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Dôvodová správa  
 

Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2021 
 

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 31.05.2022 
a Mestská rada pri Mestskom zastupiteľstve v Senci (ďalej len „MsR“) dňa 25.08.2022 odhlasovali a 
odsúhlasili predložený návrh zápisov do mestskej kroniky  za  rok  2021 (prílohy 1 a 2) a odporúčajú 
Mestskému zastupiteľstvu (ďalej len „MsZ“) zápisy  do mestskej kroniky  za  rok  2021 (prílohy 1 a 2)  
prerokovať a schváliť.  
 
Uznesenie MsR č. 97/2022  zo dňa 25.08.2022  

I. MsR prerokovala zápisy do mestskej kroniky za rok 2021 

II. MsR berie na vedomie zápisy do mestskej kroniky za rok 2021 

III. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zápisy do mestskej kroniky za rok 2021  

 

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  2021 (prílohy 1 a 2).   
 
Senec 30.08.2022                                               
 
 
 
Mgr. Mária Chorváthová 
Vedúca Útvaru školstva a športu 
 
Prílohy 2 



   

   

Prehľad kultúrnych podujatí a športových udalostí v roku 2021 
 
 

 
 
Máj 2021: 
 
9.-14. 5.  Rehabilitačný pobyt Trenčianske Teplice ANNA 
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
14. 5.   Májový futbalový turnaj mesta Senec  – 16. ročník   

(miesto konania: NTC Senec, organizátor: ŠK GaFuGa Senec v spolupráci  
s mestom Senec, 9.00-14.00 hod.) 

15. 5.  Noc múzeí – séria podujatí  
(Mestské múzeum v Senci) 

19. – 14. 5.   Rehabilitačný pobyt SZTP – Trenčianske Teplice 
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
21. 5.  Otvorené pivnice na sv. Urbana 

(miesto konania: vínna pivnica Jungpereg, organizátor: Jungpereg) 
26. 5.  Absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického 
  odboru ZUŠ 
  (miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec, 17.30 
  hod.) 
26. 5.  Kúpanie Podhájska  
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
28. 5.   Nočná cyklojazda Sencom  
29. 5.  Súťaž s historickou technikou – DHZ Senec 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – sever, organizátor: DHZ Senec) 
29.-30. 5.  Senecký triatlon  
  (športové podujatie určené pre hobby aj profesionálnych športovcov, miesto 
  konania: areál Slnečných jazier, organizátor: Trinity Triathlon Team o. z.) 
31. 5.-4. 6.  Senecká olympiáda žiakov 2021 

(miesto konania: školy mesta Senec, organizátor: Mesto Senec, ZŠ 
a gymnázium A.Bernoláka)  

 
   
Jún 2021: 
 
1. 6.    Ocenenie najlepších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ primátorom mesta 
  (miesto konania a organizátor: MsÚ, Senec) 
5. - 6.  18 ročník 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) 

5.  6.    Rybárske preteky pre mládež do 15 rokov v love slnečníc (MDD) 
  (miesto konania: Strieborné jazero, Senec, organizátor: Slovenský 
  rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec, 8.00 hod.) 
10. 6.    Hromadný odber krvi MOJ  

 (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  
10. 6.   Do práce na bicykli – vyhodnotenie kampane 



   

   

11.-13. 6.  IBC Basketko 2020 – medzinárodný basketbalový turnaj 
  (miesto konania: ZŠ A. M. Szencziho, Senec, Transpetrol Hotel Družba) 
12. 6.   Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj 
  (miesto konania: NTC SFZ Senec a ihriská v obciach okresu Senec,  
  organizátori: MŠK Senec, MsÚ, Senec) 
13. 6.   Divadelná sobota: Jurko a prasiatka 

(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS Senec) 
16.-21. 6.  Kúpeľný pobyt Turčianske Teplice  
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
19. 6.  5. výročie založenia DFS Slnečnica 

(miesto konania: MsKS Senec, organizátor: DFS Slnečnica) 
19. 6.  Vernisáž výstavy žiakov ZUŠ Ateliér Kompas v Labyrinte 
23. 6.   Senecké pero  

(miesto konania: Labyrint, organizátor: Mesto Senec) 
25. 6.   Juniáles na dvore ZŠ s VJM A. M. Szencziho 
  (miesto konania: školský dvor, organizátor: ZMRS pri ZŠ s VJM A. M. 
  Szencziho) 
25. 6.   Nočná cyklojazda Sencom  
26. 6.   12. ročník Ekologická akcia – čistenie vôd Slnečných jazier 
  (organizátori: Piccard Senec, MsÚ, SCR, MO SRZ, Západoslovenská  
  záchranná služba – DHZ Senec) 
25. – 27. 6.   European beach handball tour – medzinárodný turnaj v plážovej 

hádzanej 
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: SPORT CLUB Senec) 
 

 
Júl 2021: 
 
3. - 10. 7.    Letný tábor zboru Radosť – I. turnus 
  (miesto konania: Jedliny, Kostoľany pod Tribečom) 
4. 6.   Divadelná sobota: Dlhý, široký a bystrozraký 

(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS Senec) 
5. 7.    Koncert pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda  

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

6.-9. 7.  Denný letný plavecký tábor s PK DELFÍN Senec  
(miesto konania: Senec, organizátor: plavecký klub Delfín Senec) 

9.-11. 7.  Senecká ruka – medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou 
 (miesto konania: kinosála, organizátori: MsKS, Armwrestlingový klub 
 Senec) 

10. - 17. 7.   Letný tábor zboru Radosť – II. turnus 
  (miesto konania: Jedliny, Kostoľany pod Tribečom)  
10. 7.   Armwrestling 

(organizátor: AWK Senec, miesto konania: MSKS Kino sála) 
11. 7.   Legendy – koncert 

(miesto konania: Amfiteáter) 
12.-16. 7.  Denný letný plavecký tábor s PK DELFÍN Senec  

(miesto konania: Senec, organizátor: plavecký klub Delfín Senec) 
19.-23. 7.  Denný letný plavecký tábor s PK DELFÍN Senec  

(miesto konania: Senec, organizátor: plavecký klub Delfín Senec) 



   

   

22.-24. 7.  Slnečný festival  
(miesto konania: amfiteáter, organizátor: MsKs Senec) 

30.7.-7. 8.  Senecký vínny festival  
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátori: MŠK Senec, MsÚ,  
  Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o. , BSK) 
30.  7.   Nočná cyklojazda Sencom 
 
August 2021: 
 
6. 8.   Divadelná hra Pán Strom 

(miesto konania: amfiteáter, organizátor: Radošinské naivné divadlo) 
7. – 8. 8.   Ľudové umelecká remeslá 

