
Karol Kvál, ako aj bývalý dlhoročný senecký evanjelický farár pán profesor Dušan
Ondrejovič. Históriu cirkevného zboru priblížil Michal Kožuch, spoluautor viacerých
monografických prác presídlených Slovákov z Pitvaroša. Programu spestril spevácky
zbor a orchester Fantázia pri ZUŠ v Senci ako aj v ďalšom pokračovaní v jedálni
Strednej odbornej školy ľudová hudba Konopa z Veľkého Grobu a detský folklórny
súbor Matičiarik z Nových Zámkov. Tu zazneli aj ďalšie príhovory v podaní Jarmily
Ožvaldovej, predsedkyne Miestneho odboru Matice Slovenskej v Senci, predsedu
dozorného výboru Štefana Martinkoviča. Prítomných za spolok Slovákov z Maďarska
pozdravil Pavol Gemeri.

Mestské múzeum v Senci v spolupráci s Kultúrnym centrom Labyrint MsKS Senec sa
prvý krát zapojilo do celoeurópskeho podujatia s názvom Dni európskeho kultúrneho
dedičstva. Podujatie sa koná každoročne v septembri z iniciatívy Rady Európy a
Európskej komisie dnes už v 49 štátoch. Senecké podujatie sa nieslo v duchu
pripomenutia 300. výročia narodenia panovníčky Márie Terézie. Podujatie s názvom
„Mária Terézia 300“ sa začalo 14. septembra výstavou prác akad. maliarky Aleny
Adamíkovej v priestoroch bývalých stajní dnes už neexistujúceho barokového hostinca
U zlatého gryfa. Expozíciu doplnili práce žiakov seneckých škôl z výtvarného
workshopu na tému „Barokové inšpirácie“.
20. septembra primátor mesta Senec Karol Kvál a podpredsedníčka BSK Gabriella
Németh odhalili pamätnú tabuľu panovníčke Márii Terézii na Mierovom námestí.

Nasledoval koncert hudobného telesa Mucha Quartet v priestoroch spomínanej výstavy.
Po koncerte sa vedúci Mestského múzea Gábor Strešňák zhováral s poprednými
historičkami Evou Kowalskou, doktorky vied z Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied a Ivanou Červenkovou zo Slovenského národného archívu v Bratislave
na tému „Mária Terézia v kontexte regionálnych dejín“. Barokové hudobné a slovné
putovanie bolo dovŕšené v pivniciach budovy Základnej školy s VJM Alberta Molnára
Szencziho v časti, ktorá bola súčasťou školy Collegium economicum, zriadenou
panovníčkou Máriou Teréziou. Podujatie bolo ukončené v spoločenskom duchu vo
vínnej pivnici Jungpereg 1632.

Miestna organizácia Csemadok patrí medzi združenia so širokou základňou v Senci.
Každoročne organizuje svoje tradičné podujatia ku Dňu maďarskej kultúry, Dňu
maďarskej poézie, výrazným spôsobom sa spolupodieľa na organizovaní Dní Alberta
Molnára Szencziho, organizuje tiež letné divadelné tábory pre deti, ktoré sa majú
možnosť zúčastniť sa aj na celoročnej práci v rôznych krúžkoch. Okrem jesenných Dní
Alberta Molnára Szencziho tento rok zameraných a organizovaných tematicky v duchu
päťstého výročia reformácie tu z radov podujatí vyzdvihujeme prezentáciu knižnej
publikácie z 26. januára 2017. Senecký autor Imre Csikmák (nar. 1933) vydal s názvom
„Erről, arról, azokról” o vývoji maďarskej žurnalistiky v povojnovom Československu.
On sám bol jednou z rozhodujúcich postáv maďarskej žurnalistickej obce v
Československu až do Nežnej revolúcie. Kniha vypovedá nielen o osobných zážitkoch
autora ale prostredníctvom autentických dokumentov umožňuje čitateľovi spraviť si
obraz o stave tohto segmentu žurnalistiky na Slovensku v danom období.

Pravidelnou súčasťou seneckej kultúrnej ponuky sa stal benefičný festival Musica
Perennis Iuventutis – Večná hudba mladých, ktorého hnacím motorom je Senčan Ján
Krigovský. Celoročné koncerty usporiadané nielen v našom meste, vo Veľkom Bieli ale
aj inde na Slovensku majú charitatívny podtón, pričom návštevníci koncertných
auditórií majú možnosť spoznať skvelých interpretov. Akýmsi vyvrcholením série
podujatí je pravidelný májový festival Senčania Senčanom organizovaný pred tunajšou
synagógou. Z jeho výťažku

sa môžu tešiť aj tunajšie sociálne slabšie rodiny.

