Mesto ocenilo športovcov (viac na str. 20)
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Konečne prišla jar. Socha Alberta Molnára Szenciho dôstojne rozmýšľa v záplave rozkvitnutých stromov.

Park oddychu - amfiteáter je otvorený
Po zimnej pauze je Park oddychu
- amfiteáter opäť otvorený. Filmy sa v ňom začnú premietať až
v júni, ale verejnosť ho môže začať
využívať iným spôsobom.
V parku sa nachádza obľúbené ihrisko pre väčšie i menšie deti, do
ktorého majú psy vstup zakázaný. Aj na iných ihriskách v meste
sú značky o zákaze vstupu psov,
ale sú občania, ktorí ich vôbec

nerešpektujú a po svojich miláčikoch dokonca ani neupratujú.
Ľavá časť parku je tichšia a je určená aj mamičkám, ktoré uspávajú svoje deti v kočíkoch alebo aj
dospelým či seniorom, ktorí si tu
počas slnečných dní môžu sadnúť
a čítať knihu. Pri bufete je skrinka
s knihami, odkiaľ si môžu vybrať
niečo na čítanie. Alebo tam môžu
knihy aj pridať.
MO

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
3.4.2019 o 9:00
v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk a zasadnutie sa bude
online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Senecké leto bude v sobotu 15. júna 2019
a Veľký letný karneval 28. júna

O dotáciách BSK budú opäť
rozhodovať obyvatelia

Dve najväčšie podujatia seneckého roka
už majú určený dátum. Začala tiež zasadať organizačná komisia, ktorá je zložená
z poslancov mestského zastupiteľstva,
zamestnancov mesta, Mestského kultúrneho strediska, Správy cestovného ruchu
Senec a občanov.
Na Senecké leto sa môžete tešiť na Mariána Greksu, Ewelin, Arzén, Zoči-Voči, Hex,
Katarínu Knechtovú, Richarda Müllera
a Gladiátor. Moderovať bude Mimo z Fun
rádia. Na malom pódiu budú divadielka
pre deti, Mini Disco aj nafukovací hrad
a iné atrakcie. Nočnú diskotéku roztočí DJ
Milan Lieskovský.
Lístky budú v predpredaji stáť 5 eur a priamo na bránach počas Seneckého leta
10 eur. Cez Ticketportal bude cena 7,50 eur.
Na Veľkom letnom karnevale vystúpi Duo
Jamaha a skupina Lojzo. Chystať si masky
sa oplatí už teraz!
MO

BSK poskytne dotácie z participatívneho rozpočtu, kde hlasovaním rozhodnú obyvatelia
23. Minulý rok vašu
o ich pridelení.
priazeň získali oba projekty
uchádzačov zo Senca. V tomto
roku BSK rozdelil celkovú sumu
255 000 eur medzi 8 okresov
kraja podľa počtu obyvateľov. Okresu Senec s počtom
obyvateľov 84 000 pripadne
33 000 eur. Maximálna suma,
ktorú predkladatelia projektu
môžu získať je 3500 eur. Tento
rok kraj podporí voľnočasové
aktivity zamerané na kultúrne
a pohybové aktivity, vzdelávanie a neformálne vzdelávacie,
záujmové a tvorivé aktivity;
šport – organizácia športových
turnajov a aktivít, výkonnostný

23.

Foto: DM

šport detí a mládeže; životné
prostredie – aktivity zamerané
na rozvoj vzťahov k prírode,
zveľaďovanie prostredia komunít; zdravotníctvo a sociálna
pomoc – podujatia a záujmové
činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené
skupiny obyvateľstva, projekty
podpory osvety v zdravotníctve a komunitnej infraštruktúry.
Žiadosti treba podať elektronicky do 20.5.2019. Viac na www.
region-bsk.sk/participativny-rozpocet.aspx
Držím palce všetkým kreatívnym projektom a verím, že
Senčanom sa opäť podarí
v hlasovaní uspieť.
Ing. Mária Hudáková
poslankyňa BSK za Senec
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Železničné priecestie v Senci by sa malo riešiť podjazdom
Keď sa od júna 2018 výrazne zvýšil počet
vlakov, ktoré prechádzajú cez železničné priecestie, cestujúci sa veľmi potešili.
Bratislava začala byť dostupnejšia najmä
pre tých, ktorí tam cestujú za prácou.
Viac prejazdov vlakov však znamená aj
dlhší čas zatvorené rampy. Vodičom áut,
ale aj autobusov verejnej dopravy to však
skomplikovalo život. Zaujímajú sa o tento
problém kompetentní?
Mesto Senec o tomto probléme vie a od
leta minulého roka hľadá riešenie a rokuje s dotknutými organizáciami, akými sú
napríklad Železnice Slovenskej republiky
a Bratislavský samosprávny kraj. Uvažuje
sa o podjazde najmä vzhľadom na polomer zákruty. Mesto Senec dalo vypracovať polohopisné a výškopisné zameranie
pre toto priecestie.
Mesto požiadalo o stanovisko aj BSK,
ktoré ocenilo zavedenie nových vlakov
od polovice roka 2018, pretože nastalo
výrazné zlepšenie dopravnej obslužnosti v Bratislavskom kraji. Problém však
vznikol na križovaní cestných komunikácií so železničnou traťou v Bernolákove
a v Senci, kde vznikajú zdržania nielen
individuálnej ale aj autobusovej dopravy.
Podľa informácií z BSK, na rokovaní zástupcovia ŽSR tvrdili, že priecestné zabezpečovacie zariadenie pracuje správne a jeho ďalšia úprava nie je možná. V
preklade to znamená, že čas, kedy sú
rampy spustené, nie je možné skrátiť.

Ojedinelý pohľad na prázdne železničné priecestie.
Ako však tvrdí BSK, „na trati č. 130 Bratislava – Štúrovo je plánovaná modernizácia, ktorá bude obsahovať aj kompletnú
modernizáciu staníc, zastávok a náhradu
úrovňových križovaní mimoúrovňovými.
Bratislavský samosprávny kraj neplánuje
v týchto miestach budovať mimoúrovňové križovania, nakoľko takéto prostriedky
nemá v rozpočte a najmä takáto investícia by bola neefektívna vzhľadom k plánovanej modernizácii trate. Dňa 8.3.2019
BSK odoslal na ŽSR list – požiadavky
BSK na železničnú infraštruktúru v súvislosti s aktualizáciou Stratégie ŽSR, kde

Vozidlá poškodzujúce prostredie môže dať mesto odtiahnuť
Podľa zákona o odpadoch môže dať
mesto odstrániť vozidlo, ktoré poškodzuje životné prostredie. Ide najmä o vozidlá
v zjavne nevyhovujúcom technickom stave, kedy sú z vozidla vytečené prevádzkové kvapaliny alebo ak je vozidlo vyhorené, prípadne je odkrytý motor alebo iné
časti.
Odstránené môže byť však aj vozidlo,
ktoré nemá platnú technickú a emisnú
kontrolu, čo predpokladá možnosť poškodzovania životného prostredia, je dlhodobo (minimálne 3 mesiace) odstavené na verejnom priestranstve alebo ceste a zároveň má viditeľne nevyhovujúci
technický stav.
V zmysle zákona o odpadoch má v prvom
rade povinnosť odstrániť staré vozidlo
držiteľ vozidla a ak túto povinnosť nesplní, tak správca cesty, prípadne obec.
V meste Senec bola v súčasnosti výkonom činností v oblasti odstraňovania
starých vozidiel poverená Mestská polícia Senec. Ak nebude vedieť určiť držiteľa vozidla ani za pomoci štátnej polície,

Foto: VCs

okrem iného požadujeme aj urýchlenie
začatia modernizácie trate č. 130 Bratislava – Štúrovo spoločne s vybudovaním
mimoúrovňových križovaní.“
Mesto Senec podporí toto urýchlenie
prác, pretože riešenie situácie na železničnom priecestí v Senci je dôležité pre
obyvateľov mesta. Rokovania teda naďalej intenzívne pokračujú. Zriadenie mimoúrovňovej križovatky by mesto Senec
privítalo aj hneď, ale keďže ide o veľkú
investíciu, príprava a realizácia istý čas
potrvá.
Martina Ostatníková

Pozvánka

Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Senci pri
príležitosti 74. výročia oslobodenia Senca
Vás pozýva na slávnostný akt kladenia
venčeka k pamätnej tabuli na Mestskom
úrade, ktorý sa bude konať 1.apríla o 13:00.