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

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

13.-15. 8.   Senecký pivný festival, 2. ročník  
(miesto konania: Námestie 1. mája pred  MsKS, organizátori: Bufet Štedré 
poricie, MsÚ, SCR Senec) 

20. 8.   Koncert - Miro Jaroš  
(miesto konania: amfiteáter, organizátor: MsKs Senec) 

21.-29. 8.  Rekreačný pobyt Chorvátsko  
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
27. 8.   Lucie Bíla -koncert  

(miesto konania: amfiteáter, organizátor: MsKs Senec) 
27.  8.   Nočná cyklojazda Sencom  
27. 8. -28. 8. Burčiak v Jungperegu 

(miesto konania: vínna pivnica Jungpereg, organizátor: Jungpereg) 
28. 8.    Rozprávkový piknik - čítanie, tvorivé dielne, burza kníh, kvízy, relax, 

zábava, súťaže a divadelné predstavenia 
  (miesto konania: amfiteáter, Senec, organizátor: knižnica, MsKS, Senec) 
 
September 2021: 
 
1. 9.    Stretnutie pri Pamätníku ústavy  
  (miesto konania: Mierové nám., Senec, organizátor:  Miestny odbor Matice 
  slovenskej, Senec)  
2. 9.   Výstava – Sny a ich interpretácia, Zuzana Hybská 

(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS Senec) 
10.9.-11. 9.  Burčiak v Jungperegu 

(miesto konania: vínna pivnica Jungpereg, organizátor: Jungpereg) 
10. 9.  Výstava - ...A dali nám farby..., ZUŠ Renáty Madarászovej 

(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS Senec) 
11. 9.    Bodka za prázdninami 
  (miesto konania: Svätý Martin, organizátor: zbor Radosť, Senec, 14.30 hod.) 
11. 9.   6. ročník Majstrovského preteku v orientačnom potápaní , organizátor 

Piccard Senec  
13. 9.  Operetný večer Bánk Bán 

(organizátor: OZ Harmonia Seraphica) 
14. 9.    Rozlúčka s letom 



   

   

  (organizátor: Csemadok, Senec) 
16. 9.  Kúpanie veľký Meder  
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
16. - 22. 9.   Európsky týždeň mobility 
16. 9.   Cykloraňajky pred MsÚ 
17. 9.   Nočná cyklojazda Sencom  
17. 9.   Krst knihy Mačacie referendum  

(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS Senec) 
18. 9.   Divadelná sobota: Zakliata princezna 

(miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS Senec) 
22. 9.   Deň bez áut 
22. 9.   Beh zdravia - súťaž žiakov seneckých škôl  
  (miesto konania: Slnečné jazerá – juh, organizátor: MsÚ, Senec) 
22. 9.   Noc literatúry 

(Miesto konania: Mestská knižnica) 
25. 9.   Senecký beh okolo Slnečných jazier - X. ročník    

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

7. 9 – 27. 9  Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 – séria podujatí 
(Mestské múzeum v Senci) 

 
 
   
Október 2021: 
 
10.-15. 10.  Poznávací zájazd Vysiké Tatry, Bachledová dolina 
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
12. 10.    Stretnutie 70 a viacročných členov MS SČK Senec 

(miesto konania: jedáleň ZŠ Tajovského, Senec, 16.00, organizátor: Miestny 
spolok SČK, Senec) 

14. 10.     Hromadný odber krvi MOJ  
 (organizátor: Miestny spolok SČK, Senec)  

16. 10.    Festival dychovej hudby 
(miesto konania: kinosála MsKS, organizátori: MsÚ, MsKS, Senec) 

16. 10.    Divadelná sobota: Vesmíro 
  (miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS, Senec) 

Divadelné predstavenie Na rováš, pri príležitostí 30.výročia 
znovuobnovenia MO Matice slovenskej v Senci  
Celoslovenský benefičný koncert pre telesne postihnutých  
(organizátor: ZO SZTP Senec) 

1. 10 – 31. 10  52. Dni Alberta Molnára Szencziho  
  (organizátor: Csemadok, Senec) 
 
November 2021: 
 
5. 11.    Výstava – Hlina a nite, Emília Hodasová a Vladimír Institoris 
  (miesto konania: Labyrint, organizátor: MsKS Senec) 
10. 11.  Kúpanie Veľký Meder  
  (organizátor: ZO SZTP Senec) 
16. 11.   Koncert – Duo Yamaha 



   

   

(miesto konania: MSKS - Kino sála, organizátor: MsKs Senec) 
 
19. 11.  Deň otvorených pivníc 

(miesto konania: vínna pivnica Jungpereg, organizátor: Jungpereg) 
20. 11.    Noc divadiel: Dúhový autobus 
  (miesto konania: kinosála, organizátor: MsKS, Senec) 
22. 11.  30.výročie vzniku Betánie Senec  
6. 11 – 8. 11 52. Szenci Molnár Albert Napok  

(organizátor: Csemadok, Senec) 
 

 
 
December 2021: 
 
9. 12.     Hromadný odber krvi MOJ  

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 
19. 12.   Vianočný koncert žiakov ZUŠ 

(miesto konania: Evanjelický kostol, Senec, organizátor: ZUŠ, Senec, 17.30 
hod.) 

19. 12.    Vianočný koncert zboru Radosť 
  (miesto konania: MsKS, organizátori: zbor Radosť, MsKS, Senec, 15.00 
  hod.) 
20. 12.   Vianočné balíčky osamelým občanom Senca 

(organizátor: Miestny spolok SČK, Senec) 
 
 
   
    
   
 



Výstavba a zmeny charakteru mesta 

 

Mesto Senec získalo v decembri 2019 dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 

5.941.000 € na projekt s názvom „Čistenie odpadových vôd v meste Senec – 

Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV Mesta Senec“. V zmysle Zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie sa začatie realizácie 

projektu uskutočnilo v marci 2020 a pokračovala v roku 2021. Nakoľko bola výška 

poskytnutej dotácie o 57 % nižšia ako suma požadovaná v žiadosti o dotáciu, bolo 

potrebné prepracovať podklady projektového návrhu technického riešenia stavby, 

vrátane rozpočtu, a súčasne zabezpečiť potrebné povolenia na realizáciu stavby. Mesto 

Senec ešte minulý rok vyhlásilo výberové konanie na dodávateľa stavby. Úspešným 

uchádzačom sa stalo „Združenie Senec“ zastúpené spoločnosťami CEDIS s.r.o. a 

HANT BA, a.s. 