Festivalového dňa sa tento rok okrem tunajších škôl a zoskupenia Collegia Wartberg
zúčastnil aj Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, zoskupenie Slovak Tango
a na záver formácia Matúš Jakabčic CZ – SK Big Band.
Senecká knižnica pristúpila v roku 2017 k novej forme upútania verejnosti osobitným dňom
tzv. „Rozprávkového pikniku“, ktorý sa konal 29.8.2017 v Parku oddychu v Senci. Hlavným
cieľom projektu bolo rozšíriť vzdelanie a vedomosti cieľových skupín v oblasti literatúry a tým
prispieť k zachovávaniu kultúrnych hodnôt. Dialo sa to však odľahčenou, rodinnou formou.
Knihovníčky oblečené do rozprávkových kostýmov vítali malých i veľkých návštevníkov, aby
im mohli prečítať obľúbené rozprávky. Deti i dospelí si zahrali živé pexeso, živé človeče,
vyskúšali si rôzne hry, vedomostné kvízy a hádanky. Sprievodným programom boli workshopy,
tvorivé dielne a burza kníh. Celý piknikový deň sa ukončil divadelným predstavením.
Pokračovaním projektu boli stretnutia so slovenskými spisovateľmi a pasovanie prvákov za
čitateľov knižnice.

Cirkevný život
Začiatkom júla vystriedal na Farnosti sv. Mikuláša v Senci kaplána Csabu Mikusa
Andrej Bošňák pochádzajúci zo Šamorína. Ako čerstvý absolvent Bohosloveckej
fakulty v Bratislave je na svojom prvom pastoračnom mieste a má na starosti tunajších
maďarských veriacich. Senecký farár Jozef Dúc ho predstavil v rámci svätej omši, po
ktorej nasledovalo stretnutie s veriacimi v Pastoračnom centre. Bývalý kaplán Csaba
Mikus pôsobí po dvoch seneckých rokoch duchovnej činnosti v Šamoríne.
V roku 2017 oslávil Detský spevácky zbor Radosť svoju tridsaťročnú existenciu. Jeho
zakladateľom a dirigentom je František Podolský, člen seneckého Združenia Saleziánov
spolupracovníkov. Rehoľa kňazov a bratov pre apoštolskú a sociálnu prácu s mládežou
Saleziáni don Bosca si píše svoju históriu od roku 1859. Na Slovensku pôsobí od roku
1924, dnes už aj s pomocou mnohých saleziánskych stredísk a početných
spolupracovníkov. František Podolský skladal saleziánsky prísľub v nepriaznivých
podmienkach prednovembrového režimu v roku 1982. Neskôr aj spolu s manželkou
vyštudoval teológiu. K myšlienke založenia speváckeho zboru ako vhodnej základiny
práce s deťmi a mládežou ho priviedol Ivan Gróf, tajne vysvätený kňaz salezián, ktorý
učil v Senci na tunajšom gymnáziu. Hlavnou myšlienkou pre vznik zboru bola snaha
uplatniť preventívny výchovný systém don Bosca, ktorý hovorí o tom, že zlu treba
predchádzať konaním dobrých vecí, vyplnením voľného času mládeže zábavou aj
prácou, ktorá ich pozitívne formuje. Zbor napokon vznikol 15. septembra 1987 s
dvanástimi deťmi aj za duchovnej podpory vtedajšieho seneckého kaplána Rudolfa
Daňa. V priaznivejších podmienkach po roku 1989 sa počet detí postupne rozrástol a
ustálil na približne sto členoch. Duchovným otcom zboru je dlhé roky don Jozef