Staré auto bez STK a EK, ktoré už bolo
odstránené.
Foto: Odkaz pre starostu
umiestni na vozidlo „výzvu na vykonanie
nápravy“. Ak do 60 dní držiteľ vozidla
nevykoná nápravu alebo vozidlo neodstráni, Mestská polícia dá spoločnosťou
oprávnenou na spracovanie starých vozidiel, vozidlo odstrániť.
Luboš Hlaváč
náčelník Mestskej polície

1. apríla 1945 Červená armáda oslobodila
Senec, ktorý bol od Viedenskej arbitráže
súčasťou Maďarska. Nemecké a maďarské vojská sa museli stiahnuť na územie
dnešného Rakúska, vtedy Nemecka.
Červená armáda vstúpila do Senca od
Réce a postupovala po Štefánikovej ulici.
Druhý prúd vojska postupoval od Sládkovičova na železničnú stanicu, aby prerušil významný dopravný bod. Postupne
ovládli celý Senec. Boje na území Senca
boli krátke, no bolo aj niekoľko padlých,
ktorých pochovali na Hornom Majeri pri
ceste do Pezinka a neskôr na Slavíne
v Bratislave. Senec bol ihneď znovu-pripojený do obnovenej ČSR. Veľká vďaka
Červenej armáde za oslobodenie spod
fašistickej tyranie!
Ján Rohár – ZO SZPB Senec
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Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020
V termíne 26. apríla 2019 od 14:00 – do
18:00 a 27. apríla od 8:00 – do 12:00 sa
uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2019/2020:
• na ZŠ J. G. Tajovského
• na ZŠ, Mlynská 50
• na ZŠ, Kysucká 14
• na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť
rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na
niektorú základnú školu. Bez ohľadu na
to, či uvažujete napríklad o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa
objavil problém, ktorý si bude vyžadovať
špeciálny prístup a vy ešte stále neviete,
na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá
je pre vás spádová s ohľadom na trvalé
bydlisko dieťaťa. Žiak môže plniť povinnú
školskú dochádzku v inej ako spádovej
škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na
základné vzdelávanie.
Legislatíva k zápisu detí
Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:
• zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o doplnení niektorých
zákonov;
• vyhláška Ministerstva školstva SR
č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
• v súlade s ustanovením zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien bolo vydané
VZN č. 2/2018 o školských obvodoch základných škôl Mesta Senec (www.senec.
sk), kde si rodičia v prípade nejasností
môžu zistiť, do ktorého školského obvodu sú na základe bydliska zaradení. Ďalšie potrebné informácie nájdete vo VZN
č. 5/2015 o povinnom zápise dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky.
V súlade s touto legislatívou sú zákonní
zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole.
Ako zapísať dieťa do základnej školy?
Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa,
ktoré v čase nástupu na povinnú školskú
dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonnými zástupcami.
Na zápis je potrebné priniesť:
• rodný list dieťaťa
• občiansky preukaz zákonných zástupcov
• potvrdenie o prechodnom pobyte (ak
trvalý pobyt nie je v Senci)

• v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
• ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže
pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej
starostlivosti.
Na prihláške sa musí vyplniť:
• meno a priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa;
• meno a priezvisko, adresu bydliska
a druh pobytu (trvalý alebo prechodný)
zákonných zástupcov dieťaťa. Na účely
komunikácie môže škola vyžadovať podľa § 157 ods.3 písm. a) bodu 12 školského
zákona kontakt na zákonných zástupcov
dieťaťa.
Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup
do školy?
Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí poznajú svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy.
Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on
vníma dieťa z pedagogického hľadiska
a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.
No a v konečnom dôsledku je to detský
psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky
školy, na jeho sociálnu i emocionálnu
pripravenosť.
Existuje možnosť predčasného nástupu
do školy?
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby
bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré
nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný
k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť
školskú dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?
Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda
tam, kam patrí podľa školského obvodu).
Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že
dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň
písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.
Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale
žije na území iného štátu?
V tomto prípade by ste už na Slovensku
nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.
Mgr. A. Kubliniak
vedúci útvaru školstva a športu Senec

3

„Dlhý týždeň“

– možnosť osobne si prevziať rozhodnutia za daň z nehnuteľností,
za komunálny odpad a ostatné
miestne dane

V čase od 2. MÁJA vrátane soboty
4. MÁJA do 10. MÁJA 2019 si budú môcť
občania prevziať rozhodnutia naraz za daň
z nehnuteľností aj za komunálny odpad, aj
za ostatné miestne dane. Zároveň bude
k dispozícii pracovisko pokladne. Platby
môžu občania realizovať v hotovosti aj prostredníctvom platobných kariet cez POS
terminál priamo v pokladni. Počas tohto
„dlhého týždňa“ budú pracovníčky ekonomického úseku – referátu príslušných
daní a poplatku ako aj pokladne k dispozícii denne od 7:00 do 18:00 nepretržite,
v sobotu 4. mája od 8:00 do 12:00, t.j. aj
počas obedňajších prestávok. Mesto týmto sleduje úsporné opatrenie na poštovnom a žiada občanov o ústretovosť, aby
využili tento „dlhý týždeň“ a prišli si osobne
vyzdvihnúť rozhodnutia a v rámci možností
si aj vysporiadať daňové povinnosti.
Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Farmárske trhy
Už v minulosti si Senčania obľúbili možnosť nakupovať na Farmárskych trhoch
výrobky od slovenských výrobcov ako
mäso, pečivo, korenie, čaje, mliečne výrobky, sušené aj čerstvé ovocie, rastliny,
med a mnoho ďalšieho. Trhy sa konajú
v utorky v týchto termínoch:
9. apríla, 23. apríla, 7. mája, 21. mája,
4. júna, 18. júna, 2. júla, 16. júla, 30. júla,
13. augusta, 27. augusta, 10. septembra,
24. septembra, 8. októbra, 22. októbra,
5. novembra a 19. novembra.
MO

Zmeny v cestovných poriadkoch
Od 24. marca nastali zmeny v cestovných
poriadkoch Slovak Lines aj v spojoch
z a do Senca. Aktualizácie cestovných
poriadkov sú zverejnené aj na stránke
mesta www.senec.sk a na profile Mesto
Senec - oficiálna stránka na Facebooku.
MO
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Synagóga ožíva pod rukami majstrov
Výsledkom iniciatívy BSK a mesta Senec
sa konal 21. februára 2019 kontrolný deň
v seneckej synagóge, kde od mája minulého roka prebieha komplexná rekonštrukcia
a výstavba infopavilónu za budovou synagógy. Riaditeľ Odboru investičných činností a verejného obstarávania BSK Pavol
Líška prišiel v sprievode riaditeľky Odboru kultúry a cestovného ruchu BSK Agáty
Mikulovej, predsedníčky Komisie kultúry
BSK Zuzany Rattajovej a predsedníčky komisie investičnej, majetkovej a verejného
obstarávania Márie Hudákovej.

Predstavitelia mesta vo dvore synagógy.
Pohľad na synagógu zozadu. Foto: VCs

Odcudzená pamätná tabuľa rodiny
Popperovcov.
Foto: web
Prehliadka stavby sa začala vo vnútri.
Zástupca zhotoviteľa stavby prezentoval
doteraz vykonané práce, ktoré pokračujú podľa harmonogramu. Drevená strešná konštrukcia bola obnovená a strešná
krytina kompletne vymenená. Je hotová
rekonštrukcia čelnej fasády a v prípade
priaznivého počasia čoskoro prídu na
rad aj bočné fasády. Ozdobné prvky interiéru, farby stien, podlaha a osvetľovacie
telesá budú reštaurované a obnovené
podľa zachovaných písomných a obrazových záznamov. Prvky, o ktorých sa
nezachovali informácie, budú vyhotovené v dobovom štýle židovských sakrálnych stavieb. Pod odstránenou dlažbou
v Synagóge bol objavený zostatok pôvodných základov bimy, vyvýšeného miesta
uprostred modlitebne, kde bol pôvodne
umiestený pult, z ktorého sa predčítavalo
z posvätnej Tóry. Nález bol zadokumentovaný Krajským pamiatkovým úradom.
Vyšla najavo aj nemilá skutočnosť, že pamätná tabuľa rodiny Popperovcov bola

z predsiene synagógy odcudzená. Krádež
bola nahlásená polícii. Tabuľa bude nahradená replikou v prípade, že sa do ukončenia rekonštrukcie nenájde.
Prehliadka pokračovala v exteriéri na stavbe infopavilónu. Súčasťou modernej železobetónovej stavby bude aj výťah s troma
stanicami, vrchná bude na úrovni galérie
synagógy. Medzi objektom Synagógy
a infopavilónom bola objavená studňa,
ktorá bola zadokumentovaná Krajským
pamiatkovým úradom a opäť zakrytá,
pretože jej poloha je v kolízii s projektom
výstavby infopavilónu. Už pred začatím
rekonštrukcie boli na pozemku objavené
židovské kúpele - mikve, ktorých obnova nie je súčasťou projektu, ale BSK má
v pláne vytvoriť podmienky na ich vhodnú
prezentáciu.