Pokračujúca pandémia v roku 2021 zapríčinila výrazný pokles tržieb Správy 

cestovného ruchu. Negatívny zlom nastal po opatreniach Českej a Slovenskej 

republiky zo začiatku júla 2021, ktoré spôsobili, že karavanový aj stanový kemp 

Slnečných jazier sa takmer úplne vyprázdnil. Jedine tržby z parkovania boli napriek 

nepriaznivej situácii uspokojivé.  

Mesto Senec v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom 

sprevádzkovalo v  priebehu roka 2021 novú monitorovaciu stanicu na Boldockej ulici 

pri Lidli. Prípravné práce sa konali intenzívne už od skorých jarných mesiacov a 

samotné osadenie stanice v letných mesiacoch tohto roka. Následne bolo potrebné 

pripraviť ďalšie podklady na jej uvedenie do prevádzky. Zber údajov sa konal od 



polovice novembra a počas tohto mesiaca bola tiež inštalovaná svetelná LED tabuľa, 

ktorá obyvateľom mesta prezentovala namerané údaje. Mesto Senec sa tak zaradilo do 

celoslovenskej siete monitorovacích staníc. Monitorované boli nasledovné 

znečisťujúce látky: PM10, PM2,5, NOx, NO2, CO a O3.  

Behom roka došlo na južnej strane Slnečných jazier k zaujímavému historickému 

objavu v podobe dávno vyradeného železničného vagónu, vo funkcii súkromnej 

rekreačnej chatky. Najprv sa predpokladalo, že patril do súpravy prezidentského vlaku 

T. G. Masaryka, pretože vozeň do začiatku 70. rokov 20. storočia slúžil vláde ČSSR 

na reprezentačné účely. Podľa čísla podvozku sa však zistilo, že bol vozňom č. 9 

vlakovej súpravy Miklósa Horthyho. Súprava „Turán“ sa v závere II. svetovej vojny 

ocitla na českom území a bola skonfiškovaná povojnovou vládou ČSR. Vo vozni bola 

kuchyňa, tri spálne a reprezentatívna jedáleň so stolom pre osem osôb. Vagón bol 

ideálne zakonzervovaný, nakoľko bol prestrešený a čiastočne aj obmurovaný. Ešte 

donedávna bol najzachovalejším vozňom spomínanej súpravy. Žiaľ, interiér bol 

značne poškodený nedávnymi nájazdmi vykrádačov a bezdomovcov. Po dohode 

s majiteľmi bol vagón umiestnený v Železničnom múzeu v Budapešti, kde bude 

zrekonštruovaný podľa zachovanej pôvodnej technickej dokumentácie a stane sa 

súčasťou jeho expozície. Všetky náklady demontáže a prepravy boli hradené z 

rozpočtu Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska.  

22. apríla odovzdalo Mesto Senec dva uzamykateľné a dva otvorené prístrešky pre 

bicykle, ktoré sú na Železničnej ulici. Stali sa súčasťou Terminálu integrovanej 

dopravy pri južnej bráne Slnečných jazier. Ide o novú cyklistickú infraštruktúru – tzv. 

stanicu „bike and ride“. V stanici je možné zaparkovať 84 bicyklov, z toho 48 v 



uzamykateľných prístreškoch a 36 v otvorených prístreškoch. Otvorené prístrešky pre 

bicykle je možné používať celoročne a zadarmo. Realizáciou projektu Mesto Senec 

s dotácie ministerstva prispelo k trvalo udržateľnej mobilite, ochrane životného 

prostredia a uľahčilo dochádzanie za prácou, oddychom alebo vzdelaním. 

Koncom novembra sa na Svätoplukovej ulici konala výsadba nových stromov, na 

ktorú mesto Senec získalo dotáciu vo výške 6000 Eur z Bratislavskej regionálnej 

dotačnej schémy 2021 – výzvy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja 

vidieka. Hlavným cieľom projektu s názvom „Výsadba verejnej zelene v meste Senec“ 

bolo zlepšiť životné prostredie obyvateľov mesta v danej lokalite zmiernením 

nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Celkovo bolo vysadených 37 stromov, z toho 

13 jarabín prostredných (Sorbus inremedia), 13 hlohov obyčajných (Crataegus 

laevigata Paul´s Scarlet), 6 jaseňov manových (Fraxinus ornus) a 5 hrabov 

obyčajných (Carpinus betulus Fastigiata).  

Od 21. novembra sa realizovala úprava existujúceho chodníka v úseku od Billy po 

Tesco na tzv. združený, čiže chodník pre peších aj cyklistov. Chodník sa rozšíril z 

pôvodného 1,5 metra na 3 metre a od cesty je oddelený zeleným pásom.  

Mestu Senec sa podarilo so Slovenskou správou ciest (SSC) dohodnúť frézovanie 

niektorých nerovných ciest na svojom území. Od 6. do 8. decembra prebiehali práce na 

niekoľkých úsekoch ciest l. triedy - na Námestí 1. mája, Mierovom námestí, 

Bratislavskej ulici a na križovatke ciest I/61 a I/62.  Odfrézovanie koľají a iných 

nerovností zvýšilo bezpečnosť cestnej premávky.  

 

 



Školstvo 

 

Gymnázium Antona Bernoláka si zriadilo vďaka zamestnaneckému projektu Nadácie 

Volkswagen Slovakia, pomocou grantu získaného vo výške 2.500 eur oddychovú 

zónu. Jej príjemné prostredie je prioritne určené študentom krúžkov nemeckého 

jazyka, no využíva sa aj počas vyučovania iných cudzích jazykov či etiky.  

Začiatkom novembra sa žiaci Gymnázia Antona Bernoláka zúčastnili na 

celoslovenskej súťaži Trenčiansky robotický deň. Študenti kvarty Lukáš Kocman, 

Martin Kuťka a Štefan Jankovič v kategórii „Do It!“ obsadili skvelé 2. miesto. S ich 

robotom Evička mali za úlohu v čo najlepšom čase zvládnuť sledovanie čiary 

pomocou senzorov a pohybovať sa v bludisku. V Trenčíne sa darilo aj ich mladším 

kolegom, žiakom sekundy, ktorí si vo svojej kategórii vybojovali pekné 5. miesto. 

Riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci Iveta Barková sa dostala vo februári do 

finále národnej ceny Učiteľ Slovenska, v ktorej aj zvíťazila. Iveta Barková dokázala 

svojím prístupom presvedčiť nielen porotu, ale aj rodičov, deti a ďalších, a nakoniec 

získala tiež Cenu verejnosti. 

Za prísnych protiepidemických opatrení sa 22. februára 2021 uskutočnila voľba 

riaditeľky Spojenej školy s VJM v Senci. Výberová komisia dala dôveru na ďalších 

päť rokov Zsuzsanne Kontár, ktorá školu riadi už jedenásty rok. 