Lančarič, SDB. Za tridsať rokov činnosti zboru vyrástli generácie detí, ktoré sa venovali
a venujú zmysluplnej činnosti, spievajú, tancujú, chodia na výlety, do táborov, budujú
si kontakty doma i v zahraničí. S podporou mesta i iných dobročincov vystupujú nielen
na svätých omšiach a podujatiach farnosti, ale aj pre širšiu verejnosť na benefičných a
spoločenských podujatiach, tiež pre mesto Senec a pre rôzne spoločenské organizácie.
Tradičnými kultúrnymi podujatiami nášho mesta sa stali ich slávnostné vianočné
koncerty resp. koncert pri príležitosti Dňa matiek. Svoje okrúhle výročie si zbor
pripomenul sériou podujatí s vyvrcholením 16. septembra 2017, kedy na galakoncerte s
názvom „30 rokov Radosti“ zakladateľ a dirigent František Podolský odovzdal
symbolicky taktovku svojej dcére a nástupníčke na čele zboru, Márii Lukácsovej.
Obnova veže farského Kostola sv. Mikuláša v Senci, ktorú senecká farnosť začala po
dlhšom plánovaní ešte v roku 2016 bola úspešne dokončená. Celková hodnota
rekonštrukcie dosiahla sumu 70 000 eur. Vykonali sa potrebné štukatérske práce,
obnovili sa okná, žalúzie vo zvonici, obnovil sa kostolný kríž, natrel sa štít veže. Práce
prebiehali pod drobnohľadom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, nakoľko ide
o národnú kultúrnu pamiatku. Obnova sa realizovala sa za podpory Bratislavského
samosprávneho kraja, mesta a z príspevkov veriacich. Zaujímavým výsledkom obnovy
je zmena farebnosti veže z červenej na zelenú, k čomu došlo na základe stanoviska
spomínaného pamiatkového úradu. Červená veža známa od 70. rokov 20. storočia bola
totiž pôvodne zelená, čo jednoznačne preukázal aj pamiatkový prieskum.

Šport a telesná kultúra
Deti i dorast si môže v Senci vybrať z viacerých športových možností. Jednotlivé kluby
každý rok očakávajú nové prírastky do svojich radov. Záujemcovia si okrem tradičného
futbalu môžu vybrať tenis v Klube TK PROFI Senec, ktorý trénuje v lete na kurtoch na
Kysuckej ulici, v zime sa uchýli do Tenisovej haly Hotela Družba na Slnečných
jazerách. Stolný tenis možno trénovať už od veku 6-7 rokov v STK Senec, pričom klub
má aj úspešné družstvo dospelých. Pravidelnému športovému plávaniu sa dá holdovať
v rámci SWIM Klubu Senec v temperovanom 25 metrovom bazéne Swimarény Senec,
alebo v plaveckom klube Delfín, ktorý trénuje jednak na Slnečných jazerách v bazéne
TP Družba, alebo v 25 metrovom bazéne v Šamoríne. Naopak, v klube Sport Club Senec
si záujemcovia môžu vyskúšať aj plutvové plávanie. Ich plavecký oddiel trénuje v Senci
i v Šamoríne. Milovníci bojových umení si môžu užívať karate od začiatočníkov po
pokročilých pravidelne v telocvični Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského a
Taekwon-Do v telocvični Strednej odbornej školy v Senci. Fanúšikovia loptových hier
si môžu zahrať volejbal v klube GAB Senec, basketbal v ŠŠK GAB Senec a tí menší v
klube Gabko Senec.

Futbalovým mladým talentom i dorastu sa venuje MŠK Senec, ktorého domovské
tréningové ihriská sú v Senci na umelom trávniku Národného tréningového centra v
Senci, alebo na Strednej odbornej škole na Kysuckej. Klub využíval v roku 2017 aj
telocvične ostatných seneckých škôl ako aj ihrisko v Reci. Koniec sezóny 2016/2017
znamenal pre MŠK Senec oslavy. Najprv mužstvo chlapcov narodených po 1.1.2004
pod vedením trénera Patrika Pomichala vyhralo 2. ligu mladších žiakov. O tri dni

neskôr, v sobotu 10.6. sa klubu za výdatnej podpory mesta Senec, BSK a BFZ podarilo
po ročnej prestávke obnoviť Megaturnaj – medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj,
tentoraz pod názvom MŠK Senec a jeho priatelia. Turnaja sa zúčastnilo 62 mužstiev z
35 klubov z Maďarska, Čiech a Slovenska. Celkom cez 1000 detí odohralo vyše 170
zápasov. Hralo sa v okolitých obciach Reca, Kráľová pri Senci, Veľký Biel a Báhoň, ale
hlavný stan bol na NTC v Senci, kde v troch kategóriách U8, U9, a U11 hralo cez 500
detí. Hneď na druhý deň muži MŠK Senec remízou v poslednom domácom zápase proti
Hamuliakovu potvrdili svoje prvé miesto v 6. lige a už v prvom roku svojho pôsobenia
postúpili do piatej ligy. Mužstvo viedol tréner Andrej Štellár, pomáhali mu na striedačke
Michal Szabadoš a Vladimír Mikulášik, vedúcim mužstva bol Ján Neszméry. Mužstvo
bolo vyskladané výhradne z bývalých hráčov Senca, ktorí majú silný vzťah k tomuto
mestu.