Foto: VCs
Stavba má byť ukončená v máji 2020, potom sa budú zariaďovať priestory. Synagóga s infopavilónom bude slúžiť verejnosti
od konca roka 2020 ako kultúrno - kreatívne centrum, umelecké zázemie seneckých tvorcov a zároveň aj ako moderný
priestor pre usporiadanie konferencií
a workshopov. Bude tam inštalovaná expozícia, ktorá prezentuje históriu a kultúrne dedičstvo židovstva. Celková hodnota
investície predstavuje 1.600.000 eur.
Primátor mesta Senec Dušan Badinský
sa poďakoval BSK, že prispieva k tomu,
aby sa budova seneckej synagógy stala
pýchou nielen Senca, ale celého kraja.
Rekonštrukcia desaťročia chátrajúcej synagógy je prejavom úzkej a dobrej spolupráce medzi Sencom a BSK.
VCs

Vo vnútri synagógy je stavenisko, kam bolo možné vojsť len s prilbou.

Foto: VCs
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Odpady a separovanie
Zlepšujeme sa v triedení – porovnanie z ohlásení
Za rok 2017 sa v Senci vytriedilo iba 13%
odpadu. Bolo to veľmi málo, čo skonštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Do konca prvého polroka
2018 sa v meste podarilo zvýšiť podiel
separovaného odpadu na 16,06%. Dobrou správou je, že sa nám v meste podarilo zvýšiť mieru triedenia za rok 2018 na
20,63%. Od 1. marca bude teda mesto
podľa nového zákona o odpadoch platiť namiesto uvažovaných 12 eur menej,
konkrétne 10 eur za každú uloženú tonu
odpadu na skládke. Stále je to ale dvojnásobný nárast v poplatku oproti minulému roku z 5,04 eura za každú uloženú
tonu odpadu na skládke.
Dobré správy však priniesli výsledky
z ukončeného mesiaca január 2019. Porovnaním oproti minulému roku, kedy
bolo zmesového komunálneho odpadu
641,81 tony, sa v januári 2019 zneškodnilo na skládke odpadov len 521,37
tony. Nižšie množstvo zmesového odpadu ovplyvnilo aj ekonomický výsledok
a na nákladoch za zneškodnenie a odvoz zmesového komunálneho odpadu
(z čiernych zberných nádob) sa podarilo
ušetriť viac ako 2 000 eur.
Február potvrdil tento trend, pretože kým
v roku 2018 bolo v tomto mesiaci 636,36
ton zmesového komunálneho odpadu,
tento rok to už je 528,28 tony, čo je pokles o 108,08 tony.
Ďakujeme pôvodcom odpadu za postupné prijímanie zmien a spoluprácu pri
ich zavádzaní avšak stále máme rezervy
a dokážeme vytriediť viac odpadu, prípadne vieme jeho vzniku predchádzať.
Každý obyvateľ mesta, ktorý zmení svoje
správanie smerom k zvyšovaniu úrovne triedenia odpadu, šetrí svoje vlastné
peniaze, peniaze mesta a hlavne svoje
životné prostredie a planétu pre ďalšie
generácie. Tak neváhajme, trieďme viac
tak, aby sme v čo najvyššej možnej miere minimalizovali svoju ekologickú stopu!
V celkových údajoch uvedených v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním
za rok 2018 sú v porovnaní s rokom 2017
nasledovné zaujímavé čísla:
Zmesový komunálny odpad:
rok 2017: 7 981,09 tony		
rok 2018: 7 762,61 tony
Biologicky rozložiteľný odpad:
rok 2017: 1 049,64 tony
rok 2018: 1 359,99 tony
Kovy:
rok 2017: 116,29 tony

• niektoré kontajnery neboli začipované
- títo obyvatelia mesta musia napísať na
odpady@senec.sk a doriešiť začipovanie nádob,
• v niektorých nádobách nebol čisto
BRKO, ale aj iný odpad - nižšie uvádzame, čo do BRKO patrí a čo nie.
Všetky informácie o zbere BRKO nájdede nastránke mesta: www.senec.sk/sk/
zivotna-situacia/system-zberu-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov
Do BIOODPADOV patrí: kvety, tráva,
lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami
zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka,
hobliny, drevný popol, šupy z čistenia
zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

Na jeseň mesto vysadilo nové stromy,
ktoré sa čokoro zazelenajú. Foto: MO
rok 2018: 129,88 tony
Plasty:
rok 2017: 123,18 tony
rok 2018: 114,53 tony
Šatstvo:
rok 2017: 28,01 tony
rok 2018: 34,45 tony
Sklo:
rok 2017: 168,05 tony
rok 2018: 180,38 tony
Papier:
rok 2017: 131,71 tony
rok 2018: 382,76 tony
Nebezpečný odpad vyzbieraný za jarné a
jesenné upratovanie:
rok 2018 – 2,84 tony
Množstvo odpadu, ktoré skončilo na
skládke odpadov:
rok 2017: 11 005,06 tony
rok 2018: 8 510,39 tony
Množstvo odpadu, ktoré sa zhodnotilo,
čiže neskončilo na skládke, ale sa ďalej
po vytriedení recyklovalo:
rok 2017: 1 644,63 tony
rok 2018: 2 212,90 tony
Ideme dobrým smerom!

V marci začal vývoz BRKO
Od 5. marca sa začal vývoz biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu BRKO. Zvozová spoločnosť informovala
mesto, že niektorým obyvateľom BRKO
nevyviezla, pretože:

Do BIOODPADOV nepatrí: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté
zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny,
starý chlieb, škrupinky z orecha, trus
malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo
inak znehodnotené, použité papierové
vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale
i živočíšneho pôvodu.

Na sídliskách sa menili nádoby
Na sídliskách, kde nie sú polopodzemné
kontajnery, doplnili zamestnanci mesta
nové nádoby. Obyvatelia byvoviek tak
nemusia všetko natlačiť do kruhových
otvorov starých „zvonových“ kontajnerov. K dispozícii majú nové nádoby s veľkým otvorom.

Prosíme, aby obyvatelia mesta dbali na
stláčanie plastových fliaš a skladanie
kartónových krabíc. Tak sa do kontajnerov viac zmestí.
Útvar verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta Senec
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SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho

Pozývame Vás na astroprednášku
17. 4. 2019 o 19:00

Téma: AMOS – globálna meteorická sieť
Prednáša: doc. RNDr Juraj Tóth, PhD.
Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Vedúci projektu globálnej
meteorickej siete AMOS. Vedecké zameranie: štúdium malých
telies Slnečnej sústavy ako zdroj meteorických prúdov. Monitorovanie blízkeho okolia Zeme a interakcia prachových častíc
s atmosférou.

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Pomoc pre znevýhodnené deti aj doma
Má vaše dieťa ťažkosti so zrakom a nenapreduje vo vývine
tak, ako by ste čakali? Možno by vám pomohla sociálna
služba včasnej intervencie. Aj
vo vašom, seneckom okrese,
má v súčasnosti možnosť doplniť kapacity tím odborníkov
Ranej starostlivosti, n.o.
Služba včasnej intervencie sa
poskytuje zo zákona rodinám
s dieťaťom do siedmich rokov.
Pracovníci Ranej starostlivosti
sa špecializujú na službu pre
rodiny s deťmi so zrakovým
a viacnásobným znevýhodnením (mentálnym, zmyslovým, fyzickým) alebo dieťaťom
s ohrozeným vývinom.
Ide o bezplatnú, prednostne
terénnu sociálnu službu. Poradkyne preto, ak je to možné,
chodia do domácnosti - do
prirodzeného prostredia rodín.
„Pracujeme
partnerským
prístupom k rodičom, ktorí
najlepšie poznajú špeciálne
potreby svojich detí. Náš tím
– špeciálni pedagógovia, psychológ, sociálny pracovník
a fyzioterapeut – konzultant sa zároveň opiera o spoluprácu s ďalšími odborníkmi, v ktorých starostlivosti sú rodiny,“

hovorí riaditeľka Ranej starostlivosti Zuzana Krchňavá.
Poslaním organizácie je podpora rodiny a posilňovanie
kompetencií všetkých jej členov, zvyšovanie ich samostatnosti a informovanosti.
Pracovníci tiež stimulujú komplexný vývin dieťaťa podľa
jeho individuálnych potrieb, sú
vyškolení v posudzovaní zrakových funkcií hravou formou
aj u najmenších detí (aké predmety dieťa sleduje, do akej
vzdialenosti vidí, ako citlivo reaguje na svetlo, aké sú vhodné
podmienky pre jeho hru a ako
treba horšiemu zraku prispôsobiť domáce prostredie).
„Naše poradkyne nehovoria,
v čom by dieťa malo dohnať
iných rovesníkov. Každé dieťa
je jedinečné a preto v našom
tíme hľadáme cesty, ako najlepšie v spolupráci s rodinou
rozvinúť jeho potenciál, ako
ho viesť k zapojeniu do každodenných aktivít – rutín – rodiny,“ dodáva Krchňavá.
Tím Ranej starostlivosti možno
osloviť aj cez formulár na webovskej stránke www.ranastarostlivost.sk.
Halka Tytykalová
Raná starostlivosť, n. o.

