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1 

Dôvodová správa  
 

Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2020 
 

Výňatok zo Štatútu Mesta Senec 
 

Článok 28 
Kronika mesta 

 
1. Kronika mesta Senec sa vedie v štátnom jazyku. Inojazyčné znenie je prekladom zo štátneho jazyka   
(§ 3 ods. 3 písm.  e , zákona NR SR č.270/1995  Z.z. o štátnom jazyku).   
 
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v jednoročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú 
fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach 
v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva. 
 
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého vymenúva mestské 
zastupiteľstvo na návrh mestskej rady. 
 
4. Jednotlivé  ročné zápisy do kroniky schvaľuje mestská rada a mestské zastupiteľstvo.  
 
 
 
Komisia školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Senci na svojom zasadnutí dňa 07.10.2021 
a Mestská rada pri Mestskom zastupiteľstve v Senci (ďalej len „MsR“) dňa 25.11.2021 odhlasovali a 
odsúhlasili predložený návrh zápisov do mestskej kroniky  za  rok  2020 (prílohy 1 a 2) a odporúčajú 
Mestskému zastupiteľstvu (ďalej len „MsZ“) zápisy  do mestskej kroniky  za  rok  2020 (prílohy 1 a 2)  
prerokovať a schváliť.  
 
Uznesenie MsR č. 129/2021  zo dňa 25.11.2021  

I. MsR prerokovala zápisy do mestskej kroniky za rok 2020 

II. MsR berie na vedomie zápisy do mestskej kroniky za rok 2020 

III. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zápisy do mestskej kroniky za rok 2020 

bez pripomienok 

Hlasovanie:  

Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 

 

 

V zmysle Štatútu Mesta Senec predkladáme na schválenie do MsZ zápisy do 
mestskej kroniky  za  rok  2020 (prílohy 1 a 2).   
 
Senec 02.12.2021                                               
 
 
 
Mgr. Mária Chorváthová 
Vedúca Útvaru školstva a športu 
 
Prílohy 2 



Verejný život, samospráva 

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola 23. decembra 2019 tajnou 

voľbou  zvolená Ing. Nataša Urbanová, PhD. do funkcie hlavnej kontrolórky mesta 

Senec. Na novú pozíciu nastúpila 19. februára 2020, v pozícii hlavného kontrolóra 

vystriedala Ing. Jána Winklera.  

Mesto Senec po ročnej skúšobnej prevádzke definitívne prešlo na elektronické 

prijímanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta prostredníctvom portálu eGrant.  

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa v máji stretli aj počas pandémie na rokovaní. 

Zasadnutie sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku bez účasti verejnosti. Mnoho sa 

diskutovalo o Správe cestovného ruchu Senec a Slnečných jazerách. Poslanci sa 

rozhodli, že v roku 2020 nebudú meniť ceny vstupného do areálu jazier. Dôležitým 

bodom bola zmena rozpočtu mesta, ktorá bola ovplyvnená ekonomickými  následkami 

pandémie. 

V kampani Európsky týždeň mobility 2020 zabojovalo 55 samospráv. Do národnej 

súťaže o Cenu ETM 2020 sa prihlásilo 25 samospráv a 11 inštitúcií. Mesto Senec aj 

tento rok zorganizovalo viacero akcií v rámci ETM 2020 ako napríklad Nočnú 

cyklojazdu Sencom, Cykloraňajky pred MsÚ, Cyklojazdu na Mohylu M. R. Štefánika a  

za pamiatkami Senca. V kategórii „Originálne“ získalo mesto Senec 2. miesto. 

Zamestnanci úradu sa aj tento rok zapojili do akcie Do práce na bicykli, v ktorom mesto 

Senec obsadilo 7. miesto.  

Skládka komunálnych odpadov Červený Majer ukončila svoju prevádzku dňa 

31.8.2020. Od toho dátumu na skládku odpadov už nebolo možné navážať žiadny odpad. 



V polovici septembra boli Senčania zastihnutí smutnou správou. Mgr. Nadežda 

Kostková, konateľka a riaditeľka SCR Senec, s.r.o. podľahla ťažkej chorobe, s ktorou 

bojovala už dlhší čas. Následne bol na mimoriadnom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v decembri zvolený za nového konateľa Správy cestovného ruchu Senec, 

s.r.o. Bc. Marek Šmihel. Z výsledkov výberového konania pred komisiou vyplynulo 

poradie kandidátov. Prví štyria boli rozhodnutím mestského zastupiteľstva pozvaní, aby 

prezentovali svoje koncepcie pred poslancami. Z prvého kola tajného hlasovania vyšli 

dvaja kandidáti a v druhom kole získal nadpolovičnú väčšinu Marek Šmihel.  

 

 

Výstavba a zmeny charakteru mesta 

Most na ceste 1. triedy nad Bratislavskou cestou bol už dlhšiu dobu v zlom stave. 

Vedenie mesta vstúpilo do jednania so Slovenskou správou ciest, ktorá z pozície správcu 

zabezpečila rekonštrukciu mosta. Realizácia opravy sa začala 20. apríla 2020 a trvala do 

30.mája.  

Mesto Senec sa zapojilo do výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky s názvom „C2 Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia 

cyklistickej infraštruktúry – zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle)“. V 

rámci predmetnej výzvy žiadalo mesto a aj získalo dotáciu na výstavbu cyklistickej 

infraštruktúry na Železničnej ulici. Úspešný projekt s názvom „Bike and Ride, ŽST 

Senec“ bude pozostávať z nových prístreškov, ktoré umožnia bezpečné parkovanie 

bicyklov.  



V tichom zákutí Senca na Liptovskej ulici bolo v máji vybudované s finančnou 

podporou Úradu vlády SR ihrisko pre deti predškolského a školského veku, realizované 

v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019. Vďaka dotácii vo výške 8.400 

eur boli v strede okrúhleho priestranstva na konci Liptovskej ulice osadené moderné 

hracie prvky, ktoré zodpovedajú európskym normám.  

Mesto Senec podpísalo zmluvu s dodávateľom technológie pre inštaláciu a prevádzku 

projektu Wifi4EU. Do konca augusta boli namontované prístupové wifi body na 

rôznych častiach mesta. Po testovacej dobe boli do konca septembra sprístupnené 

obyvateľom a návštevníkom mesta všetky prístupové body. Nákup technológie bol 

hradený Európskou komisiou, prevádzkové náklady na prístup do siete bol a je hradený 

z rozpočtu Mesta Senec. 

Na Školskej ulici sa v septembri realizovali práce, ktoré tamojšiu cestu premenili na 

jednosmernú. Cieľom bolo odstrániť vysoký počet kolíznych situácií, ktoré vznikali v 

časti napojenia na ulicu SNP. 

V mieste, kde sa stretávajú ulice Slovenského národného povstania – Lichnerova – 

Priemyselná, dochádzalo ku kolíznym situáciám najmä pre uhol, v ktorom sa vozidlá 

pripájali na hlavnú cestu. V strede tejto križovatky vznikol v októbri ostrovček. Tým sa 

zvýšila bezpečnosť nielen áut prechádzajúcich cez túto križovatku, ale aj chodcov. 