Prestížnu cenu Športovec roka mesta Senec za predchádzajúcu sezónu vyhlásili 15.
marca 2017 v kinosále Mestského kultúrneho strediska. Galaprogram moderoval Filip
Mentel, bývalý hráč Manchester City, ktorý je v súčasnosti moderátorom športového
televízneho kanálu TV DIGI SPORT. Pozvanými a prítomnými hosťami podujatia boli
bývalý hokejový reprezentant Richard Lintner, predseda komisie športu MsZ Senec
Juraj Gubáni, podpredsedníčka komisie športu MsZ Gabriela Rebrošová, členovia
komisie športu Jana Némethová, Ivan Kolembus a ďalší. Ceny sa odovzdávali aj za
asistencie vedenia mesta reprezentovaného viceprimátorom Dušanom Badinským a
prednostkou MsÚ Jarmilou Répássyovou. Program spestrila trampolínová exhibícia
malých futbalistov U 13 MŠK Senec, zverencov trénera Patrika Pomichala. Ocenenia si

mohli prevziať sa svoje výkony tak najlepší jednotlivci ako aj družstvá. Ocenenými boli:
Richard Schwartz, Svätoslav Bollo, Markéta Fiedorová (plávanie), Rebeka Némethová
(jazdectvo), Jaroslav Antalič ml. (motokros), Tomáš Bartko, Rebeka Nežná (Foot Golf),
Dominika Feketeová a Tomáš Tanka (latinskoamerické tance), Lucia Debnárová
(Armwrestling), Lukáš Dóka (beh), Sylvia Urbancová (rekreačný beh), SPORT CLUB
Senec (plutvové plávanie), Footgolfový klub Senec (footgolf), Piccard Senec
(potápanie). Výťazom internetového hlasovania sa s počtom 1396 hlasov stala Ivana
Martišovičová (plávanie). Športovú cenu primátora mesta Senec získal Vladimír
Lysičan, organizátor Trojkráľového kúpania ľadových medveďov a zimného plávania –
Pohára Slnečných jazier. Titul Zaslúžilý funkcionár, tréner roka získal dlhoročný
pedagóg telesnej výchovy na dôchodku, László Mészáros, ktorý vychoval až niekoľko
generácií športovcov, hádzanárov, hádzanárky a v neposlednom rade aj úspešných
mladých šachistov. Jeho zverenci neraz reprezentovali naše mesto aj v najvyšších
celorepublikových súťažiach.
Z množstva seneckých klubových výsledkov vyzdvihujeme tento rok Sport Club Senec
a jeho plavcov. Po troch kolách Svetového pohára sa zúčastnili Zlatého finále Svetového
pohára v Turecku. Medzi 24 zúčastnenými krajinami reprezentovali naše mesto i krajinu
plavci Alexander Rekoš, Samuel Gábriš, Adrián Gábriš a Michaela Szabóová a dosiahli
vynikajúce výsledky. Plutvoví plavci klubu sa tento rok prvý krát zúčastnili preteku
Aronnax Apnea Cup. V plávaní na nádych pod hladinou zaplávalo 10 členné družstvo
spolu 6525 m a získalo pekné druhé miesto. Rok ukončili plutvoví plavci 26. novembra
v Žiline na 50 m bazéne na Finále Ligy mládeže a Slovenského pohára. Po sčítaní
získaných bodov zo všetkých kôl ligy mládeže a Slovenského pohára si Sport Club

Senec v zastúpení trénerky Martiny Szabóovej na slávnostnom vyhlásení prevzal cenu
2. Vicemajstra Slovenskej Republiky. Stali sa tak tretím najúspešnejším plaveckým
klubom plutvového plávania na Slovensku.