Chválime, karháme
• Býva zvykom, že obyvatelia nášho
mesta Senec priložia svoje ruky k dielu
a starajú sa o zeleň a záhradky v okolí
svojho bydliska. V poslednom čase sa
ukázala dobrá spolupráca aktívnych žien
Bloku C na Svätoplukovej ulici s Útvarom
verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
Senec. Odpratali zvyšky jesenného lístia
a nečistoty zo záhradiek a trávnika spred
bloku a skrášlili tak naše okolie.
Poďakovanie patrí všetkým aktérom.
Vladimír
• Velmi pekne ďakujem za organizovanie dňa otvorených dverí knižnice
a bábkového divadla. Veľmi si vážim každú snahu o zvyšovanie kultúry v meste
a teším sa z každej jednej udalosti.
Chynoradsky
• Nechcela by som len kritizovať Senec. Ale naozaj som si vysnívala toto
mesto, a predstavovala som si raj na

zemi. Aj takto bolo, pred 15 rokmi, keď
som tu prežila krásny relaxačný týždeň
na Slnečných jazerách. Tak som tu. Pozorujem ľudí, prírodu a dávam si otázku.
Prečo sú ľudia, ktorí žijú v tomto meste
takí nevšímaví. Okolo jazier by malo byť
hlavne čisto. Ale nabudúce urobím aj
snímky. Vedľa košov na odpadky, či je
to v meste, alebo okolo jazera, ohorky
z cigariet. Ale úplne vedľa. Ako sa niekto
môže prechádzať, vnímať slnko nad jazerom, a pritom fajčiť, a s pôžitkom zahodí
ohorok na trávnik a nohou ešte pritlačí, akoby nič do trávy. Myslím, že to nie
je dobré hnojivo. A chodníky, na Nám.
1.mája, priam posiate ohorkami. Cestou do práce som pozorovala autá, ktoré zaparkovali pred Mestským úradom.
Z nich vystúpili páni a dokončili pôžitok
z fajčenia odhodením ohorku na zem
pred auto. Tomu hovorím „kultúra“. Tak
krásne mesto, a takto si ho špiniť odpadkami, psími výkalmi a ohorkami. Je to na
zamyslenie. Tie moje postrehy sú celkom

zaujímavé, a môžem povedať, že sa mi
to nepáči. Nabudúce si budem všímať
aj to nádherné a krásne, čo Senec robí
„Slnečným mestom“, mestom pre relax
a oddych.
Marta Čepišáková
• Chválime obyvateľov, ktorí bývajú
v záhradkárskej osade v okolí jazierka
Smradka. Spravili si brigádu za pomoci
útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia
mesta Senec. Výsledkom je vyčistený
breh a okolie jazierka.
Karol
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Je čas...
Blíži sa obdobie
svadieb

Inzercia

Správa cestovného ruchu Senec, Mesto Senec

Vás srdečne pozývajú na Veľkonočné trhy

Sortiment: drevené výrobky, veľkonočné dekorácie, ozdoby,
keramika, koberce, občerstvenie

Krátka 4, Senec
www.kubitime.sk
Inzercia

Inzercia
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Chráňme si našu prírodu
Jarné obdobie a s ním prichádzajúce
otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje
nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä
v prírodnom prostredí.
Záhradkári v tomto čase začínajú robiť
prvé práce vo svojich záhradkách a vinohradoch. Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší
spôsob odstránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti častokrát
zabúdajú na dodržiavanie základných
požiarnobezpečnostných
požiadaviek
a že ide o krajné riešenie ako sa odpadu zbaviť. Je dôležité si však uvedomiť,

Spoločne autom do Bratislavy
Sociálne siete sú výhodným spôsobom
rýchlej komunikácie. Už aj pre Senec funguje skupina na Facebooku, v ktorej sa
môžu obyvatelia mesta pracujúci napríklad v Bratislave, dohodnúť na spoločnej
ceste autom do práce a z práce.
Vieme o dvoch takýchto aktivitách. Jedna
z nich má takúto adresu: Autom zo SC do
BA a späť (zdieľaná jazda) Pripravil ju Senčan Michal Nouza.
Druhá možnosť je: Spolujazda Galanta-Sládkovičovo-Senec-Bernolákovo-Ivanka-Bratislava Dal ju dokopy Tomáš Turanovič a spravuje viac skupín na rôznych
trasách.
Administrátori už o sebe vedia a ich stránky zdieľame aj na profile mesta Senec. MO

že podľa zákona o nakladaní s odpadmi
je spaľovanie odpadu neprípustné.
Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov a vinohradov sa ľahko
zapália a pri nekontrolovanom spaľovaní môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím
môžu vzniknúť veľké materiálne škody a
v ojedinelých prípadoch môže dôjsť aj k
ujme na zdraví. Jeden z najsmutnejších
prípadov sa stal v tomto roku koncom
mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto odpadu v obci Dubová prišiel o život
86-ročný občan.
Radi by sme Vám preto pripomenuli základné zásady pri spaľovaní horľavého
odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Je
potrebné horľavé látky ukladať do menších, upravených hromád v dostatočnej
vzdialenosti, z ktorej neohrozia sálavým
teplom, prípadne odletujúcimi horiacimi
časticami okolité objekty ani porasty. Pri
spaľovaní je potrebné mať vhodné hasiace prostriedky, pracovné náradie na
zabránenie rozšírenia ohňa a mobilný
telefón na privolanie hasičskej jednotky.
Miesto spaľovania treba kontrolovať aj po
ukončení spaľovania. Nikdy nenechávať
ohnisko bez dozoru, nezakladať oheň
v blízkosti lesných porastov a nevypaľovať porasty!
Občania v mnohých prípadoch porušujú
zákon o ochrane pred požiarmi a svojim
nezodpovedným a ľahkovážnym konaním
ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. Pri
porušení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť občan riešený v priestupkovom konaní, kedy mu môže byť uložená
pokuta až do výšky 331 eur.
pplk. Ing. Eva Orlická
vedúca oddelenia
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

Pomôžme oblečením
Máte doma oblečenie - dámske, pánske, detské, ktoré už nebudete nosiť?
Ak áno, môžete nám ho priniesť na
útvar sociálnych služieb mesta Senec
a urobíte radosť niekomu inému, kto si
nemôže nové oblečenie dovoliť.
Priniesť treba veci čisté, teraz by bolo
vhodné skôr sezónne oblečenie na
jar a leto. Veci môžete priniesť počas
stránkových hodín na Pribinovu 15
v Senci.
Pondelok, utorok od 7:00 do 15:00,
streda od 8:00 do 17:00, piatok od 7:00
do 14:00.
Gabriela Lócziová
Sociálny útvar mesta Senec

Na čom sa pracuje
Na Jesenského ulici mesto opravuje
chodník. Opravy sa vykonávajú medzi
domami s číslom 8 a 10. Práve na týchto
miestach bol chodník už vo veľmi zlom
stave. Mesto ďakuje obyvateľom za trpezlivosť pri vykonávaní prác.
Pred ZŠ Kysucká je pekný chodník, pribudli priechody pre chodcov a upravuje
sa aj areál tak, aby sa tu mohli bezpečne
hrať žiaci všetkých troch škôl a počas
prestavby aj deti z MŠ Kysucká.
MO

SCR hľadá brigádnikov
SCR Senec s. r. o. prijme počas letnej
sezóny (jún - august) na Slnečné jazerá
brigádnikov (môžu byť aj dôchodcovia)
- upratovačky, nočných vrátnikov, pokladníkov na výber vstupného. Tel.: 02/4592
4718 (8:00 - 15:00), scr@slnecnejazera.eu
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Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan bude 18. apríla 2019 (štvrtok)
1/1 strana - š186mm x v265mm = 398 eur
1/2 strany - š186mm x v120mm = 215 eur
Štvorec – š123mm x v120mm = 168 eur
1/3 strany - š186mm x v79mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v244mm = 148 eur
1/4 strany - š91mm x v120 mm = 122 eur
Pohľadnica – š123mm x v79mm = 112 eur