V marci sa zrodil výborný výsledok aj na okresnom kole matematickej olympiády. 

Spomedzi 88 súťažiacich v kategórii piatakov získala žiačka ZŠ s VJM A. M. 

Szencziho Karin Mihálek prvé miesto. Tamás Zajac skončil v kategórii deviatakov na 

piatom mieste a stal sa úspešným riešiteľom. 



Po takmer ročných prípravách bola ZŠ Alberta Molnára Szencziho zaradená do 

programu Erasmus+, ktorý slúži na podporu vzdelávania a odbornej prípravy 

európskej mládeže a na rozšírenie ich športových príležitostí. Úspešný projekt 

pedagogičky Katalin Tóthovej a koordinátorky Móniky Tóthovej s názvom „Hudba v 

centre“ sa zaoberá hudbou ako nástrojom na podporu práce inkluzívneho tímu. Projekt 

sa začal 1. septembra 2021 a termín jeho implementácie vyprší 28. februára 2023. 

Škola získala grant vo výške 15 122 eur na jeden a pol ročný program na posilnenie 

úlohy hudobnej výchovy v inkluzívnom vzdelávaní, ktorá je realizovaná spoločne s 

partnerskou piaristickou školou v Mosonmagyaróvári. 

Žiakovi zo Základnej školy Kysucká 14, Igorkovi Juríkovi z 2. C triedy sa podarilo v 

marci (v období dištančného vzdelávania) dosiahnuť vynikajúci výkon 

v medzinárodnej matematickej súťaži SPEEDMAT, kde sa umiestnil v kategórií 

Mladších žiakov – M1. 

Žiak Základnej školy Mlynská Senec Tomáš Magát sa zúčastnil 22. júla 2021 výstavy 

detského kreatívneho umenia v múzeu v Šanghaji, kde získal mimoriadne ocenenie za 

svoje dielo „Clean nature after rain“. Výstava bola otvorená za účasti predstaviteľov 

mesta Šanghaj, výtvarných asociácií a predstaviteľov z radov nášho diplomatického 

zboru. Prepravu a inštaláciu obrazov piatich slovenských žiakov ZŠ zabezpečil 

generálny konzulát SR.  

Dňa 26. novembra sa v Gymnáziu Antona Bernoláka konalo medzinárodné testovanie 

Best in English, do ktorého sme zapojili 40 žiakov. Tohto prestížneho testovania sa 

zúčastnili študenti od 14 do 19 rokov z približne 30 krajín. Veľký úspech dosiahla 

Kamila Kováčová z III. A, ktorá sa vo veľkej medzinárodnej konkurencii umiestnila 



na 10. mieste zo 17 223 študentov z 595 škôl. Na Slovensku tak dosiahla prvé miesto. 

Základná škola Alberta Molnára Szencziho spríjemnila prostredie svojho školského 

dvora z finančných podpôr dvoch úspešne zvládnutých projektov. Za takmer 3.000 eur  

Fondu Gábora Bethlena bolo vytvorené viacúčelové pódium okolo veľkého orecha na 

zadnom dvore, ktorý od jari do jesene bude fungovať ako komunitný priestor.  

Významné umiestnenia na súťažiach dosiahli aj žiaci Základnej umeleckej školy v 

Senci. Na Celoslovenskej klavírnej súťaži v Sládkovičove získal striebro žiak  Filip 

Pribylka, klavirista z triedy Marie Bednárovej. Na Medzinárodnej súťaži v hre na 

keyboard v Považskej Bystrici excelovali dvaja žiaci triedy Ferdinanda Dömeho 

staršieho. Absolútnym víťazom svojej kategórie a laureátom celej súťaže sa stal Matej 

Bujňák, ktorý ešte k tomu získal aj diplom za aranžmán skladby Hungarian 

Rhapsody nr. 2. Branislav Blaščák si za svoj vynikajúci výkon tiež vyslúžil zlato. Na 

Celoslovenskej speváckej súťaži Miloša Ruppeldta v Bratislave vyspievala striebro 

Nina Ližbetin, bronz získali Nela Ližbetin a Klára Šillo, ktorá sa online zúčastnila aj 

Medzinárodného hudobného festivalu v Győri. 

Základná umelecká škola v Senci výborne obstála aj na Celoslovenskej speváckej 

súťaži vo Zvolene s názvom Pink song. V klasickom speve získali zlato Sebastián 

Molnár, Klára Šillo a Nela Ližbetin, ktorá je držiteľkou zlata aj v populárnom speve. 

Nina Ližbetin bola ocenená striebrom v populárnom a bronzom v klasickom speve. 

Šimon Šillo získal bronz v klasickom speve.  

XXII. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus Canti vo Vrábľoch, 

zameranej na klasický sólový spev, sa 21. júna 2021 zúčastnili žiaci Evy Casanovej. 



Nina Ližbetin získala 2. miesto a cenu za najmladšieho účastníka súťaže. Sebastián 

Molnár dostal čestné uznanie.  

Alžbeta Mašek prihlásila 5 diel do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby s názvom 

„Výtvarné spektrum 2021“, ktorú organizuje Malokarpatské osvetové stredisko pre 

Bratislavský kraj. Alžbeta Mašek získala v B. kategórii: kresba a grafika čestné 

uznanie za kolekciu troch diel – „Upside-down“, „Uprooting“ a „Self-imprisonment“. 

 

Kultúra 

 

Zástupcovia MO Matice slovenskej v Senci a ZO SZPB Senec si v máji v rámci 

oficiálnej spomienky v Ivanke pri Dunaji položením kytice kvetov k soche Štefánika 

a slávnostného venca pri Mohyle pripomenuli 102. výročie tragickej smrti generála 

Milana Rastislava Štefánika.  

Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) zorganizovala 5. mája 2021 

pietnu spomienku na obete komunistického režimu z okresu Senec pri príležitosti 12. 

výročia odhalenia pamätných tabúľ v slovenskom a v maďarskom jazyku na miestnom 

cintoríne. Prítomných privítal predseda KPVS Peter Sandtner. Nasledovali príhovory 

zástupcov jednotlivých skupín členov KPVS. Z politických väzňov bol prítomný 

posledný žijúci politický väzeň okresu Senec František Mikula, z príslušníkov 

pomocných technických práporov (PTP) Jozef Filipovič, z manželiek Zuzana 

Bacigálová a z dcér politických väzňov Viera Vörösová.  

Vďaka postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení sa podujatie Noc múzeí 

uskutočnilo v riadnom termíne. 15. mája. Od popoludnia až do nočných hodín vítali 



návštevníkov dokorán otvorené dvere Mestského múzea v Senci, kde na nich okrem 

stálych expozícií čakali viaceré dočasné výstavy ako napr. výstava s názvom 

„Z Vašich darov“ alebo  výstava z dielne Milana Žiaka pod názvom „Z hlbín našich 

vôd“. 