Obyvateľstvo
Senec mal k 31. decembru 2017 19 148 obyvateľov, čo znamená oproti minulému roku
navýšenie o 300 spoluobčanov. Počas roka sa narodilo 277 detí, z nich 146 chlapcov a
131 dievčat. K trvalému pobytu sa prihlásilo 599 nových obyvateľov, z toho 267 mužov
a 332 žien. Počet úmrtí dosiahol číslo 122, z toho 65 mužov a 57 žien. Z trvalého pobytu
sa odhlásilo 454 obyvateľov, z toho 216 mužov a 238 žien. Priemerný vek v Senci je
38,63 roka.
Senčan, profesor Andrej Tušer získal od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Petra Plavčana Veľkú medailu sv. Gorazda pri príležitosti Dňa učiteľov. Profesor Tušer
pôsobí na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pričom je aj
jedným z jej zakladateľov. Významné ocenenie získal za mimoriadne výsledky a
záslužnú prácu v oblasti školstva. Jeho profesionálny záujem je zameraný na systém a
typológiu médií, mediálnu tvorbu a históriu žurnalistiky. Je autorom 32 publikácií
vrátane monografií, odborných kníh, praktických príručiek, viac ako 160 vedeckých y
odborných štúdií a článkov. Okrem mnohých ocenení je laureátom najvyššieho
slovenského novinárskeho vyznamenania, udeleného Slovenským syndikátom
novinárov Mercurius Veridicus ex Slovakia. V Senci býva od roku 1945.
V roku 2017 nás opustilo až niekoľko vzácnych spoluobčanov. 12. januára sa konala v
Senci posledná rozlúčka s dirigentom Zdeňkom Macháčkom. Narodil sa 15. augusta

1928 v Brne ako syn poštového zriadenca. Od ôsmych rokov chodil do zboru a učil sa
hrať na husliach, neskôr študoval na konzervatóriu v Brne dirigovanie a hru na husliach.
Po ukončení štúdií bol členom Štátnej filharmónie v Brne (1949–1953), neskôr
desaťročia pracoval ako šéfdirigent orchestra v divadle Nová scéna v Bratislave (1957
– 1999), kde v rokoch 1981 – 1983 bol aj umeleckým vedúcim spevohry. Vyše štyridsať
rokov spolupracoval aj so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, tiež so
Slovenskou filharmóniou, Slovenským národným divadlom, Štátnou operou v Banskej
Bystrici, Košiciach ako aj so zahraničnými hudobnými divadlami v Berlíne, Brne,
Budapešti, Moskve, Prahe, Varšave. Okrem toho dvanásť rokov pôsobil na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave ako pedagóg a dlhé roky bol predsedom poroty
Medzinárodnej speváckej súťaže operety a muzikálu Franza Lehára v Komárne. V Senci
sa usadil ako dôchodca, žil tu od roku 2002. Odborne vypomáhal dychovú hudbu
Senčanka a spolupracoval so Ženským zborom MO Matice slovenskej. V roku 2013
získal Cenu primátora mesta Senec. Zomrel 6. januára 2017 vo veku 88 rokov.

Dňa 24. júla zomrela pedagogička a bývalá riaditeľka základnej školy Jozefa Gregora
Tajovského v Senci, Božena Venerčanová rodená Nováková. Narodila sa 11. mája 1943
vo Veľkých Čaníkovciach. Do Senca sa dostala po ukončení vysokoškolského štúdia v
roku 1965, kedy nastúpila na tunajšiu jedenásťročnú strednú školu. Po roku 1989 bola
po viaceré volebné obdobia (do roku 2003) poslankyňou Mestského zastupiteľstva,
členkou viacerých komisií, viedla mestskú kroniku a plne sa zapojila do rôznych oblastí
života v meste. V rokoch 1991 – 2014 zastávala funkciu riaditeľky spomínanej
základnej školy. Ako dejepisárka bola jednou zo spoluautorov monografie mesta Senec

vydanej v roku 2004 (Peter Fedor a kolektív. Senec bránou do tretieho milénia, 320 s.),
v ktorej spracovala dejiny 19. storočia a kapitolu o školstve. Za zásluhy na rozvoji mesta
jej bola v roku 2000 udelená Cena mesta Senec a v roku 2014 Cena primátora mesta
Senec.