1/6 strany - š91mm x v79mm = 85 eur
1/8 strany - š91mm x v58mm = 61 eur
Vizitka – š91mm x v51mm = 48 eur
1/9 strany – š60mm x v79mm = 48 eur
ZĽAVY: pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6až 9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%

CENA RIADKOVEJ INZERCIE
40 centov slovo
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
17 centov slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Inzercia
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Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA
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KINO - HITY

DUMBO
5.4. piatok o 18:00 2D 5,00 Eur
6.4. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur

GREEN BOOK
(Oscar za najlepší film 2018)
13.4. sobota o 18:00 5,00 Eur

TERORISTKA
16.4. utorok o 18:00 5,00 Eur

HĽADÁ SA YETI
20.4. sobota o 16:00 5,00 Eur
28.4. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

LABYRINT
Z NÁŠHO ATELIÉRU 2018-2019
5.4. piatok o 17:00 vernisáž
Výstava prác žiakov zo Súkromnej základnej umeleckej školy
ATELIÉR pod vedením akademickej maliarky a grafičky
Jitky Bezúrovej.
Výstava trvá: 5.4. - 26.4.2019

HODINKA S...
3.4. streda o 19:00 4,00 Eur
Talkšou Moniky Macháčkovej
s televíznou herečkou, speváčkou,
autorkou, tanečníčkou
Luciou Siposovu,
zakladateľkou
Red Cat Cabaret Clubu
v Bratislave.

AMFO 2019
30.4. utorok o 17:00 vernisáž
Výstava neprofesionálnych
fotografií krajského kola
celoštátnej postupovej
súťaže organizovanej
Malokarpatským
osvetovým strediskom
v Modre.
Výstava trvá: 30.4. - 23.5.2019
LITERÁRNY VEČER
29.4. pondelok o 17:00
Hosť spisovateľ
Krisztián Nyáry.
Účinkuje
Judit Hevesi poetka.

PRIPRAVUJEME:
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
18.5. sobota
NOC LITERATÚRY
22.5. streda

IRODALMI EST
4.29. hétfő 17:00
Vendég
Nyáry Krisztián író.
Közreműködik
Hevesi Judit költő.

PRIPRAVUJEME
MESTO SENEC

ALOEMED
29.5. streda
Eduard Kubala
a jeho aloe príbeh.

23.

Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko
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DOMČEK, DOMČEK,
KTO V TEBE BÝVA ?
7.4. nedeľa o 15:30 3,00 Eur

PRIPRAVUJEME:
MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI
25.7.2019 o 18:00
Predpredaj vstupeniek:
kancelária MsKS a Ticketportál

PRIPRAVUJEME:
FRAGILE
7.5. utorok o 19:00 14,00 Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Prednáška:
ŽIVOT
POD OSMANSKOU
HROZBOU
v 17. STOROČÍ
25.4. štvrtok o 19:00
Prednáška
Mgr. Heleny Markuškovej, PhD.
z Mestského múzea
v Pezinku.

Výstava:
Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a okolia.
Osídlenie okolia od doby kamennej, história stredoveku
a novoveku v archeologických nálezoch a archívnych
dokumentoch, živá i neživá príroda od Čiernej vody
po Svätý Martin. Dermoplastické preparáty živočíchov,
nálezisko mamuta v Senci.

11

AMFITEÁTER SENEC

KINOSÁLA

PRIPRAVUJEME:
DEŇ MATIEK
12.5. nedeľa o 15:00
spieva zbor Radosť

11

KNIŽNICA
PO STOPÁCH VELIKÁNOV DEJÍN
Prednáša: Marek Riečan
1.4. pondelok o 18:00
Príbeh Exodu - vyslobodenie židovského národa z otroctva
8.4. pondelok o 18:00
Tutanchamón – chlapec, ktorý sa stal faraónom
15.4. pondelok o 18:00
Nezvyčajný sen z Babylonu – príbeh svetových dejín
ADRIÁNA DEÁK
3.4. streda o 18:00
Pokračovanie prednášky na tému:
Ešte stále sa točí Slnko okolo Zeme?
...alebo pravda o skutočných príčinách vzniku rakoviny
a mnohých iných ochorení
KRÁĽ ČITATEĽOV
10.4. streda o 9:00
Vedomostná súťaž
pre žiakov ZŠ

Výstava:
Johann Nepomuk Hummel
(1778 – 1837)
Výstava o hudobnom velikánovi, ktorého život bol
bezprostredne spojený aj s našim mestom.

VEĽKONOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE
13.4. sobota
10:00 – 13:00
Výroba
veľkonočných
dekorácií
v knižnici

PRIPRAVUJEME:
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – séria podujatí.
18.5. sobota
(info: www.msks-senec.sk/muzeum)

PRIPRAVUJEME:
ČÍTAJME SI
Detský čitateľský
maratón

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Výtvarníci pod vedením Gabriela Wagnera vystavovali
v Labyrinte svoje diela

Gabriel Wagner a jeho žiaci na vernisáži 7. marca.
„SVETY NEVIDITEĽNÉ“ je špecifická výstava, ktorá svojim charakterom stvárňuje
svety a priestory, ktoré sú ľudskému oku
neviditeľné. Amatérski výtvarníci pod vedením Gabriela Wagnera sa učia maľovať
technikou olejomaľby. Spoznávajú a preciťujú samých seba a v stave uvoľnenia
a harmónie vnímajú prepojenia energií,
ktoré prúdia v nás a okolo nás. Ich vzájomné prelínanie stvárňujú v rôznych farbách
a štruktúrach. Maľba je často spontánna a pôsobí nadčasovo. Obrazy svojou

Foto: Labyrint MsKS

výpoveďou pôsobia nielen príjemným
vzhľadom, ale aj energetickým pohladením. Často prebúdzajú v nás spomienku
na sny, ktoré dobre poznáme a v ktorých
sme v priamom spojení s astrálnymi a inými svetmi. Výstava trvá do konca marca
2019 v priestoroch MsKS Labyrint Senec.
Výtvarný umelec Gabriel Wagner pravidelne vedie kurzy kreslenia, maľovania
a propagačnej grafiky, pre deti a dospelých. Preto, kto má záujem navštevovať
tieto kurzy, je vítaný.
EA

Deň hvezdární a planetárií 2019
Deň hvezdární a planetárií sa na Slovensku uskutočnil 17. marca 2019, v poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou.
Hvezdárne a planetáriá na Slovensku,
medzi nimi aj senecká hvezdáreň, ponúkli počas tohto dňa bohatý program.
Slovensko sa tak pripája k dlhoročnej
tradícii Európskeho dňa planetárií, ktorá
bola založená z iniciatívy pracovníkov
planetária v talianskej Brescii v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia.

Návštevníci mali možnosť vidieť v našom
planetáriu astrofilmy Úžasné planéty
a Hľadanie mimozemských civilizácií.
Počasie nám prialo a v poobedňajších
hodinách bolo možné pozorovať Slnko
so špeciálnymi ďalekohľadmi. Vo večerných hodinách si z astro-terasy vedľa
hvezdárne návštevníci vyskúšali, či vedia nájsť objekty zimnej a jarnej oblohy,
ako aj Mesiac krátko po prvej štvrti. Prechádzky po Mesiaci prebiehali v kupole
hvezdárne prostredníctvom ďalekohľadu VLST. Počas akcie k nám zavítalo
viac než 50 návštevníkov.
Klára Balogh

Stretnutie s Malou Táliou má 22 rokov
Dvadsaťdva rokov je úctyhodný čas
v živote divadelnej súťaže. Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
a divadla dospelých hrajúcich pre deti
Bratislavského kraja sa stala každoročným prestížnym podujatím, ktoré organizuje Malokarpatské osvetové stredisko
v Modre za podpory BSK a v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom v Senci.
Trojdňovú súťaž otvorila 20. marca 2019
v kinosále MsKS v Senci riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska Anna
Píchová a viceprimátor mesta Senec Juraj
Gubáni, ktorý zdôraznil, že mesto Senec
vždy s radosťou privíta tvorivé, talentované deti a ich pedagógov.
Samotná súťaž začala vystúpením
DDS Mačky v kufri zo ZUŠ Senec, ktorí zahrali divadelnú adaptáciu príbehu
Roalda Dahla Čarodejnice. Víťazi postupujú do celoštátneho kola súťaže

Členovia DDS Mačky v kufri na doskách, ktoré znamenajú svet.
a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka a celoštátnej postupovej
súťaže a prehliadky divadla dospelých
hrajúcich pre deti Divadlo a deti. Súťaž

Foto: VCs

bola vyhodnotená v piatok 22. marca
v poobedňajších hodinách. Výsledky sú
zverejnené na www.senec.sk.
VCs
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Matúš Maťátko na besede v seneckom Labyrinte

Klasika baví doteraz

„V zahraničí majú síce umelci ľahší štart,
ale lepšie podmienky z vás nespravia
kvalitnejšieho umelca,“ myslí si mladý
výtvarník. Matúš Maťátko navštívil Senec
a podelil sa s návštevníkmi besedy s jeho
skúsenosťami, snami i podstatou jeho výtvarnej tvorby. Práve tú môžu návštevníci
obdivovať v Labyrinte.
Pred takmer štyrmi rokmi sa odvážnemu
umelcovi podarilo premeniť šedivú stenu
na Mariánskej ulici v Bratislave na netradičné výtvarné dielo. Pouličné umenie
v podobe barokových anjelikov sa uskutočnilo popri premiére filmu Grey City.
Symbolický hashtag #bratislavaisnotgreycity (Bratislava nie je sivým mestom)
tak odkazoval na hrdé dedičstvo mladých
umelcov, medzi ktorých patrí i Matúš
Maťátko.