V prvej polovici decembra pribudlo po oboch stranách cyklochodníka na Hečkovej ulici 

takmer 80 menších stromov. Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta tak stihol do 

konca roka dokončiť prvú etapu výsadby zelene v tejto lokalite. 

Počas decembra boli dokončené stojiská polopodzemných kontajnerov na Sokolskej, 

Košickej, Hurbanovej, Jesenského a SNP. 



 
Školstvo 

27. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa 

konal 17. januára v Labyrinte MsKS v Senci. Organizátorom súťaže bola Základná 

škola Jozefa Gregora Tajovského v Senci v spolupráci s Miestnym odborom Matice 

slovenskej, ktorý daroval víťazom ako cenu modranskú keramiku. Súťaže sa zúčastnilo 

26 recitátorov zo škôl seneckého okresu. Predsedom poroty bol herec a recitátor Mgr. 

Art. Jozef Šimonovič, členkami poroty boli pedagogičky Mgr. Mária Glasnáková a Mgr. 

Ľubica Boršová. 

Dávid Elek, ktorý je žiakom ZŠ s VJM A. M. Szencziho získal v kategórii 5-8 ročných 

žiakov tretie miesto a zlaté pásmo v medzinárodnej online súťaži v prednese poézie pod 

názvom Veršujúca Karpatská kotlina. Súťaže sa zúčastnil prednesom básne od Istvána 

Őriho pod názvom Stratené dieťa. Medzinárodnú online súťaž vyhlásili štipendisti 

Programu Sándora Petőfiho v Maďarsku. 

Do 3. ročníka národnej ceny Učiteľ Slovenska bolo nominovaných 1.101 učiteľov, 

napokon sa ich do nej prihlásilo 164, z toho 129 žien a 35 mužov. Do finále sa 

rozhodnutím poroty dostala aj Iveta Barková, riaditeľka Súkromnej základnej školy na 

Kysuckej 14, ktorá si odniesla hlavnú cenu a aj cenu verejnosti. 

Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska udelilo v novembri vysoké profesijné 

vyznamenanie riaditeľke Spojenej školy s VJM Senec Zsuzsanne Kontár. Na základe 

rozhodnutia ministra Miklósa Káslera pri príležitosti Dňa učiteľov získala Cenu Lászlóa 

Németha ako uznanie za vynikajúcu pedagogickú prácu. Toto vyznamenanie je určené 

pre pedagógov základných, stredných odborných a stredných škôl, ktorí dlhodobo 

dosahujú vynikajúce výsledky pri formovaní harmonickej osobnosti svojich žiakov. 



11. februára 2020 v Senci bola uzavretá spolupráca medzi školou ZŠ A. M. Szencziho 

a Piaristickým gymnáziom, základnou a materskou školou z Mosonmagyaróváru. Z 

Maďarska prišiel riaditeľ školy Viktor Zsódy, aby spolu s riaditeľkou ZŠ A. M. 

Szencziho Mónikou Matus podpísali partnerskú zmluvu, v zmysle ktorej sa navzájom 

zúčastnia kultúrnych a športových podujatí a ďalších programov organizovaných pri 

príležitosti pamätných dní a národných sviatkov. Školy spolu budú realizovať aj 

projekty v rámci dotačných schém ako Erasmus a budú pokračovať aj v tradícii 

organizovaní spoločných lyžiarskych kurzov.  

V marci bolo vyučovanie v školách z dôvodu preventívnych opatrení prerušené. Školy 

začali využívať možnosť vzdelávať svojich žiakov v domácom prostredí. Žiaci dostávali 

v elektronickej podobe pracovné listy a úlohy zamerané predovšetkým na opakovanie 

a upevňovanie učiva, čítanie s porozumením a matematickú gramotnosť. V prípade 

otázok a nejasností žiaci a rodičia mali možnosť kontaktovať príslušného učiteľa. Pre 

účely vzájomnej komunikácie sa používal predovšetkým program Edupage.  

V apríli prebehol zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021. 

Ten sa na základe odporúčania MŠVVaŠ SR uskutočnil prevažne elektronickou formou. 

Elektronické prihlášky boli k dispozícii na webových sídlach seneckých základných 

škôl od 15. apríla 2020. V nevyhnutných prípadoch, ak zákonný zástupca nemohol 

vyplniť elektronickú prihlášku, bolo možné si ju v papierovej podobe vyzdvihnúť v 

budove príslušnej základnej školy v čase avizovaných zápisov. Celkovo za všetky 

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo zaevidovaných 366 prihlášok.  

V školskom roku 2020/2021 bolo prijatých spolu 322 detí: ZŠ Tajovského - 109 žiakov 

- 5 tried, ZŠ Mlynská - 60 žiakov- 3 triedy, ZŠ Kysucká - 60 žiakov zo svojej spádovej 



oblasti a ďalších 58 žiakov zo spádovej oblasti ZŠ Mlynská - 7 tried prvého ročníka, ZŠ 

A. Molnára - 35 žiakov - 2 triedy. 

V máji sa na všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 

uskutočnil zápis detí. V školskom roku 2020/2021 bolo prijatých spolu 297 detí:  MŠ 

Fándlyho - 36 detí, MŠ Kollárova - 92 detí, MŠ Košická 30 - detí, MŠ Slnečné jazerá - 

22 detí, MŠ s VJM Fándlyho - 19 detí, MŠ Kysucká - 98 detí. 

Areál a budova MŠ s VJM A. M. Szencziho na Fándlyho prešla veľkou obnovou. Popri 

komplexnej rekonštrukcii a nadstavbe budovy sa postupne obnovil aj dvor. Pribudli 

hracie prvky a prispením rodičovského združenia bola zrekonštruovaná aj terasa škôlky. 

Na podnet poslaneckého klubu SMK vypracovalo mesto Senec projekt a požiadalo 

o dotáciu z Fondu Gábora Bethlena na rekonštrukciu chodníkov okolo komplexu budov 

MŠ s VJM a ZUŠ Senec. Fond poskytol 19.788,45 eura. Práce sa začali koncom marca. 

Konečná cena diela, ktorá zahŕňala aj odvodnenie plôch, opravu vodomernej šachty, 

opravu nefunkčnej studne a úpravu nespevneného terénu novou zeminou, sa vyšplhala 

na 38.562,69 eura. Mesto Senec tak prispelo rovnakou sumou ako Fond Gábora 

Bethlena na rekonštrukciu chodníkov. 

Vonkajšou rekonštrukciou budovy prešla aj ZŠ A. M. Szencziho, ktorá sa uskutočnila v 

troch etapách. Investičné zdroje na poslednú etapu v objeme vyše 250.000 eur, 

pochádzali z rozpočtu mesta, boli použité na zateplenie hlavnej budovy školy, 

postavenej v 30. rokoch minulého storočia. 