Vo veku nedožitých 71 rokov zomrel žurnalista László Polák. Narodil sa a vyrastal v
Senci v rodine tunajšieho učiteľa. Neskôr býval v Bratislave. V roku 1973 nastúpil do
tamojšej Redakcie maďarského vysielania Československého rozhlasu. Odvtedy bol
takmer každodenným hlasom vysielania známeho dnes ako Rádio Patria. Bol rodeným
rozhlasovým redaktorom a žurnalistom. Okrem spravodajstva dlhé roky zostavoval a
viedol aj poslucháčsky obľúbené vysielania ako napr. Vasárnapi randevú (Nedelné
rande) a Fiatalok stúdiója (Štúdio mladých). Jeho práca bola v roku 2003 ocenená cenou
Krištáľový mikrofón, ktorá sa odovzdáva pre najlepšieho rozhlasového redaktora.
Svojej práci sa venoval aj na dôchodku. Senčania sa sním rozlúčili v tunajšom Dome
smútku 14. júla 2017.

Každý rok sa udeľuje Cena mesta občanom vynikajúcim s vedeckými, technickými,
umeleckými, publicistickými výsledkami, verejnoprospešnou činnosťou, inou
tvorivosťou či prispením k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju nášho mesta, jeho
propagácii doma i v zahraničí. Do okruhu ocenených spadajú aj občania, ktorí vynikli
pri záchrane ľudského života alebo získali Jánskeho diamantovú plaketu za darovanie
krvi. Cena mesta bola v roku 2017 udelená 15. novembra šiestim spoluobčanom:

Štefanovi Dimitrovovi za dlhoročnú záslužnú činnosť pri zveľaďovaní a rozvoji
rybárskych revírov, pri ochrane životného prostredia mesta Senec a výchove novej
generácie rybárov.
Imrichovi Csikmákovi za celoživotnú prácu v oblasti žurnalistiky, literárnej tvorby, za
publikačné spracovanie svedectva kultúrnej minulosti Maďarov na Slovensku a za
šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí.
Františkovi Podolskému za celoživotnú prácu a osobný prínos v kultúrnej oblasti mesta
Senec, pri príležitosti 30. výročia vzniku speváckeho súboru Radosť, ktorého je dušou
a srdcom.
Jaroslavovi Borisovi za získanie diamantovej Jánskeho plakety a získanie
Kňazovického medaily za darovanie krvi v počte 102 odberov.
Anne Sakošovej za udelenie diamantovej Jánskeho plakety za darovanie krvi v počte
60 odberov.
Márii Práznovskej za udelenie diamantovej Jánskeho plakety za darovanie krvi v počte
60 odberov.

História, pamiatky, rôzne
Konfederácia politických väzňov Slovenska, Oblastná organizácia Senec usporiadala
dňa 9. mája 2017 pietnu spomienkovú slávnosť na obete komunistického režimu z
okresu Senec. Program začal svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v
Senci, nasledovala prehliadka kostola, potom spomienková slávnosť pri pamätných
tabuliach v cintoríne spojená s kladením vencov a kvetov, a nakoniec posedenie v
Pastoračnom centre. Hlavný príhovor odznel z úst predsedu Konfederácie politických

väzňov Slovenska, Petra Sandtnera. Vyzdvihol nespravodlivý charakter trestov, ktorý
bol vymeraný neraz podľa paragrafu velezrady spojený nielen so stratou slobody na
roky, nútenými prácami neraz aj v uránových baniach ale aj stratou občianskych práv,
vysokými finančnými trestami a podobne. To všetko veľakrát len za pôvod alebo vieru.
V Senci máme ešte troch žijúcich: bývalého politického väzňa Františka Mikulu,
Zuzanu
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poľnohospodárskeho družstva násilne vyhostili do Čiech a Františka Podolského,
bývalého príslušníka pomocných technických práporov.

V Tureckom dome, sídelnej budove Mestského múzea v Senci sa 18. januára 2017 konal
krst učebnice Dejiny (1.časť), ktorá je súčasťou trojzväzkovej učebnice regionálnej
výchovy vychádzajúcej pod spoločným názvom SENEC – od návršia k horizontom.
Autorský kolektív pod vedením univerzitného profesora Petra Fedora z Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave a Gábora Strešňáka, vedúceho Mestského múzea v Senci vydal
prvý zväzok trilógie minulý rok v októbri pod názvom Príroda, ktorý bol publikovaný v
slovenskom aj v maďarskom jazyku. Teraz prišla na rad prvá časť učebnice
regionálnych dejín, ktorá zachytáva dopady tzv. veľkých dejín na senecký región.
Čitateľom ponúka putovanie časom od praveku až po obdobie novoveku. Odraz histórie
v živote obyvateľov územia Senca a okolia dokresľujú informácie o etnickom zložení
usadlíkov a o miestnych tradíciách a zvykoch okorenené popisom a ukážkami ľudového
odevu. Školáci vďaka prezentovaným archeologickým objavom, písomných
dokumentov z hlbín archívov a viacerých pomocných vied historických majú možnosť
objaviť vzácne poklady, dejinné súvislosti na konkrétnych príkladoch zo seneckého