Senecká knižnica, rovnako ako všetky na
Slovensku, si pripomenula tradíciu Mesiaca kníh. Rozmanité podujatia v rámci 20.
ročníka Týždňa slovenských knižníc mali
od 4. do 10. marca 2019 za úlohu podporiť čítanie, prezentovať literatúru a knižnú
kultúru. Okrem besedy s autorkami Kristínou Ježovičovou, Petrou Nagyovou Džerengovou a Mártou Jakubecz bolo pre
deti pripravené i divadelné predstavenie
Dobrodružstvá Janka Hraška či deň otvorených dverí v knižnici.

knižku Viktórie Laurent-Škrabalovej „Lapinovci z letiska“ získal ocenenie Najkrajšia
kniha Slovenska 2016. Zaujímavosťou je,
že jednu z jej kresieb musel prerábať až
štyrikrát, kým s ňou bol vydavateľ spokojný. Aj touto sa mohli návštevníci pokochať
v priestoroch Labyrintu. Pán Maťátko ilustroval aj dielo Ivany Auxtovej „Červený vírus a kučeravý Sebastián“. Posledné dva
tituly ponúka čitateľom i senecká knižnica.
Okrem toho sa venuje aj úžitkovej grafike,
ilustrácii, maľbe, motívom na potlač odevov či plátenných tašiek, streetartu, tvorbe
reliéfov z dreva či komiksov. Svoj talent realizuje aj vizuálmi pre divadelné predstavenie a branding. Jeho veľkoplošná maľba
púta pozornosť nielen na už spomínanej
Mariánskej ulici, ale i na Jakubovom námestí a vo foajé Novej Cvernovky.

Študenti bábkoherectva v akcii. Foto: ZL

Matúš Maťátko rozpráva o svojich dielach vystavených v Labyrinte MsKS. Foto: ZL
Ani Senec však nie je tieto dni sivý. Od
8.3. rozžiarili priestory Labyrintu pestré
maľby úspešného grafika. Výstava „Cestovateľ“ bola zapožičaná z Mestskej knižnice mesta Piešťany. Záujemcovia si tak
mohli prezrieť tvorbu, ktorá poslúžila ako
úspešné knižné ilustrácie. Kniha Daniela
Rušara „Jaro kriplů“ bola dokonca ocenená ako Najkrajšia kniha jari 2011. Za

Jeho úspech a príznačný rukopis pretavený do rôznorodej tvorby poukazuje na
jedinečný talent, ktorý sa nestratí ani vo
svete. Dôkazom sú početné výstavy v zahraničí i na Slovensku. A hoci sám umelec nachádza oddych v pobyte vo Francúzsku, je preňho dôležité mať zázemie
v rodnej krajine.
Zuzana Lenártová

10. ročník Knižnej nedele prilákal 87 nových čitateľov
Každý rok má Mestská knižnica v Senci
v budove Mestského kultúrneho strediska
otvorené aj počas jednej nedele v marci mesiaci knihy. Toto podujatie je zaujímavé
aj pre samotnú knižnicu, aj pre čitateľov.
Dá sa bezplatne zapísať do knižnice a odpúšťajú sa upomienky. Tento rok sa prišlo
v nedeľu 10. marca zapísať 43 dospelých
a 44 detských čitateľov. Tety knihovníčky
odpustili 15 upomienok.

Počas knižnej nedele býva v knižnici aj
program pre deti. Na predstavení Pinocchio od divadla ZkuFraVon sa zabavilo
100 detí.
Tí, ktorí sa nestihli prísť zapísať počas knižnej nedele, tak môžu urobiť počas celého
roka. Zápisné na rok je pre dospelých
5 eur, pre deti 2 eurá a pre dôchodcov 2,50
eura. Za používanie internetu registrovaní
užívatelia v knižnici neplatia.
MO

Zaujímavým bolo dramatizované čítanie
ľudových rozprávok študentmi katedry
bábkoherectva. Pri príležitosti výročia
narodenia Pavla Dobšinského, známeho
zberateľa slovenských rozprávok, poeta,
etnológa, farára a folkloristu, sa totiž konal
16. marca Deň ľudovej rozprávky.
Dvom triedam zo ZŠ J.G. Tajovského
predstavili študenti VŠMÚ pôvodné znenie rozprávok „O hlúpej žene“ a „Ako išlo
vajce na vandrovku“. Kým prvá ich mala
rozosmiať ukážkou ľudskej hlúposti, ktorá je v istých momentoch vlastná nám
všetkým, druhou sa im snažili znázorniť,
že práve spoluprácou dokážu veľké veci.
Hlbší zmysel pradávnych príbehov deťom
pomáhala nájsť pani docentka Barbora
Zamišková, ArtD, ktorá ich so živou iskrou
a veselosťou zapájala do diskusie.
„Tieto dve rozprávky som pre študentov
vybrala hlavne preto, aby sa ukázal Dobšinský v širokej škále,“ vysvetľovala pani
Zamišková. „Nemá len zvieracie rozprávky, čím je známy, alebo fantastické, v ktorých sa udeje nejaké kúzlo. Ale má aj rozprávky o sedliackom rozume, o bežnom
príbehu z dediny. Dobšinský je náš, čiže
sú tam naše reálie,“ zdôrazňuje.
Zuzana Lenártová
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Pred 171 rokmi vypukla revolúcia a boj za slobodu Maďarov
15. marca 1848 boli v Pešti a Budíne zverejnené dva veľmi silné texty. Pieseň národa
z pera Sándora Petőfiho pretavila do veršov túžbu po slobode maďarského národa
a József Irinyi vytýčil v 12 bodoch konkrétne požiadavky ľudu. Začala sa jedna
z najdôležitejších udalostí novodobých dejín Uhorska, ktorá je považovaná za jednu
zo základných kameňov identity maďarského národa.
Spomienkové podujatia k výročiu revolúcie
sa konali 14. a 15. marca 2019 v gescii seneckej základnej organizácie Csemadoku
a Mestského múzea v Senci. Prof. Dr. Géza
Pálffy, doktor Maďarskej akadémie vied,
vedúci tímu zaoberajúceho sa výskumom
Svätej koruny Uhorska a ostatných korunovačných klenotov, prednášal žiakom

ZŠ Szencziho a študentom Spojenej školy
s VJM v Senci o pohnutej a dobrodružnej
histórii koruny. Na prednáške v múzeu priblížil dospelému obecenstvu jedenásť ciest
koruny do zahraničia v období od roku
1205 do roku 1978. Poslucháčov najviac
zaujalo, kedy a za akých okolností došlo
k pokriveniu kríža na korune. Pravdepodobne k tomu došlo pred korunováciou
kráľovnej, manželky Ferdinanda III. v roku
1638. Truhlica pre korunovačné klenoty bola násilne vypáčená, pretože nemali
správny kľúč.
Géza Pálffy prehovoril aj pri hroboch Kisfaludyovcov na rímsko-katolíckom cintoríne
v Senci. Učiteľ István Kisfaludy bol počas
revolúcie veliteľom seneckej Národnej stráže v hodnosti nadporučík. Rečník vyzdvi-

hol, že revolúcia a boj za slobodu v rokoch
1848-49 zohrala rozhodujúcu úlohu v procese vytvorenia moderného štátu na občianskom princípe. Počas revolúcie vzniklo
nezávislé občianske Uhorsko, v ktorom
zrušili nevoľníctvo, vznikla národná armáda
a ministerstvá, ktoré prijali významné rozhodnutia s dodnes trvajúcimi dôsledkami.
Revolúcia a boj za slobodu boli úspešné,
čo potvrdzuje aj to, že bez ruskej intervencie na strane Habsburgovcov by neboli porazené.
Zástupcovia seneckej maďarskej komunity
sa zúčastňujú aj spomienkovej slávnosti
v Bratislave v Medickej záhrade pri soche
básnika revolúcie, Sándora Petőfiho, kde
príhovor predniesol riaditeľ Maďarského
inštitútu v Bratislave Imre Molnár.
VCs

171 éve tört ki a magyar forradalom és szabadságharc
A 1848. március 15-én két nagyon erőteljes, gyújtó hatású szöveg látott napvilágot
Pesten és Budán. Az Irinyi József által
megfogalmazott 12 pont tételesen fölsorolta a nép követeléseit a Nemzeti dal Petőfi Sándor tollából pedig szavakba öntötte
a magyar nemzet szabadságvágyát.