Materská škola na Kysuckej ulici prešla tiež veľkou rekonštrukciou. V rámci projektu 

„Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec“ spolufinancovaného zo 

zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Senec bola zrealizovaná nielen 



modernizácia ale aj nadstavba hlavnej budovy. V Senci tak vznikla počtom detí 

najväčšia škôlka. Priestory nadstavby sú špecializované na výchovu predškolákov, čím 

sa mesto pripravilo na plnenie novely školského zákona platnej od 1. januára 2021, v 

rámci ktorej je povinné predprimárne vzdelávanie detí od piatich rokov. 

 

Kultúra 

Miestna organizácia Matice slovenskej v Senci už tradične na sviatok Troch kráľov, 6. 

januára, organizoval slávnostný koncert v evanjelickom kostole. Účinkovali v ňom: 

domáci spevácky zbor pri MO MS v Senci s dirigentkou Martou Benešovou a spevácky 

zbor Nebeská rosa z Kráľovej s dirigentkou Katarínou Čirkovou. 

Republiková rada Csemadoku a Oblastný výbor Senec zorganizovali v sobotu 18. 

januára 2020 koncert pod názvom Citarový súboj v MsKS Senec za účasti dvoch 

najlepších citarových orchestrov Slovenska. Počas večera vystúpili kapely „Dióhéj“ zo 

Sládkovičova a „Lukanényei Citerazenekar” z Neníc. Vedúci kapely z Neníc László 

Tóth v nasledujúci deň v nedeľu prevzal v Galante Cenu Csemadoku za osvetu pri 

príležitosti Dňa maďarskej kultúry. 

Vernisáž výstavy prác žiakov Výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy 

Renaty Madarászovej v Senci sa uskutočnila večer 7. februára 2020 v Galérii Labyrint 

MsKS. Výstava bola otvorená do 28. februára 2020.  

Od marca do leta bolo zakázané organizovať kultúrne podujatia, kvôli stále sa 

zhoršujúcej pandemickej situácii. 

Miestny odbor Matice slovenskej v Senci zorganizoval 5. júla v evanjelickom kostole 

slávnostný koncert pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda s názvom Dedičstvo 



otcov zachovaj nám, Pane. Herec a recitátor Jozef Šimonovič zarecitoval  slávnu báseň 

Proglas v staroslovienčine a aj v preklade do súčasnej slovenčiny. Spevácky zbor 

Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci prvýkrát vystúpil pod názvom Limbora. 

Od 11. a 12. septembra bol zorganizovaný Slnečný festival v seneckom Amfiteátri. 

Podujatia, ktoré boli naplánované do kinosály v Mestskom kultúrnom stredisku boli 

preložené na rok 2021. Záujemcov čakal bohatý program, plný zaujímavých 

divadelných predstavení, knižných predstavení a koncertov. 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa konali od 21. až do 29. septembra. Hlavnými 

organizátormi boli Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko – Mestské múzeum v Senci, 

Mestské kultúrne stredisko – Labyrint. Spoluorganizátormi boli Historický ústav 

Slovenskej akadémie vied, Občianske združenie Pátrač Tino a Základná organizácia 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senci. 21. septembra  sa konala 

Cykloprehliadka seneckých pamiatok v znamení Európskeho týždňa mobility. 29. 

septembra sa konala odborná konferencia pod názvom Po kom je pomenovaná pešia 

zóna v Senci? Ján Lichner (1897–1979). 

Dni Alberta Molnára Szencziho boli usporiadané po 51. krát a mal trvať od 26. 

septembra do 18. novembra. Naplánovaný bohatý program bol kvôli stále sa 

sprísňujúcim protiepidemiologickým opatreniam realizovaný iba čiastočne. 2. októbra 

sa uskutočnilo skromné otvorenie podujatia za prítomnosti približne tridsiatich 

účastníkov, ktorých privítal celoštátny predseda Csemadoku Gyula Bárdos. 9. októbra 

položili k pomníku Alberta Molnára Szencziho veniec primátor Dušan Badinský, 

viceprimátor Juraj Gubáni a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová. 10. októbra sa 

uskutočnilo posledné podujatie v rámci 51. Dní Alberta Molnára Szencziho. 



Zástupcovia Csemadoku a SMK si v Boldogu pri Pamätníku hrdinov uctili pamiatku 

Aradských martýrov, popravených generálov Revolúcie a boja za slobodu v roku 1848-

49. 

Slovenská komora architektov už 19 rokov vyhlasuje prestížne ocenenia Ceny 

Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2020. Zo 110 prihlásených 

sa odborná porota podrobne venovala 30 vybraným dielam, z ktorých 21 získalo 

nominácie. V kategórii Interiér sa dostalo do prvej päťke Mestská knižnica so svojim 

oddelením odbornej literatúry. Úžasným úspechom bolo aj umiestnenie vo finále, 

v ktorom Mestská knižnica zvíťazila v kategórii interiér a získala cenu CE ZA AR. 

V druhej polovici septembra sa konalo podujatie s názvom Litera-túra v Labyrinte 

MsKS. Hlavným organizátorom toho podujatia bola Spoločnosť maďarských 

spisovateľov na Slovensku. V rámci podujatia si návštevníci mohli vypočuť debatu s 

osobnosťami ako Pál Csáky, Gyula Hodossy, József Ravasz, Erika Nagy a Adrienn 

Rajczi. Podujatie moderovala Margit Polák. 

Od 24. novembra Mestské múzeum pripravilo novú výstavu s názvom Z vašich darov. 

Výstava prezentovala najzaujímavejšie predmety z  akvizičnej činnosti múzea za 

posledných 5 rokov. Išlo o pokračovanie rovnomennej výstavy z roku 2015. Výstava 

bola sprístupnená približne jeden mesiac a návštevníci ju mohli pozrieť iba pri dodržaní 

prísnych protiepidemiologických opatrení. 

Počas núdzového stavu, keď nebolo možné organizovať podujatia, zamestnanci 

Mestského kultúrneho strediska v Senci využili čas na výrobu vianočných ozdôb. 

Ozdoby boli vyrobené z rôzneho prírodného materiálu, zo zvyškov vlny a špagátov z 

vlastných domácností a darov z galantérií. 



Koncert k 240. výročiu príchodu Hummelovcov do Senca sa uskutočnil 11. decembra 

v Evanjelcikom kostole. Počas večera zaznela premiérovo skladba Víťazoslava Kubičku 

s názvom Zdravica pre Hummela pre zbor a orchester, ktorá bola venovaná Johannovi 

Hummelovi a mestu Senec. Podujatie bolo zorganizované pod záštitou Collegium 

Wartberg 440, nadácie Hummel a mesta Senec. 

 

Cirkevný život 

Od vypuknutia pandémie Farský úrad v Senci každú nedeľu od 9:30 odvysielala svätú 

omšu v slovenskom a od 11:00 v maďarskom jazyku. Ostatné sviatosti boli vyhlásené 

pri dodržiavaní prísnych zdravotných predpisov. Bolo možné každý deň pristúpiť 

k sviatosti zmierenia, kostol bol denne otvorený od 18:00 do19:00. 