V galérii Labyrint bola 23. júna 2021 zorganizovaná nultý ročník literárnej súťaže s 

názvom Senecké pero. Súťažiaci za prítomnosti viceprimátora Juraja Gubániho 

prevzali ocenenia z rúk organizátorky súťaže  Moniky Macháčkovej a členky poroty, 

riaditeľky kancelárie primátora Aleny Greksa. Porotcovia hodnotili 52 prác, medzi 

nimi aj príspevky dospelých autorov.  

Slávnostné otvorenie vysunutej expozície Mestského múzea sa konalo 29. júna o 15:00 

v budove vedľa sklenárstva na Krátkej ulici. Výstava s názvom „...niet dymu bez ohňa 

– Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí“ bola otvorená za prítomnosti 

zástupcov mesta Senec. Expozícia bola zrealizovaná s finančnou podporou Fondu pre 

podporu kultúry národnostných menších KULTMINOR, s finančnou podporou mesta 

Senec a v odbornej spolupráci s Muzeologickou spoločnosťou na Matúšovej zemi. 

Putovná výstava občianskeho združenia Post Bellum SK s názvom „Po 2. svetovej 

vojne“ zachytávala formou krátkych citátov príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust a stali 

sa hrdinami pamäti nášho národa počas druhej svetovej vojny. Výstava pozostávala zo 

štyroch panelových veží a bola dostupná od 4. do 16. augusta v parku na Mierovom 

námestí, oproti budove mestského úradu. Autorom portrétov bol fotograf Tomáš 

Halász a titulná grafika „Bojovník proti fašizmu“ bolo dielom Matúša Maťátka. 

Slnečný festival bol v roku 2021 usporiadaný od 22. do 24. júla. Začiatok festivalu 

odštartovala Kukino show s vypredaným hľadiskom a festival zakončili svojim 



predstavením Ester s Erikom, mladí začínajúci divadelníci z Divadla Ona On. 

Tomíkovu show, jeho bubli rybačku aj bublinkový workshop si počas oboch dní užili s 

deťmi aj dospelí. Ďalej sa predstavili aj Divadlo JaJa, Divadlo TUŠ, Divadlo na 

hojdačke, Bábkové divadlo na Rázcestí a aj Pavol Seriš. 

V rámci Cyrilo-metodských dní sa 5. júla v Labyrinte MsKS uskutočnila prehliadka 

speváckych zborov a krajská súťaž Viva il canto. Vystúpili zbory: Hoštetňan 

z Vysokej pri Morave s dirigentkou Vierkou Klčovou, ANIMATUS z Pezinka s 

dirigentom Teom Launerom, Bystričan zo Záhorskej Bystrice s dirigentom Štefanom 

Martinkovičom, CANTUS z Bratislavy s dirigentkou Lenkou Lennerovou a Zavarský 

komorný zbor s dirigentkou Hanou von Schlosser. Porotou boli hostia, doc. Elena 

Šarayová-Kováčová, doc. Ondrej Šaray a Mgr. art. Klaudia Vašinová, ktorá v 

programe aj vystúpila spevom piesní za klavírneho doprovodu Mgr. art. Andrey 

Bálešovej, PhD. Podujatie zorganizoval BSK, Malokarpatské osvetové stredisko v 

Modre, mesto Senec, MsKS v Senci s jeho galériou Labyrint a MO Matice slovenskej 

v Senci. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia. 

Mestské múzeum sprístupnilo v období od 15. do 31.12.2021 svoju novú výstavu 

s názvom Z hlbín našich vôd. Výstava pochádzala z dielne pána Milana Žiaka 

z Trnavy a tvorilo ju vyše 50 exponátov sladkovodných rýb z našich vôd.  

9. septembra sa v rámci Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia konalo 

pred rekonštruovanou synagógou na Mierovom námestí stretnutie s názvom 

„Nezabudnutí susedia“. Podujatie začalo symbolicky sirénou a minútou ticha. 

Obyvatelia mesta a hostia si vypočuli nahraté silné svedectvo preživšieho prof. MUDr. 

Pavla Traubnera. Odkaz generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského 



vyznania na Slovensku Mgr. Ivana Eľka prečítal farár ECAV v Senci Mgr. Tibor 

Jančík, jeden z organizátorov stretnutia. Občanom mesta sa prihovoril aj Dr. Maroš 

Borský, riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave, ktorý viceprimátorovi 

Ing. Jurajovi Gubánimu a spoluorganizátorke Mgr. Kataríne Zemkovej odovzdal 

zoznam obetí holokaustu z regiónu Senec. 

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva boli zorganizované aj tento rok v septembri. 

Séria podujatí bola odštartovaná besedou Móniky Matus s historičkou Annou Ötvös o 

publikácii Lolina Kniha (Lola Könyve). Pod názvom Paralely a prieniky sa uskutočnil 

v Hasičskom múzeu koncert kapely Folkkvartett, mapujúci vzájomné presahy 

maďarskej, rumunskej, slovenskej, rómskej a židovskej ľudovej hudby. Uskutočnila sa 

aj jazda na bicykli po seneckých pamiatkach a prednáška Rozprávanie o málo 

známych seneckých pamiatkach v podaní historika Radoslava Ragača. 

1. októbra bol zahájený 52. ročník podujatia s  názvom Dni Alberta Molnára 

Szencziho. Rovnako ako minulý rok, mal slávnostný príhovor pri soche Alberta 

Molnára Szencziho farár Reformovaného cirkevného zboru v Diakovciach Ákos Édes. 

Po kladení vencov pokračoval program v Galérii Labyrint MsKS koncertom Évy 

Korpás a vernisážou výstavy výtvarného umelca Józsefa Szilvu a výstavy fotografií 

Jenő Görföla. Komárňanské Jókaiho Divadlo tiež prispelo do programu jedným zo 

svojich predstavení. Katalin Holocsy a Krisztina Holocsy v réžii Margit Garajszki 

predstavili v MsKS adaptáciu diela Silvestra Lavríka „Tichý dom“ s veľkým 

úspechom. 23. októbra v kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Reci vystúpil 

hosťujúci umelec bratislavskej Novej scény Dávid Árva. Na klavíri ho sprevádzal 

Ľudovít Kotlár. V programe pod názvom Hudba je mojím najlepším priateľom odzneli 



zhudobnené básne Alberta Wassa, cirkevné aj svetské piesne. 27. októbra sa v MsKS, 

Galérii Labyrint konečne zrealizoval dlho pripravovaný projekt Margity Polák. 