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”
A Nemzeti dalnak már az első versszaka
egyértelművé tette, hogy Magyarország
újkori történetének egyik meghatározó
eseménye kezdődik, amelyet ma a nemzeti identitásunk egyik alapköveként tartunk
számon.
A Szenci Csemadok Alapszervezete és
a Szenci Városi Múzeum szervezésében
megvalósult, a forradalom évfordulójához
kötődő, programok már március 14-én elkezdődtek. Prof. Dr. Pálffy Géza, az MTA
doktora a Magyar Tudományos Akadémián működő Szent Korona Kutatócsoport
vezetője a Szenczi Molnár Albert Gimná-

zium és Szakközépiskola és a Szenczi
Molnár Albert Alapiskola diákjainak tartott
előadást a Szent Korona kalandos történetéről. A felnőtt közönségnek a Szenci
Városi Múzeumban a magyar korona 1205
és 1978 között megtett tizenegy külföldi
útjáról és hazatéréseiről számolt be. Mindhárom előadás közönségét leginkább az
érdekelte, hogy mikor és miért ferdült el a
korona keresztje. Nagy valószínűséggel ez
1638-ban következett be, amikor III. Ferdinánd feleségének koronázása előtt nem
sikerült kinyitni a koronaládát, ezért azt föl
kellett feszíteni.
Pálffy Géza március 15-én a Kisfaludy
síroknál megtartott megemlékezésen kiemelte, hogy a 1848-49-es forradalom és
szabadságharc a polgári Magyarország

megteremtésében játszott alapvető szerepet. A szabadságharc idején olyan független polgári Magyarország született, ahol
eltörölték a jobbágyrendszert, önálló hadsereg és önálló minisztériumok jöttek létre, amelyek napjainkig ható jelentőséggel
bíró rendelkezéseket hoztak. A forradalom
sikerességét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az hogy a Habsburg-ház csak az
Orosz Birodalom katonai beavatkozásával
tudott győzedelmeskedni felette.
A szenci magyar közösség képviselői hagyományosan a pozsonyi Medikus-kerti
Petőfi-szobornál is jelen voltak a március
15-i megemlékezésen, ahol az ünnepi beszédet Molnár Imre a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója mondta.
VCs

Naše stredisko talentov bolo akreditované ako „excelentné“

Stredisko talentov ZŠ A. M. Szencziho v
akreditačnom období 2018/19 získalo titul
Excelentné akreditované stredisko talentov.
V nasledujúcich troch rokoch je naša škola
oprávnená tento titul uvádzať na oficiálnych
dokumentoch. Medzinárodná sieť stredísk
talentov bola založená v Maďarsku. Jej experti navštívili školu a presvedčili sa o tom,
že v našom stredisku sa staráme o talento-

vaných žiakov na vysokej odbornej úrovni.
Naši pedagógovia vedú komplexné programy na podporu talentov v oblasti ľudového
tanca, zborového spevu a na poli výskumu
regionálnej histórie a prírodných vied. Spolupracujeme s maďarskými vedcami, čo sa
odzrkadľuje na úspechoch žiakov. Dosiahnuté umiestnenia na konferenciách Kincskeresők a TUDOK hovoria za seba. Naši

pedagógovia aj žiaci sú vítanými účastníkmi odborných konferencií a prednášok.
V akreditačnej správe sa uvádza, že naše
stredisko talentov má byť prezentované ako
pozitívny príklad pre ostatné strediská v celej sieti. Diplom a pamätnú tabuľu potvrdzujúcu akreditáciu prevezme zástupca našej
školy 23. marca 2019 v aule budapeštianskeho Gymnázia sv. Imricha.
MM

SENČAN apríl 2019

SPEKTRUM

15

Csavargás Rajczi Adriennel
Idegenforgalmi szakember, író és utazó
Rajczi Adrienn tartott élménybeszámolót
január 23-án és március 11-én a Szenci
Városi Könyvtárban Luxustól a csavargásig címmel.
A helyszínnek különös jelentőséget adott
az, hogy a könyvtár volt gyermekkora talán
legkedvesebb helye és az akkori könyvtáros Polák Margit egyike volt azoknak, akik
nagy hatással voltak a személyisége fejlődésére. Rajczi Adrienn Rétéről indult el
a nagyvilágba. Csaknem harminc évvel
ezelőtt Kassára költözött és a Thália Színház társulatának lett a tagja. Pár év múlva
Budapesten Hajdufy Miklós színiakadémiáján találjuk őt, majd a Független Színpad
társulatához szegődött. A film világába is
belekóstolt. Dolgozott Szász Jánossal,
Mészáros Mártával és Makk Károllyal is.
Ebben az időszakban született meg lánya
Blanka, ami hozzájárult ahhoz, hogy úgy-

mond „tisztességes” munka után nézett
és az idegenforgalmat választotta.
Életének új, világutazói szakasza idegenforgalmi szakvásárok látogatásával indult.
Időközben sokat változott az utazáshoz
való viszonya. Fontosnak tartja, hogy tudjuk, mit keresünk, amikor utazunk, mi az
az élmény, az a hangulat, amit szeretnénk

megélni. Ma már nem útikönyvvel készül
az utazásaira, hanem igyekszik az úticélhoz kötődő irodalmi alkotás segítségével
belelátni a hely lelkébe. Fontosnak tartja, hogy legyen idegenvezetőnk, akinek
a helyismerete felbecsülhetetlen érték az
utazó számára. Rajczi Adrienn januárban
európai úti élményeit mesélte el, a márciusi folytatásban Tajvanon, Új- Zélandon,
a Karibi-térségben és az Egyesült Államokban megtett utazásainak érdekes
részleteivel kötötte le a közönséget. Eddig
huszonhat országban járt. Azt vallja, hogy
a nagyon szervezett luxusutazásokon túl
a spontaneitásnak is megvan a varázsa,
mint például a háromszáz kilométeres biciklitúrájának, Toulouseból Montpellierig,
amelynek az elején még biciklije sem volt.
Több rövidebb írása jelent már meg az útjairól. Jelenleg könyvet ír erdélyi csavargásairól.
VCs

k členom divadelného súboru Független
Színpad. Pohybovala sa aj vo svete filmu. Spolupracovala s režisérmi Jánosom
Szászom, Mártou Mészáros a Károlyom
Makk. V tom období sa jej narodila dcéra
Blanka, čo prispelo k tomu, aby sa obzrela po „serióznej” práci a zamestnala sa
v cestovnom ruchu.
Cestovateľská kapitola jej života sa začala návštevami veľtrhov cestovného ruchu.
Časom sa jej vzťah k cestovaniu výrazne
zmenil. Považuje za veľmi dôležité vedieť, čo hľadáme, aký zážitok, aké pocity
chceme zažiť na cestách. Dnes sa už nepripravuje z bedekrov, ale nájde si literárne dielo, ktoré sprostredkuje atmosféru
cieľového prostredia. Veľmi rada využíva

služby miestnych sprievodcov, ktorých
poznatky majú pre cestovateľov cenu zlata. Adrienn Rajczi v januári porozprávala o svojich cestách po Európe a v marci
priblížila svoje potulky na Tajvane, Novom
Zélande, v Karibiku a v USA. Doteraz navštívila 26 krajín. Z osobnej skúsenosti
vie, že spontánne a jednoduché cesty dokážu pretromfnúť aj vysoko organizované luxusné pobyty. Príkladom toho bola
tristokilometrová cykloturistika, ktorú absolvovala z Toulouse do Montpellier, kedy
na začiatku cesty nemala bicykel a ani
ubytovanie nebolo zarezervované. Svoje
zážitky z ciest pravidelne publikuje. Teraz pracuje na knihe o svojich potulkách
v Sedmohradsku.
VCs