Senecké hody sa už podľa tradície oslávili počas nedele Svätej trojice. V rámci týchto 

osláv bolo možné sa zúčastniť 7. júna omši v slovenskom a v maďarskom jazyku 

v kaplnke Svätej trojice. 

Senecká farnosť 24.-26. augusta privítala špeciálny putovný misijný kríž, ktorý je 

symbolom 52. Medzinárodného eucharistického kongresu. Kongres by sa mal konať na 

budúci rok, 5.-12. septembra 2021 v Budapešti. V pondelok o 16:30 farnosť privítala 

kríž s liturgickou modlitbou. O 17:30 nasledovala omša v maďarskom jazyku. Hlavným 

koncelebrantom bol ICLic. Tamás Molnár, duchovný maďarských veriacich 

v Bratislave. O 18:30 sa konala omša v slovenskom jazyku. V utorok sa deň začal 

rannými chválami v slovenskom jazyku a Misijný kríž bol sprístupnený verejnosti až do 

22:00. V stredu ráno sa veriaci v rámci omše v maďarskom jazyku rozlúčili s krížom. 

 



Šport a telesná kultúra 

V roku 2020 najmladšie ročníky (2010, 2011) úspešne otvorili sezónu plaveckých 

pretekov v Brne, v ktorých sa zúčastnili pod vedením trénerky Ivany Hofericovej. 

Medzinárodné preteky s názvom „BRNĚNSKÝ TUČŇÁČEK“ sa konali 18. a 19. 

januára 2020, súťažilo v nich 26 klubov a 252 plavcov, ktorí odplávali 704 štartov. 

Dvanásť seneckých plavcov si prinieslo domov krásne osobné rekordy. O dvojnásobný 

bronz sa postarali dievčatá v štafete 4x25m - voľný spôsob a 4x25m - polohové preteky. 

Benjamín Jančík si priniesol domov bronzovú medailu za disciplínu 25m prsia. 

Potápačský klub PICCARD SENEC vybojoval 9. februára 2020 v silnej konkurencii 

opäť 1. miesto na plaveckej súťaži Aronnax Apnea Cup 2020. Víťazmi sa stali už po 

šiesty krát. Na 13. ročníku plaveckej súťaže v plutvovom plávaní pod vodou štafetovým 

spôsobom na dĺžky 25 m opäť triumfovali seneckí potápači. Po dobu 1 hodiny odplávali 

6 725 metrov a tým vytvorili nový rekord. Súťaž sa uskutočnila na bazéne Lafranconi 

pri FTVŠ UK v Bratislave. 

V podvečer 4. marca 2020 sa odovzdávali v kinosále MsKS ocenenia Športovec roka 

mesta Senec. Galaprogram moderoval populárny rozhlasový a televízny moderátor 

Gregor Mareš. Podujatia sa zúčastnil primátor Dušana Badinský. Ceny boli rozdelené 

do nasledujúcich kategórií: Poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta; Športové 

kolektívy roka; Deti (športovci do 15 rokov vrátane); Junior (športovci od 15 do 23 

rokov); Zaslúžilý športovec, tréner, funkcionár; Dospelí - najlepší jednotlivci bez 

určenia poradia; Víťazi internetového hlasovania; Cena primátora za šport; Absolútny 

víťaz. 



V internetovom  hlasovaní bolo odovzdaných celkovo 2 411 hlasov, čo je o 1000 hlasov 

viac ako v minulom roku.  

Víťazom kategórie Jednotlivec sa stal so ziskom 668 hlasov karatista Timotej Žbodák. 

Prvenstvo v kategórii Kolektív získalo družstvo U19 MŠK Senec so ziskom 850 hlasov. 

Cenu primátora za šport prevzala svetová stálica armwrestlingu Lucia Debnárová, ktorá 

vyhrala všetky ligové súťaže v roku 2019, stala sa opäť Majsterkou SR a Majsterkou 

Európy.  

Absolútnym víťazom, Športovcom roka Mesta Senec za rok 2019 sa stal Karol Ryšavý, 

Majster SR v bojových športoch a víťaz turnajov OKTAGON 11 výzva a OKTAGON 

12 výzva.  

 

 

Poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta 

Adam Medveď – bojové umenie 

Michaela Hlobilová – plávanie 

Kristína Hašková – plávanie 

Nikola Kolenčiak – plávanie 

Filip Hritz – armwrestling 

Gabriel Csémy – stolný tenis 

Lukáš Dóka – beh, cezpoľný beh 

Máté Marafkó – futbal 

Juraj Gubáni – FootGolf 

 



Kolektív roka 

Sport Club Senec – hádzaná 

Footgolfový klub Senec – Footgolf 

MŠK Senec – futbal 

 

Deti (do 15 rokov vrátane) 

Nicholas Volník – tenis 

Vanesa Lacsková – plutvové plávanie 

Timotej Žbodák – karate 

 

Juniori (od 15 rokov do 23 vrátane) 

Lucia Sečenská – bojové umenie 

Michal Trubač – volejbal 

Matej Kudrnáč – futbal 

 

Zaslúžili športovec, tréner, funkcionár 

Vladimír Mikulášek – Tréner roka - futbal 

Aladár Dolán – Zaslúžilá tréner roka – karate 

Jozef Radzo – Životné jubileum – 70 rokov 

 

Dospelí – najlepší jednotlivec bez určenia poradia 

Martina Sitárová – BJJ/Brazílske Jiu-Jitsu 

Richard Husenica – BJJ/Brazílske Jiu-Jitsu 



Pavol Hrnčiar – Plážový futbal 

Matej Homola – Motošport 

Druhého júna sa v stolnotenisovej hale, ktorá sa nachádza vo futbalovom štadióne 

prepadla strecha v šírke približne 2,5 metra a v dĺžke cca 5 metrov. Našťastie v hale v 

čase prepadu strechy nikto nebol a strecha sa prepadla na mieste, kde sa nenachádzali 

ani stoly či iné vnútorné zariadenia. Mestské zastupiteľstvo 23. júna v rámci zmeny 

rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 schválilo aj rozpočet na opravu strechy. Celú opravu 

zabezpečovala firma Tilico s.r.o., inštaláciu podhľadov a maľovku firma IN REAL, 

spol. s.r.o. Práce prebiehali v júli a v auguste. Pri odstraňovaní pôvodnej strešnej krytiny 

sa zistilo, že prepadnutie strechy z dôvodu prehrdzavenia hrozilo na viacerých miestach. 

Po dokončení prác vo vnútorných priestoroch boli celkové stavebné úpravy 

skolaudované a hala bola koncom septembra uvedená do prevádzky. 