Literárny večer básnikov Katalin Juhász a Lászlóa Tótha viedla Ágnes Bárdos. 

V rámci Festivalu duchovnej hudby sa v polovici októbra predstavil publiku pútavý 

výber skladieb, ktorý prichystali žiaci a pedagógovia ZUŠ Senec a neobvyklý, ale 

zaujímavý repertoár organistu Richarda Vörösa. Festival sa zavŕšil uvedením 

Mozartovho Requiem, v takmer originálnej podobe. 

Ženský spevácky zbor „Limbora“, ktorý pôsobí pri Miestnom odbore Matice 

slovenskej v Senci, oslávil v roku 2021 25. výročie založenia. Súbor vznikol v 

septembri 1996 na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci, za cieľom 

zachovania krásy slovenského folklóru a slovenských piesní.  

 

Cirkevný život 

 

Vo veku nedožitých 63 rokov nás opustil Róbert Kollárik, kantor a organista seneckej 

katolíckej obce. V roku 1973 po zosnulom Lajosovi Bárdosovi prevzal povinnosti 

organistu a kantora omší v slovenskom jazyku. V roku 1991 sa stal kantorom 

katolíckych bohoslužieb v maďarskom jazyku po Gabrielovi Agárdym. Róbert 

Kollárik 43 rokov spieval úlohu Ježiša Krista v pašiách pri slávení obradov Kvetnej 

nedele a Veľkého piatku. Založil mládežnícky spevácky zbor Radostné pážatá, ktorý 

pôsobil v Senci a jeho okolí do roku 2004. Za prácu s mládežou bol v roku 2002 

ocenený Cenou primátora mesta Senec. V roku 2005 sa stal dirigentom speváckeho 

zboru Schola Hungarica. 



Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec vysvätil 19. júna pre Banskobystrickú 

diecézu troch nových kňazov. Jedným z nich bol Senčan Pavol Škovránek. V sobotu 

26. júna sa pri Kostole sv. Mikuláša v Senci konala jeho prvá primičná svätá omša. 

5. júla zavítal do Senca biskup Mons. Vladimír Fekete, salezián (pôvodom 

z Chorvátskeho Grobu). Pôsobí v Baku v hlavnom meste Azerbajdžanu od roku 2009. 

Je apoštolským prefektom, má na starosti katolíckych veriacich a rozvoj miestnej 

cirkevnej komunity. V roku 2016 navštívil jeho farnosť aj pápež František, ktorý ho o 

rok neskôr menoval biskupom. V Baku s ním pôsobí aj náš rodák, kňaz Jozef Pajerský. 

15. augusta celebroval nedeľnú sv. omšu v seneckom kostole misionár kňaz Peter 

Majerník, ktorý pochádza z východného Slovenska. Od roku 2015 pôsobí v Tanzánii, 

v súčasnosti v dedine Sukamahela, v strede tejto africkej krajiny. Seneckú farnosť 

navštívil už viackrát. Venuje sa pastoračnej činnosti, budovaniu kostola, pastoračného 

centra a pútnického miesta zasväteného Panne Márii. 

15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, navštívil 

pápež Šaštín. V súťaži piatich architektonických kolektívov, ktoré sa uchádzali 

o možnosť vytvoriť zázemie svätej omše na otvorenom priestranstve pri Národnej 

svätyni v Šaštíne, zvíťazil tím v zložení: Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch Michal 

Bogár, Ing. arch. Ema Ruhigová, Ing. arch. Roman Ruhig, akad. maliarka Dorota 

Sádovská a akad. sochár zo Senca, Martin Lettrich. Súčasťou architektonického 

riešenia boli aj výtvarné návrhy podľa zadania v súťažných podkladoch. Rok 2021 bol 

rokom svätého Jozefa, preto akademická maliarka Dorota Sádovská na oltár pripravila 

veľkorozmernú maľbu svätého Jozefa, otca Ježiša Krista. V centrálnej polohe nad 

pápežským stolcom bolo osadené dielo Martina Lettricha - socha Krista na kríži. Jej 



súčasťou boli aj drevené fragmenty v tvare menšieho kríža, vyhotoveného z krovu 

Kostola sv. Jakuba v Moravskej Novej Vsi, ktorý zničilo nedávne tornádo. 

Koncert pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa konal 4. júla v evanjelickom 

kostole v Senci. Slávnostnú atmosféru vytvoril spevácky zbor Limbora pri MO Matice 

slovenskej pod vedením Marty Benešovej piesňami oslavujúcimi misiu a osobnosti sv. 

Cyrila a Metoda a slovenskými ľudovými piesňami. Umelecký prednes úvodnej básne 

do prekladu Jánovho evanjelia do staroslovienčiny - Proglas stvárnil Mgr. Art. Vojtech 

Koleják, pedagóg ZUŠ v Senci. 

Slávnostnou svätou omšou a stretnutím v Pastoračnom centre si v novembri oslávil 

kňaz Jozef Lančarič svoje životné jubileum.  

 

Šport a telesná kultúra 

 

Komisia športu pri MsZ v Senci sa napriek celosvetovej pandémii rozhodla vyhlásiť 

anketu Športovca roka mesta Senec za rok 2020. Napriek náročným či už tréningovým 

alebo súťažným podmienkam dosiahli naši športovci významné výsledky aj v roku 

2020. Svedčí o tom aj počet doručených anketových lístkov zo športových klubov. 

Slávnostné vyhlásenie mien ocenených sa konalo 24. februára 2021 o 18:00 v kinosále 

MsKS. K prítomným sa prihovoril primátor Dušan Badinský a poďakoval sa 

športovcom za príkladnú reprezentáciu mesta Senec doma aj v zahraničí.  

Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu mesta Senec dostali: 

• Samuel Žikavský – deti, plávanie 

• Ivana Máčajová – deti, hádzaná 



• Filip Hritz – dospelý, pretláčanie rukou 

Cenu športovec roka mesta Senec za rok 2020  v kategória deti získali: 

• Tatiana Janegová – atletika – účasť na Zlatej tretre 

• Margaréta Kantorová – plávanie 

• Michaela Hlobilová – plávanie 

• Nella Martišovičová – plávanie 

• Ela Žigová – futbal 

• Martin Strapáč – atletika – Majster SR 60m, futbal – výber bratislavského kraja vo 

futbale – U13 

Cenu športovec roka mesta Senec za rok 2020 v kategória dospelý dostali: 

• Lucia Debnárová – reprezentant SR, armwrestling 

• Martin Sitár – reprezentant SR, Jiu-Jitsu 

• Michal Trubač – reprezentant SR volejbal, beach volejbal 

• Lenka Vandáková – volejbal, beach, snow volejbal 

• Michaela Fekete (Raková) – Reprezentant SR, basketbal 

• Dominik Poizl – lukostreľba 

• Pavol Hrnčiar – futbal 

• Maťo Homola – reprezentant SR, motorizmus 

• Martin Šimončič – reprezentant SR, footgolf 

Cenu primátora za šport dostal: 

• Ľubomír Guldan – futbal 

Cena Fair play získal: 

• Gabriel Csémy – STK TP PARA – za príkladný férový prístup nielen v športovom 



živote.  