regiónu. Úlohu krstného otca učebnice Dejiny (1. časť) prijal generálny riaditeľ Sekcie
kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Radoslav Ragač, ktorý bol aj jedným z
odborných recenzentov publikácie. Krstu sa zúčastnil predseda BSK Pavol Frešo,
podpredsedníčka BSK Gabriella Németh, podpredseda BSK Martin Berta, primátor
mesta Senec Karol Kvál a ďalší predstavení mestskej i krajskej samosprávy spolu so
zástupcami škôl. Po slávnostnej prezentácii sa pracovisko múzea pustilo do ich
distribúcie. Na základe týchto skúseností sú publikácie úspešné. Svedčí o tom najmä
prejavený záujem základných škôl z nášho okolitého regiónu, ktoré za veľmi krátky čas
objednali cez MsÚ Senec 137 výtlačkov. Knihy pre celé ročníky sa dostali týmto
spôsobom najmä do Bernolákova, Blatného a Tomášova. Seneckým základným školám
boli učebnice dodané bezplatne na základe vopred nahlásených potrebných počtov (405
ks). Aj kvôli prejaveného záujmu verejnosti o tento typ publikácií sa koncom prvého
polroka 2017 riešila otázku druhého vydania spomínanej učebnice dejepisu. Podľa
odozvy sa v Blatnom používajú učebnice v rámci rôznych predmetov. V Bernolákove
zaviedli regionálnu výchovu povinne a plne využívajú spomínané učebnice. Tie sa
aktívne používajú aj na ZŠ s VJM Alberta Molnára v Senci. V priebehu roka o
publikáciu prejavila záujem aj senecká verejnosť.
Na seneckom Námestí 1. mája sa od apríla začali konať pravidelné Farmárske trhy.
Návštevníci si tu môžu kúpiť priamo od výrobcov kvalitné výrobky. Výrobcovia
prichádzajú (spravidla utorky raz do mesiaca) z užšieho i širšieho regiónu. Nachádzame
tu výrobky z mäsa, od pekára, z domácej syrárne, ktoré chutia ako kedysi za čias
pamätníkov. Aj preto si našli trhy v Senci svojich stálych návštevníkov, čo je zároveň
aj zárukou ich kontinuity v našom meste.

V uplynulom roku bola v okolí Senca vyznačená ďalšia cyklotrasa Senec – Jelka v dĺžke
16 km. Trasa vedie cez obce Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hurbanova Ves
k Malému Dunaju v Jelke. Na cyklistickú trasu je možné sa napojiť z námestia v Senci
a z areálu Slnečných jazier. Spolu v minulých rokoch vyznačenými trasami okolo
Slnečných jazier (7 km), okruhu Senec – Nový Svet – Reca (15 km) alebo trasou
vedenou cez Svätý Martin na Pezinok bude aj táto slúžiť obyvateľom i turistom nášho
regiónu predovšetkým na rekreačné jazdy. Vyznačenie cyklistických trás realizuje
postupne Oblastná organizácia Cestovného ruchu Región Senec v spolupráci s mestom
Senec, Správou cestovného ruchu Senec s. r. o. a členmi Cyklokoalície Pezinok.

Uznesenie č. 7/2018
Hlasovanie

za

Mgr. Rudolf
Galambos– predseda
Mgr. Gyula Bárdos

áno
-

Júlia Erdélyi

-

Mgr. Ivan Fendek

-

Mgr. Silvia Nádaská

áno

Alžbeta Nyáryová

áno

Mgr. František
Podolský

áno

Mgr. Henrich
Polakovič
PaedDr. Monika
Snohová

-

Proti
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poznámky
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Mgr. Gyula Bárdos
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-

Mgr. Ivan Fendek

-

Mgr. Silvia Nádaská

áno

Alžbeta Nyáryová

áno

Mgr. František
Podolský
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