V prvý júlový víkend sa už 27. krát uskutočnil svetový pohár v pretláčaní rukou 

s názvom Senecká ruka.  Napriek nepriaznivej situácii (COVID-19), kvôli ktorej bola 

súťaž presunutá z pôvodného aprílového termínu na júl, sa do Senca dostavili pretekári 

z 11 krajín. Suverénne najúspešnejším so ziskom štyroch prvých miest sa stal Ukrajinec 

Dmytro Bordun. Medzi skvelou konkurenciou sa nestratili ani zástupcovia domáceho 

Armwrestling klubu. Okrem zbierania skúseností získali aj dve druhé miesta, ktoré 

dostal nádejný junior Alex Šimon. 

Jeden z najlepších slovenských automobilových pretekárov súčasnosti a tiež ambasádor 

značky Hyundai, Maťo Homola, sa v júli zúčastnil vytrvalostných pretekov 12h Monza 

v kategórii GTX. V tíme ARC Bratislava doplnil slovenskú dvojicu otca so synom – 



Mira a Maťa Konôpkovcov. Tím vyhral svoju kategóriu GTX a v celkovom poradí 

obsadil skvelé 6. miesto. 

Senčan Dominik Poizl, študent 5. ročníka bilingválneho gymnázia Pankúchova v 

Bratislave, dosiahol v lukostreľbe v roku 2020 veľa úspechov. V kategórii juniori - 

olympijský luk vyhral štvorkolový Slovenský pohár v hale na 18 m, ktorý sa konal v 

priebehu januára a februára. Počítali sa tri najlepšie kolá. Po znížení stavu chorých na 

covid sa mohol uskutočniť Slovenský pohár vonku na 70 m (taktiež štvorkolovo 

a počítali sa tri najlepšie kolá) ktorý tiež vyhral. Dominik Poizl dokončil svoju juniorskú 

kariéru víťazstvom na majstrovstvách Slovenska mládeže v Liptovskom Mikuláši. 

Na Veľkej cene Slovenska/Grand Prix Slovakia 2020 sa podarilo reprezentantom klubu 

JK Tatran Bratislava pôsobiaceho v Senci získať výborné umiestnenia. Jakub Pribylka 

v triede  BIC TECHNO 293 získal celkovo 3. miesto. Adela Prokopcová sa v lodnej 

triede OPTIMIST v kategórii mladších žiačok umiestnila na 3. mieste. Emma 

Sopúchová z Chorvátskeho Grobu získala 3. miesto medzi staršími žiačkami. 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska sa konali 12.-15. septembra 2020 na Veľkej 

Domaši. 

Na Slnečných jazerách pred areálom potápačského klubu PICCARD Senec sa 

22.augusta uskutočnil 5. ročník pretekov v orientačnom potápaní. Tohtoročným 

víťazom sa stal Senčan Roman Szalai. Presný obrat na krížovej bóji a následný stred v 

cieli mu vyniesli víťazstvo v nevídanom čase. Boj o druhé a tretie miesto bol však úplne 

vyrovnaný. Benkovský a Tóth mali úplne rovnaké bodové vyhodnotenie. Rozhodcovská 

komisia na čele s pánom Bednárikom rozhodla napokon jednohlasne v prospech 

Benkovského pre jeho presnosť v cieli.  



Po úspešnej sezóne 2019/2020 ukončenej účasťou na Majstrovstvách SR v Košiciach 

vstúpil basketbalový klub v kategórii U14 - žiaci do novej sezóny s novým názvom 

LEVY SENEC. Mení sa názov, mení sa logo, menia sa dresy. Zámerom zmien je 

predovšetkým výraznejšia reprezentácia Mesta Senec v slovenskom basketbalovom 

dianí a to preklenutím, resp. prepojením farieb a erbu Mesta Senec do názvu a farieb 

basketbalového klubu. 

HC Senec získal v novembri ďalšiu medailu. V sezóne 2019/2020 si hokejisti vybojovali 

3. miesto v amatérskej hokejovej lige.  

Rok 2020 sa niesol v znamení 5. výročia Footgolfového klubu v Senci. Footgolf na 

Slovensku vďaka výbornej organizácii Slovenskej Footgolfovej Asociácie asi ako 

jediný šport zvládol situáciu a odohral plnohodnotnú sezónu so všetkými 

naplánovanými turnajmi. Celkovo 14 turnajov pod hlavičkou SFGA bolo odohraných 

od 6. júna do 27. septembra. Z nich 4 boli organizované v spolupráci s klubom Footgolf 

Senec. Seneckí hráči sa zúčastnili aj turnajov v Maďarsku, Českej republike a v 

Slovinsku. V spolupráci so SFGA bol zorganizovaný turnaj Slovenskej Footgolfovej 

Tour (SVK TOUR) a pohára (SVK CUP). Po prvýkrát v histórii na Slovensku, podarilo 

zorganizovať JUNIOR FOOTGOLF CUP. 

 

Obyvateľstvo 

K 1. januáru 2020 malo mesto Senec 19 670 obyvateľov. Do tohto termínu sa k trvalému 

pobytu prihlásilo 604 osôb, z toho 260 mužov a 344 žien. Narodilo sa 241 detí, z toho 

136 chlapcov a 105 dievčat. Prírastok obyvateľov bol spolu 845 osôb, z toho 396 mužov 

a 449 žien. Z trvalého pobytu v Senci sa odhlásilo 455 osôb, z toho 218 mužov a 237 



žien. Počet úmrtí dosiahol číslo 152, z toho 76 mužov a 76 žien. Úbytok je spolu 607 

osôb, z toho 294 mužov a 313 žien. Celkový prírastok obyvateľstva je 238 obyvateľov. 

Priemerný vek bol v Senci na úrovni 39,07 roka. 

13. februára sa konalo slávnostné odovzdanie cien osobnostiam, ktoré významným 

spôsobom podporili rozvoj regiónu alebo pomohli občanom v kraji. Toto ocenenie 

odovzdáva každý rok Bratislavský samosprávny kraj. Podujatie sa konalo 

v bratislavskom Divadle Aréna. Medzi ocenenými boli dvaja Senčania. Pamätný list od 

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja dostala MUDr. Oľga Čerbaničova, ktorá 

venovala svoju 53 ročnú prax detskej stomatológii. Zaviedla systematickú starostlivosť 

o chrup detí v predškolských i školských zariadeniach. Laureátom Výročnej Ceny 

Samuela Zocha sa stal prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., ktorý je prvým profesorom 

žurnalistiky na Slovensku a spoluzakladateľom prvej súkromnej mediálnej vysokej 

školy na Slovensku. Je držiteľom prestížneho novinárskeho ocenenia Mercurius 

Verdicus ex Slovakia, ktoré udeľuje Slovenský syndikát novinárov. 

Primátor mesta Dušan Badinský prišiel vo februári osobne zablahoželať k pracovnému 

jubileu Janke Žilincovej, ktorá je zamestnaná v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 

už celých 30 rokov. Počas tohto obdobia zastrešovala rôzne kultúrne podujatia mesta. 

Zo Seneckého leta sa aj jej pričinením podarilo urobiť najväčšie podujatie celého okresu. 

Spolupracovala s významnými spevákmi, speváčkami či kapelami na Slovensku a 

pritiahla do Senca množstvo divadelných súborov.  