Ocenenie za aktívnu činnosť v športe pri príležitosti životného jubilea získal: 

• Vladimír Bertók – bývalý člen Komisie športu, športovec, funkcionár  

Plavci klubu SPORT CLUB Senec sa nezastavili ani počas zložitého obdobia 

pandémie. Pravidelné tréningy mali podľa možností buď suché alebo plavecké. 

Slovenská plavecká federácia umožnila organizovať sústredenia v tzv. „bubline“ v 

Šamoríne, ktoré plavci absolvovali už trikrát. Vo februári sa zároveň so sústredením 

konali kontrolné preteky v kategórii mladší a starší žiaci. Plavci SPORT CLUB Senec 

získali 1. miesto za najlepšie zlepšenie medzi klubmi a prekonali osobné rekordy. 

Domov si medailové umiestnenia odniesli Kristína Hašková (bronz 400VS), Michaela 

Hlobilová (bronz 200P) a Samuel Žikavský (striebro 400VS).  Ďalšie kontrolné 

preteky v kategórii mladší, starší žiaci a nádeje na 25m bazéne sa konali 9. – 11. apríla. 

Medailové umiestnenie tu získal Timothy Jančík (zlato 50 znak, 3 x striebro 25 prsia, 

znak, voľný spôsob a 1 x bronz 50 prsia) a Benjamín Jančík (striebro na 100 prsia a 

bronz na 50 prsia). SPORT CLUB Senec skončil na 2. mieste. 

Koncom mája sa konali v Trnave Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji, v tlaku 

na lavičke a v mŕtvom ťahu. Lucia Debnárová vyskúšala svoje schopnosti v tlaku na 

lavičke v kategórii ženy RAW do 67,5 kg, v ktorej sa jej hneď podarilo získať titul.  

Senčanka Nella Martišovičová pod vedením nového trénera Tibora Violu sa zúčastnila 

plaveckých pretekov Bory Mall v Bratislave 31. júla, kde si vyplávala 1. miesto v 

kategóriách 100, 200, 400, 800m na voľný spôsob a 100m motýlik. 8. augusta sa 

zúčastnila na plaveckých pretekoch Majstrovstiev Slovenskej republiky v Piešťanoch 

na Sĺňave, kde získala druhé miesto na trati dlhej 1km. 



Atlétky z AK Puma Senec po úspechu v západoslovenskom kvalifikačnom kole 

a poctivej letnej tréningovej príprave napokon uspeli aj v slovenskom finále 

Čokoládovej tretry v Košiciach, na najväčších atletických pretekoch detí do 11 rokov. 

Súťaž vyvrcholila v medzinárodnom finále v Ostrave, ktoré sa konalo v septembri. Na 

tejto súťaži Dominika Kozová (7r.) získala 3. miesto a Tatiana Janegová (10r.) sa 

umiestnila v behu na 300m na skvelom 4. mieste. O pár dní neskôr si Tatiana Janegová 

na Majstrovstvách Bratislavy pre atlétov získala vo svojej kategórii 1. miesto na 600m 

a k tomu 3. miesto na 150m. V závere sezóny sa konali v Bratislave preteky v trojboji 

pre najmenších žiakov do 10r., kde Dominika Kozová aj Tatiana Janegová si vo 

svojich kategóriách vybojovali 1. miesto. 

V sobotu 25. septembra bol usporiadaný X. ročník Seneckého behu okolo Slnečných 

jazier. Preteky otvoril viceprimátor Juraj Gubáni spolu s predsedom Komisie športu 

MsZ Tomášom Mókošom. Bežci súťažili vo vyše 20 kategóriách od najmladších detí 

až po seniorov.  

17 ročná Senčanka Ema Walter vybojovala v októbri na Majstrovstvách Európy 

mládeže a juniorov v hybridnom šachu výborné 5. miesto.  

Dalibor Riška dosiahol v roku 2021 veľké úspechy. Koncom júna na majstrovstvách 

Európy v aquabikeu v rakúskom Walchsee triumfoval vo vekovej kategórii M20-24. 

Po tomto víťazstve obhájil svoje prvenstvo aj na Blackswans Triatlone v Piešťanoch. 

V septembri získal v Holandsku titul majstra sveta v kategórii U20-24 na podujatí 

s názvom „World Triathlon Long Distance Aquabike Almere 2021“.  

Lucia Debnárová si koncom októbra na majstrovstvách Európy v litovskom Vilniuse 

pridala jedenásty titul majsterky Európy v armwrestlingu. Neskoršie v decembri 



získala v Bukurešti aj jedenásty titul majsterky sveta v kategórii do 60 kg. Porazila tak  

aj reprezentantky z Kazachstanu a z Ruska. 

 

 

 

Obyvateľstvo 

 

K 1. januáru 2021 malo mesto Senec 19.718 obyvateľov. Za rok 2020 sa k trvalému 

pobytu prihlásilo 415 obyvateľov, z toho 187 mužov a 228 žien. Narodilo sa 260 detí, 

z toho 136 chlapcov a 124 dievčat. Prírastok obyvateľov bolo 675 osôb z toho 323 

mužov a 352 žien. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 462 obyvateľov, z toho 204 mužov a 

258 žien. Počet úmrtí bolo 165, z toho 77 mužov a 88 žien. Úbytok bol 627 osôb, 281 

mužov a 346 žien. Celkový prírastok tvoril 48 obyvateľov. Priemerný vek v Senci bol 

39,40 roka. 

V dňoch 15. februára - 31. marca 2021 prebehlo v zmysle zákona 223/2019 Z.z. 