30 ročné pracovné jubileum oslávil v apríli aj riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v 

Senci Peter Szabo, ktorý vedie túto inštitúciu od roku 1990. Za uplynulé tri desaťročia 

prešiel od boja o prežitie cez prijatie riskantných rozhodnutí až po dosiahnutie 



úctyhodných profesijných úspechov. Peter Szabo dnes vedie programovo plne vyťažené 

kultúrne stredisko, ktoré má nadstavenú a komplexne zrekonštruovanú budovu, kde sa 

nachádza moderné kino, multifunkčná komunitná knižnica, galéria a rozsiahle priestory 

pre záujmovú činnosť. Súčasťou Mestského kultúrneho strediska je Mestské múzeum a 

krásny Park oddychu s amfiteátrom. 

V mesiaci apríl sa významného životného jubilea 100 rokov dožila Senčanka pani Judita 

Nováková. Narodila sa v Maďarsku, ale 73 rokov žije v Senci. 

Farár Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku profesor Ondrejovič 

oslávil 30. mája v kruhu rodiny okrúhle jubileum, 90. rokov. V Senci pôsobil 45 rokov 

ako farár až do roku 2003. Od roku 1977 bol docentom a neskôr profesorom na 

Slovenskej Evanjelickej Bohosloveckej fakulte, ktorá bola aj vďaka jeho angažovanosti 

prijatá medzi fakulty UK v Bratislave. Stal sa jej prvým porevolučným dekanom. Je 

držiteľom významných ocenení ako napríklad pamätnej medaily rektora Univerzity 

Komenského pri príležitosti 80. výročia univerzity alebo ceny primátora mesta Senec. 

Fridrich Kolarovič oslávil v auguste svoje sté narodeniny. Narodil sa 23. augusta 1920 

vo Veľkých Kostoľanoch. Na učiteľskú dráhu nastúpil v roku 1940 v Lužiankach, kde 

bol aj riaditeľom školy. Na organe hráva už vyše 70 rokov, viedol ochotnícke divadlá a 

spevácke zbory, medzi nimi aj spevácky súbor Miestneho odboru Matice slovenskej v 

Senci a vystupoval aj vo Speváckom zbore slovenských učiteľov. Od roku 1990 býva v 

Senci a je organistom Kostola sv. Mikuláša. Za celoživotný prínos v oblasti kultúry mu 

bola v roku 2014 udelená Zlatá cena Matice slovenskej a Bula kráľa Svätopluka. Je 

laureátom Ceny mesta za rok 2017.  



František Podolský oslávil 14. októbra 2020 svoje deväťdesiate narodeniny. Narodil sa 

v roku 1930 do rodiny železničiara, prežil II. svetovú vojnu, krátky návrat demokracie 

a následný komunistický prevrat. Františka Podolského považovali prisluhovači režimu 

za politicky nespoľahlivého pre jeho náboženské presvedčenie, preto vojenskú službu a 

výnimočné vojenské cvičenie absolvoval v II. pomocnom technickom prápore. Je 

členom Oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Slovenska v Senci. V 

roku 2018 dostal Pamätnú medailu ministra obrany SR III. stupňa. 

V rámci zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Senec boli 16. decembra v kinosále 

MsKS odovzdané mestské ocenenia za rok 2019. Cenu mesta Senec za rok 2019 získali: 

Pán Rezső Duray za celoživotnú prácu pre seneckú maďarskú komunitu v politických, 

spoločenských a kultúrnych organizáciách. 

Pani Mariana Galovičová za pravidelné darovanie krvi, za získanie bronzovej, 

striebornej a zlatej plakety MUDr. Jána Jánskeho. V máji 2019 jej bola udelená aj 

diamantová Jánskeho plaketa.  

Pán Rudolf Hudek získal cenu mesta za vytrvalú a hodnotnú prácu v duchovnom 

povolaní. 

Pán Ladislav Stolárik k životnému jubileu, za dlhoročnú prácu vo funkcii predsedu 

Klubu turistov v Senci, za jeho aktívnu činnosť v oblasti turizmu, cyklodopravy 

a cykloturistiky. 

Pán Jozef Untermayer za 280 odberov krvi. Je držiteľom plakiet MUDr. Jána Jánskeho 

- bronzovej, striebornej, zlatej, diamantovej a medaily MUDr. Jána Kňazovického Za 

záchranu života. 



Laureátom Ceny primátora mesta za rok 2019 sa stal pán Mgr. Peter Szabo za tridsať 

rokov neúnavnej práce pre seneckú kultúru na poste riaditeľa Mestského kultúrneho 

strediska v Senci. 

 

História, pamiatky, rôzne 

Mestská organizácia Csemadoku v Senci, Senecká organizácia Zväzu skautov 

maďarskej národnosti a Miestna organizácia SMK v Senci zorganizovali 4. júna 2020 

spoločnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti stého výročia podpísania Trianonskej 

mierovej zmluvy a Dňa národnej spolupatričnosti. Účastníci sa zišli vo štvrtok večer pri 

Pomníku hrdinov, aby si pripomenuli udalosti spred 100 rokov. V úvode spomienkovej 

slávnosti zaznela báseň Trianon od Gyulu Juhásza v  podaní stredoškolskej učiteľky 

Flóry Pongrácz. Vedúci Mestského múzea v Senci Gábor Strešňák hovoril o 

rôznorodosti interpretácií Trianonu. Na záver kaplán Mgr. Andrej Bošňák predčítal 

spoločnú modlitbu. 100. výročie Trianonu si pripomenula aj Miestna organizácia SNS 

v Senci.  

V roku 2020 sa Bratislavský samosprávny kraj pustil do rekonštrukcie synagógy. 

Celkové náklady prevyšujú 1,5 milióna eur. Finančné zdroje zabezpečil kraj z vlastného 

rozpočtu. Zámerom je vytvoriť zo Synagógy v Senci nový priestor pre koncerty, 

výstavy, divadelné predstavenia, prednášky, konferencie, workshopy a festivaly. 

Sprístupnenie verejnosti zrekonštruovanej seneckej synagógy bola naplánovaná na 

druhú polovicu roku 2021. Synagóga bude novým multifunkčným kultúrno-

spoločenským centrom a disponovať bude aj stálou expozíciou dejín židovskej kultúry 

bratislavského regiónu.  



S obnovou synagógy súvisela aj obnova fasády budovy susedného rodinného domu 

pána Lacsku. Cieľom stavebných úprav bolo zlepšenie technického a estetického 

vzhľadu budovy, ktorá sa nachádza v centre mesta. Tento projekt finančne podporil 

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý prispel sumou vo výške 5.000€. Projekt bol 

spolufinancovaný majiteľom rodinného domu. Podobne pristúpil k rekonštrukcii bočnej 

fasády budovy vedľa synagógy aj majiteľ predajne mäsa a mäsových výrobkov Vladimír 

Belzár, ktorý v spolupráci s projektovými manažérkami mesta Senec požiadal 

o poskytnutie dotácie z BSK. Projekt realizácie rekonštrukcie bočnej fasády budovy na 

Mierovom námestí BSK podporil ďalšou sumou vo výške 5.000 eur, zvyšné finančné 

prostriedky na rekonštrukciu a zateplenie hradil pán Belzár z vlastných zdrojov. 