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sčítanie obyvateľov. Každý obyvateľ sa sčítal 

sám alebo bol sčítaný zákonným zástupcom, členom rodiny či blízkou osobou v 

pohodlí domova na vlastnom počítači, notebooku alebo inom zariadení 

prostredníctvom online aplikácie na webstránke www.scitanie.sk. Od 3. mája sa 

konalo asistované sčítanie, ktoré trvalo 6 týždňov. Kontaktné miesta boli zriadené v 

budove Mestského úradu v Senci a Mestského kultúrneho strediska, kde so sčítaním 

pomáhali asistenti 



Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., 

udelil v máji prof. PhDr. Andrejovi Tušerovi, CSc., diplom o udelení čestného titulu 

„PROFESOR EMERITUS“. Ocenil tak jeho prínos nielen k vzniku Fakulty masmédií 

a rozvoju celej Paneurópskej vysokej školy, ale aj mnohoročný podiel na výchove, 

vzdelávaní a vedeckej činnosti v oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie na 

Slovensku i v Česko-Slovensku. Na slávnostnej udalosti boli prítomní aj obaja 

prorektori PEVŠ prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a doc. Ing. Zuzana Vincúrová, 

PhD., ako aj opätovne zvolená dekanka Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Iveta 

Radičová, PhD. a členovia kolégia dekanky.  

Laureáti Výročnej ceny Samuela Zocha za rok 2020 sa zišli vo Vodárenskom múzeu v 

Bratislave, aby prevzali ocenenia. Kvôli pandemickým opatreniam si museli počkať 

mesiace na slávnostný galavečer, ktorý sa napokon konal 24. júna 2021. Medzi 

laureátmi Výročnej ceny Samuela Zocha bola aj PhDr. Jana Matulová, ktorá 7 rokov 

viedla Odbor sociálnych služieb mesta Senec. Cenu získala za to, že sa dobrovoľne 

podujala na úlohu krízového riadenia Domova sociálnych služieb v Pezinku, kde sa 

rozšírila nákaza koronavírusom počas prvej vlny pandémie. 

Pamätným listom predsedu BSK za rok 2020 boli ocenení piati Senčania. Medzi nimi 

bol MUDr. František Varga, ktorý celý život zasvätil pomoci deťom a tínedžerom.  

PaedDr. Edita Szabóová, PhD, ktorá pracuje v odbore predprimárneho vzdelávania už 

40 rokov. Pôsobí v MŠ Alberta Molnára Szencziho ako učiteľka, učí na Katedre 

predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa 

Selyeho v Komárne ako odborný asistent. Učí aj na Spojenej škole s VJM v Senci, kde 



bola iniciátorkou vzniku študijného odboru učiteľstva materskej školy a 

vychovávateľstva. 

Medzi ocenenými bola aj poslankyňa MsZ v Senci. PhDr. Zuzana Gabrišová 

Košecová, ktorá pôsobí v oblasti sociálnej politiky. Vypracovala úspešný projekt 

“Podpora opatrovateľskej služby” a projekt prevencie závislostí na školách s názvom 

“Pravá tvár návykových látok.“ Počas prvej vlny koronakrízy pracovala ako 

dobrovoľníčka v Domove sociálnych služieb v Pezinku.  

Pamätný list dostala aj Mgr. Helena Čajková, ktorá bola dlhoročnou učiteľkou 

literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Senci. Z radov jej žiakov 

vyšli také osobnosti ako je herec David Hartl a Andrea Sabová. Moderovala aj 

recitovala na podujatiach Mestského úradu, Mestského kultúrneho strediska, 

Červeného kríža, Jednoty dôchodcov, Matice slovenskej aj farnosti v Senci.  

Piatym oceneným bol prom. ped. Fridrich Kolarovič, dlhoročný pedagóg, ktorý viedol 

ochotnícke divadlá a spevácke zbory, medzi inými i ženský spevácky zbor pri MO 

Matice Slovenskej v Senci. Pôsobil v speváckom zbore slovenských učiteľov 30 rokov 

a na organe hral viac než 70 rokov – v knihe rekordov je zapísaný ako najstarší 

slovenský organista. V roku 2021 oslávil svoje 100. výročie narodenia. 

Počas leta nás opustila najstaršia Senčanka, Judita Nováková rodená Vargová. 

Narodila sa v Csanádalberti v Maďarsku v roku 1920. Do Senca sa prisťahovala s 

manželom Štefanom Novákom v roku 1949. Mali štyri dcéry: Annu, Zuzanu, Máriu a 

Jarmilu. 

 

Mimoriadne udalosti 



Covid 19 

 

Celoplošné testovanie na Slovensku sa v roku 2021 uskutočnilo pomocou mobilných 

odberových miest, v skratke MOM. Na Slovensku ich bolo zriadených celkom 800. 

V Senci v roku 2021 bolo zriadených celkovo 10 odberových miest, ktoré pomáhali 

v boji proti šíreniu Covid 19. 

Zoznam mobilných odberových miest v Senci v roku 2021 bol nasledovní: 

• MOM Dialničná 5 

• MOM Olmed Mierové Nám. 6  

• MOM Slnečné jazerá sever za Kolibou 

• MOM Lichnerova 44 

• MOM Mäsiarska 5  

• MOM Bratislavská 53, prevádzkovala OCTAVIANUS, s.r.o.  

• MOM Slnečné jazerá juh, prevádzkovala Ružová záhrada n.o.  

• MOM Slnečné jazerá juh, bungalovy 

• MOM Slnečné jazerá juh, vstupná brána, prevádzkovala RZP, a. s. 

• MOM Slnečné jazerá sever, recepcia  

Mestu Senec sa v roku 2021 nepodarilo zriadiť vakcinačné miesto. Preto ponúklo 

komplexnú službu pre občanov s trvalým pobytom v Senci formou dopravy, 

registrácie a sprievodu na očkovanie proti COVID-19 v župnom veľkokapacitnom 

očkovacom centre na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave očkovacou látkou 

Comirnaty - Pfizer/ BioNTech. Služba bola bezplatná a mesto ju poskytovala každému 

občanovi vo veku 45+ s trvalým pobytom v Senci. 



Mesto Senec zakúpilo pre seniorov vo veku 70+ vitamíny D3. Od 14.12. ich 

distribuovali do domácností seniorov zamestnanci útvaru sociálnych služieb mesta a 

dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža.  

Okresný úrad Senec, zastúpený prednostkou Mgr. Katarínou Sowiňskou, a Mestský 

úrad Senec, zastúpený primátorom Ing. Dušanom Badinským, zabezpečili očkovanie 

proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa 10., 17. a 18. decembra konalo v Obradnej 

miestnosti MsÚ Senec. Vedenie OÚ a vedenie mesta rokovalo o ďalších voľných 

termínoch a primátorovi sa podarilo dohodnúť možnosť pravidelného očkovania v 

Senci. Prvé termíny očkovania v roku 2022 boli 7. a 8. januára. 

Obyvatelia okresu Senec boli v  roku 2021 zodpovední a tak aj pristupovali k 

očkovaniu proti Covid -19. Vďaka nim bol okres Senec na 3. mieste v zaočkovanosti. 

V kategórii ľudí vo veku 20 až 80+ rokov bolo mesto na 2. mieste hneď po Bratislave. 

 