 

Mimoriadne udalosti 

Silný dážď narobil 17. augusta v priebehu dvoch hodín škody v rôznych častiach mesta. 

Najviac postihnuté bolo nové sídlisko, kde voda a íl sa zmiešali a zatopili desiatky áut. 

Veľa vody spôsobilo problémy aj na sídlisku Za Štiftom. Voda sa dostala do pivníc ale 

aj do niektorých domov napríklad na Tehelnej ulici.  

Pri riešení týchto problémov pomáhalo aj viacero občanov a aj spoločnosť Eurobeton, 

ktorá bezplatne poskytla piesok. Nápomocní boli aj občania Branislav Fodor, Alfréd 

Daniš a ich priatelia, ktorí sa veľkou mierou pričinili na zabezpečovaní dodávky vriec s 

pieskom. Vrecia mesto poskytlo oblastiam, ktoré boli najviac postihnuté, napríklad 

sídlisku Za Štiftom. 

 

 



Covid 19 

Prvý prípad nakazenia Covid-19 bola zistená u jednej obyvateľky mesta Senec, ktorá 

ale žila v Bratislave. Tento prípad priniesol zo sebou prvé opatrenia do mesta ako 

napríklad zatvorenia základných a materských škôl, Bratislavský samosprávny kraj zasa 

zatvoril stredné školy. Pandemická situácia nepríjemne ovplyvnila aj proces 

schvaľovania žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Senec v roku 2020, ktorý bolo 

pozastavený. V súvislosti s pandémiou bolo zavedené nakupovanie pre seniorov každý 

deň od 9:00 do 12:00. Obchody mali počas nedelí sanitárny deň a pre verejnosť boli 

zatvorené. Do 30. júna boli zrušené všetky podujatia organizované mestom Senec alebo 

pod záštitou mesta. 

Zo začiatku musela Mestská polícia na Slnečných jazerách upozorňovať napríklad 

mládež, rodičov s deťmi na ihriskách alebo aj obyvateľov pochádzajúcich z tretích 

krajín, aby sa nezhromažďovali vo väčších skupinách. Neskôr vstúpila do platnosti 

povinnosť nosenia rúšok. Keďže ale v krajine bol celkovo problém zohnať rúška 

z lekární, ľudia si ich začali postupne vyrábať svojpomocne. Rúška šili iniciatívne aj 

zamestnanci mesta a Mestského kultúrneho strediska. 

Motorkársky klub Despatch Riders LE MC Slovak Republic venoval 25 litrov 

dezinfekčného prípravku do Zariadenia opatrovateľských služieb. Rúška darovala 

Renata Múčková, Martina Bollová so skautmi, Lea Bomboš Laurová, Monika Snohová 

a Monika Macháčková. Materiál potrebný na šitie rúšok (látky, gumičky a nite) venovali 

Eva Bokrošová a Monika Rusnáková. Jednorazové rúška a rukavice priniesol Štefan 

Vincze a Marek Cittenberg. Rúška FFP2 spolu s jednorazovými rukavicami darovala 



mestu firma CERVA. V Betánii dali ušiť rúška členovia skupiny poslancov 90301.sk a 

priniesli ich na sociálny útvar mesta. 

Roznášaním a balením ochranných rúšok vypomáhala aj organizácia Mládež 

Slovenského Červeného kríža Senec. Vo februári obnovila táto organizácia svoju 

činnosť. Naposledy fungovala pod vedením Pavla Škovránka, v tomto období sa dali 

členovia znovu dokopy pod vedením Kamila Vozárika, podpredsedom bol Miroslav 

Hokša.  

Vláda od 22. apríla začala uvoľňovať opatrenia, ktoré prebiehalo v štyroch fázach. Letné 

obdobie bolo pomerne kľudné, mestu Senec sa podarilo zorganizovať aj niekoľko 

podujatí. Počet infikovaných občanov novým koronavírusom bol nízky. 

Od polovice septembra sa začala situácia opäť zhoršovať. Od 15. októbra 2020 do 

odvolania bolo potrebné nosiť rúška či iný spôsob prekrytia nosa a úst na verejnosti v 

exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Od 

tohto obdobia mali osoby nad 65 rokov znova vyhradený vstup do predajní potravín a 

drogérie v čase od 9:00 do 11:00. Taktiež boli zakázané všetky podujatia nad 6 osôb, 

neskoršie vstúpil do platnosti zákaz organizovania podujatí. 

Od 18.11. mali obyvatelia mesta Senec možnosť dať sa otestovať antigénovým testom 

na COVID 19 na juhu Slnečných jazier v čase od 7:30 do 15:30. Testovanie bolo 

dobrovoľné a konalo sa len v pracovných dňoch od pondelka do piatka. 

Prvé kolo celoplošného testovania sa uskutočnilo 31. októbra – 1. novembra. Mesto 

Senec malo desať odberových miest: 

Základná škola s VJM A. M. Szencziho - telocvičňa 

Základná škola s VJM A. M. Szencziho - telocvičňa 



Mestské kultúrne stredisko - kinosála 

Základná škola Mlynská - telocvičňa 

Základná škola Mlynská - telocvičňa 

Slnečné jazerá – juh - spoločenská miestnosť 

Základná škola J. G. Tajovského - telocvičňa 

Základná škola J. G. Tajovského - telocvičňa 

Gymnázium A. Bernoláka – Areál Slávia - telocvičňa 

Stredná odborná škola automobilová a podnikania - vestibul 

 



   

   

Prehľad kultúrnych podujatí a športových udalostí v roku 2020 
 

 
Január: 
 
6. 1. 2020  Trojkráľové plávanie otužilcov 

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

6. 1. 2020  Trojkráľový koncert ŽSZ s prizvanými hosťami 
  (organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej, Senec) 
12. 1. 2020  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

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

18. 1. 2020  25. jubilejný reprezentačný ples ZUŠ Senec 
  (miesto konania: ELV Produkt Senec, organizátor: ZUŠ, Senec, 

19.00 hod.) 
18. 1. 2020  Ples rodičov ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho 

(miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: ZŠ A. M. Szencziho, Senec) 
18.1.2020  Citarový súboj 

(miesto konania: MsKS, Senec, organizátor: Csemadok, Senec) 
 
 
Február: 
 
2. 2. 2020  Divadelná nedeľa pre deti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
4. 2. 2020  Na Pódiu – koncert (Lucia Szabová, Nadia Okrusko) 

(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS, Senec) 
7. 2. 2020  Ples MŠK Senec 
  (miesto konania: SOŠ, Senec, organizátor: MŠK Senec) 
7. 2. 2020  Výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej  ZUŠ R. 

Madarászovej   
  (miesto konania: Labyrint, MsKS, Senec, organizátor: Súkromná ZUŠ  
8. 2. 2020  Fašiangový sprievod 
  (organizátor: RC senecké slniečko a Detský folklórny súbor Slnečnica) 
9. 2. 2020  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

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

11. 2. 2020  Výročná členská schôdza MS SČK Senec 
(miesto konania: jedáleň ZŠ Tajovského, Senec, 16.00, organizátor: Miestny 
spolok SČK, Senec)  

14. 2. 2020  Ples spojenej školy s VJM 
20. 2. 2020  Hromadný odber krvi MOJ  

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
21. 2. 2020  Maďarský ples 
22. 2. 2020  Divadelná sobota 
  (miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS, Senec) 



   

   

26.02.2020  Beseda so spisovateľom Romanom Bratom 
(miesto konania: MSKS - Knižnica , organizátor: SZUŠ R. Madarászovej, 
Senec) 

26 2 .2020  Na Pódiu – Koncert (János Hushegyi) 
(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS, Senec) 

 
   
Marec: 
 
 
1. 3. 2020  Divadelná nedeľa pre deti 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
2. - 8. 3. 2020 Týždeň slovenských knižníc 
  (miesto konania: knižnica, organizátor: MsKS, Senec) 
4. 3. 2020  Športovec roka mesta Senec za rok 2019 
  (miesto konania: kinosála MsKS, Senec, organizátor: MsÚ Senec) 
6. 3. 2020  Výročná členská schôdza ZO SZTP Senec 
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
8. 3. 2020  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

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

   
   
Jún: 
 
2. 6. 2020  Ocenenie najlepších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ primátorom mesta 
  (miesto konania a organizátor: MsÚ, Senec) 
4. 6. 2020  Vernisáž výstavy žiakov výtvarného odboru ZUŠ v Labyrinte, 19.00 
  hod. 
5. - 7. 6. 2020 IBC Basketko 2020 – medzinárodný basketbalový turnaj 
  (miesto konania: ZŠ A. M. Szencziho, Senec, Transpetrol Hotel Družba) 
6.  6. 2020  Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov v love slnečníc 
  (miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský 
  rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec, 8.00 hod.) 
6. 6. 2020  Športové hry SZTP č. 215 Senec 
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
11. 6. 2020  Hromadný odber krvi MOJ  

 (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
14. 6. 2020  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (amfiteáter) 

(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná 
  organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 
19. 6. 2020  Senecké leto – otvorenie letnej turistickej sezóny 

(miesto konania: Slnečné jazerá – juh, Senec)  
19. 6. 2020  Juniáles na dvore ZŠ s VJM A. M. Szencziho 
  (miesto konania: školský dvor, organizátor: ZMRS pri ZŠ s VJM A. M. 
  Szencziho) 
20. 6. 2020  Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj 
  (miesto konania: NTC SFZ Senec a ihriská v obciach okresu Senec,  
  organizátori: MŠK Senec, MsÚ, Senec) 
20. 6. 2020  Ekologická akcia – čistenie vôd Slnečných jazier 



   

   

  (organizátori: Piccard Senec, MsÚ, SCR, MO SRZ, Západoslovenská  
  záchranná služba – DHZ Senec) 
21. 6. 2020  Absolventské predstavenie hudobno-dramatického odboru Súkromnej 
  ZUŠ R. Madarászovej a odovzdávanie cien Herecké dosky 
  (miesto konania: Dance Arena, Senec, organizátor: Súkromná ZUŠ  
  R. Madarászovej, Senec) 
26. – 28. 6. 2020 European beach handball tour – medzinárodný turnaj v plážovej 

hádzanej 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: SPORT CLUB Senec) 
 
   
 
Júl: 
 
4. 7. - 11. 7. 2020 Letný tábor zboru Radosť – I. turnus 
  (miesto konania: Jedliny, Kostoľany pod Tribečom) 
5. 7. 2020  Koncert pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda  

 (miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: Miestny odbor 
Matice slovenskej, Senec) 

11. - 18. 7. 2020 Letný tábor zboru Radosť – II. turnus 
  (miesto konania: Jedliny, Kostoľany pod Tribečom)  
12. 7. 2020  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb  
24. 7. - 1. 8. 2020 Senecký vínny festival – 6. ročník 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátori: MŠK Senec, MsÚ,  
  Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o. , BSK) 
 
 
August: 
 
8. – 9. 8. 2020 Ľudové umelecká remeslá 

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

9. 8. 2020  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (amfiteáter) 
(miesto konania: parkovisko pri amfiteátri, Senec, organizátor: Základná 
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci) 

13. 8. 2020  Hromadný odber krvi MOJ  
 (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 

24. 8. 2020  Vítanie misijného kríža 
29. 8. 2020 Ukončenie letnej sezóny: Dvojka s primátorom – preplávaj Slnečné 

jazerá s primátorom, podujatie s občerstvením 
  (miesto konania: Slnečné jazerá, organizátor: MsÚ Senec pod záštitou 

primátora) 
29. 8. 2020  Rozprávkový piknik - čítanie, tvorivé dielne, burza kníh, kvízy, relax, 

zábava, súťaže a divadelné predstavenia 
  (miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: knižnica, MsKS, Senec) 
 
 
 
 



   

   

 
September: 
 
1. 9. 2020  Stretnutie pri Pamätníku ústavy  
  (miesto konania: Mierové nám., Senec, organizátor:  Miestny odbor Matice 
  slovenskej, Senec)  
1. – 30. 09.2020  Do práce na bicykli 
11. - 12. 9. 2020 Slnečný festival 
  (miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: MsKS, Senec) 
12. 9. 2020  Bodka za prázdninami 
  (miesto konania: Svätý Martin, organizátor: zbor Radosť, Senec, 14.30 hod.) 
13. 9. 2020  Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ - juh) 

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

14. 9. 2020  Rozlúčka s letom 
  (organizátor: Csemadok, Senec) 
16. - 23. 9. 2020 Európsky týždeň mobility 
21. – 29. 9. 2020 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 – séria podujatí 
  (info: www.msks-senec.sk/muzeum) 
23. 9. 2020  Beh zdravia - súťaž žiakov seneckých škôl  
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: MsÚ, Senec) 
24. 9. 2020  Litera-túra (Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku)  
26. 9. 2020  Senecký beh okolo Slnečných jazier - X. ročník    

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

 
   
 
Október: 
 
2. – 10. 10.2020 51. Dni Alberta Molnára Szencziho 

(organizátor: Csemadok, Senec) 
14. 10. 2020  Do práce na bicykli – vyhodnotenie kampane 
 
 
November:  
 
24. 11. 2020 Otvorenie výstavy Z vašich darov 2016 – 2020 

(Mestské múzeum v Senci) 
 

December: 
 
11.12. 2020 Koncert k 240. výročiu príchodu Hummelovcov do Senca 

(Miesto konania: Evanjelický kostol) 
 
16. 12. 2020 Cena mesta Senec  
  (miesto konania: MsKS, organizátor: MsÚ, Senec) 
 