Potulky s Adrienn Rajczi
Odborníčka na cestovný ruch, spisovateľka a cestovateľka Adrienn Rajczi sa podelila 23. januára a 11. marca o svoje zážitky
z ciest v Mestskej knižnici MsKS v rámci
prednášok pod názvom Od luxusu k nenáročným potulkám.
Miesto konania stretnutia malo osobitný
význam v tom, že v detstve bola knižnica jej najobľúbenejším miestom a vtedajšia knihovníčka Margit Polák významne
ovplyvnila jej osobnostný rast. Adrienn
Rajczi sa vybrala do sveta z obce Reca.
Takmer pred tridsiatimi rokmi sa odsťahovala do Košíc, kde sa stala členkou
divadla Thália. Po pár rokoch už žila
v Budapešti. Študovala v divadelnej akadémii Miklósa Hajdufy a potom sa pridala

Tehetségpontunk ismételten „kiválóan akkreditált” lett

A Szenczi Molnár
Albert Alapiskola
Szenc tehetségpont a 2018/19
évi akkreditációs folyamatban
való részvétele
eredményeként
az
Akkreditált
kiváló Tehetségpont címet nyerte el,
melyet háromévente kell új folyamatban
megpályázni. A Nemzeti Tehetségsegí-

tő Tanács képviselői látogatásuk során
meggyőződtek a tehetségpontunk kiemelkedő szakmai színvonaláról. Elkötelezett szakembereink komplex tehetséggondozó programokat vezetnek a
néptánc és a karének, valamint a helytörténeti- és a természettudományos kutatás terén. Munkánkba szervesen kapcsolódnak be az adott tudományág magyar
szakemberei, ami tanulóink sikereiben
is megmutatkozik: a Kincskeresők és a
TUDOK konferenciáin elért eredmények

önmagukért beszélnek. Tanulóinkat és
pedagógusainkat folyamatosan hívják
szakmai konferenciákra és előadásokra.
Az akkreditációban résztvevő szakemberek javasolták a tehetségpontunk mintaszerű működésének „Jó gyakorlatként”
történő megosztását a tehetségpontok
hálózatában.
Az akkreditációt igazoló tábla és oklevél
ünnepélyes átadására 2019. március 23án a budapesti Szent Imre Gimnázium
dísztermében kerül sor. Matus Mónika

MEGHÍVÓ - A Szenczi Molnár Albert Alapiskolában szeretettel várjuk leendő elsőseinket és szüleiket az április 1o-én (szerdán)
tartandó nyílt napunkra, amikoris betekintést nyerhetnek iskolánk működésébe, az órarend szerinti bármely órára bemehetnek,
találkozhatnak a pedagógusokkal, feltehetik kérdéseiket.
Matus Mónika
POZVÁNKA - ZŠ A. M. Szencziho srdečne pozýva našich budúcich prváčikov a ich rodičov 10. apríla 2019 (v stredu) na Deň otvorených
dverí, kedy budú mať príležitosť sa zúčastniť na vyučovacích hodinách, stretnúť sa s našimi pedagógmi a položiť im svoje otázky. M. Matus
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Marián Urbanec, Marko Mišolaj, Oliver
Rauza, Dominik Sepeši,
Viktória Petrovičová, Eskáda Horváthová,
Michal Šiška, Barbora Altmanová,
Adela Debnárová, Maryam Suzanne
Dawood, Lukáš Šimko,
Natália Záhumenská.
Zosobášili sa
Maria Džurný – Jana Bielčiková
Miroslav Homola – Denisa Talapková
Martin Kapko – Zuzana Pavličko
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Mária Gottgeiserová (70), Ľudovít Švarda
(70), Božena Szeghő (75), Alexander Heringes (80), Zuzana Moravská (80)
Jednota dôchodcov
Zuzana Moravská (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Zuzana Šavelová (60)
Opustili nás
Roman Mertinko 1978, Zoltán Ronček
1957, Jaroslav Pätoprstý 1995, Alžbeta
Kválová 1936, Bc. Anton Michálek 1950,
Anna Mazáčková 1946, Veronika Némethová 1956, Mária Móroczová 1935,
Karol Szabó 1934, František Košťál 1925,
Karol Bánoczky 1954, MUDr.Peter Porubský 1947, Anton Bezúr 1925, Elisabeta
Igriczi 1934.
Dňa 26.3.2019 uplynuli tri roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Jozef
Barančík. S láskou spomínajú
manželka, synovia s rodinami
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 4. marca uplynulo 1. výročie,
keď nás navždy opustil milovaný
syn Štefan Barkol. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca mama, ostatná rodina a známi.
V apríli uplynú dva roky, keď nás navždy
opustila naša milovaná mama, Helena Csutorová (rod. Heringesová) a dvadsať rokov
náš milovaný otec, František Csutora. Kto

ste ich poznali, venujte im prosím tichú spomienku.
S láskou spomína
celá rodina.
Megemlékezünk
a két éve elhunyt
drága édesanyánkra, Csutora Ilonkára és a
húsz éve elhunyt drága édesapánkra, Csutora Ferencre. Akik ismerték, kérem szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. A
gyászoló család.
Zavrela oči, utíchol hlas, dotĺklo
srdce a náhle opustila nás. Dňa
16.03.2019 sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná dcéra, mama,
krstná mama, sestra, švagriná Adriana Felvidékyová, rod.Kissová. Už len kyticu z lásky
na hrob môžeme dať, za všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci spomínať. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.
Odišiel si tichučko, niet ťa medzi nami, v našich srdciach, ale
žiješ stále spomienkami. Dňa
24.4.2019 uplynú 3 roky čo nás
navždy opustil náš milovaný
Dezider Ferenci. S láskou v
srdci spomínajú manželka, dcéry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Dňa
4.
marca uplynulo 10
rokov, čo nás
navždy
opustila naša milovaná mama a
babička Margita Guryčová a dňa 9. marca uplynulo 9 rokov, kedy nás náhle opustil
náš milovaný otecko a dedko Miroslav Guryča. S láskou na Vás spomíname, navždy
ostanete v našich srdciach. Dcéra Lenka
a Janka s rodinami. Tí, ktorí ste poznali manželov Guryčovcov, venujte im spolu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 4. apríla uplynie 12 rokov,
kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
František Jánó. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 12.3.2019 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá mamina Rozália Kaušitzová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina
24.3. uplynulo 9 rokov od náhleho úmrtia

Príďte Darovať krv
11. apríla 2019 od 8:00 do 11:00
v Stredisku sociálnych služieb
na Hviezdoslavovej ulici 55 v Senci
MS SČK Senec

syna, otca, brata, švagra, strýca Koprivu Štefana ml. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. 30.3.
uplynulo 7 rokov,
keď nás po ťažkej
chorobe opustil manžel, otec,
svokor, dedo Kopriva Štefan.
Venujte mu s nami tichú spomienku. Ďakujeme
Ďakujeme rodine, priateľom, susedom, členom Matice Slovenskej a všetkým známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našim drahým
Františkom Košťálom, ktorý
nás navždy opustil dňa 25.2.2019 vo veku nedožitých 94 rokov.
Ďakujeme za prejavy útechy v ťažkej chvíli
a za kvetinové dary. Manželka Emília, dcéra
Tatiana a syn František s rodinami.
Zo srdca ďakujeme všetkým,
ktorí prišli odprevadiť našu
milovanú manželku, maminku
a babku Veroniku Némethovú
na jej poslednej ceste, aj tým,
ktorí jej venovali tichú spomienku. Navždy ostaneš v našich srdciach.
Odišiel si tíško, bez rozlúčky.
Dňa 24.4. uplynú tri roky čo nás
navždy opustil náš milovaný
Jaroslav Šebo, manžel, otec,
svokor, dedo, pradedo. Venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomína manželka s rodinou.
To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie. Dňa 21.
marca si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustil Peter
Waschina. Za tichú spomienku
ďakuje manželka, dcéry, vnučky a ostatná
rodina.
Számunkra Te sohasem leszel
halott, örokké élni fogsz mint
a csillagok. Drága jó szivét, két
dolgos kezét áldd meg Atyám,
s mi köszönjük hogy Ő lehetett
a mi drága ÉDESAPÁNK. Szerető férj voltál drága édesapa, most már bánatos családodnak ŐRANGYALA. Áprílis 3-án
lenne 100 éves drága édesapánk Fülöp Gyula. Nem feledünk, mert igazán szerettünk.
Emlékét hállával és nagy szeretettel őrző lánya Terike és családja.
Milovali sme Ťa a Ty si miloval nás, tú lásku
nezoberie žiadny čas a zostávaš v našich srdciach na večný čas. 3. apríla by sa dožil náš
drahý otec 100 rokov. S láskou a vďakou spomína dcéra Terka s rodinou.

Riadková unzercia
• Ubytovacie zariadenie na Slnečných jazerách Juh hľadá pani
na upratovanie. Kontakt: 0904657239 v čase 17:00 - 21:00.
• Pracovná ponuka:
G&G čerpacia stanica, prevádzka Senec ponúka prácu obsluha čerpacej stanice na TPP. Bližšie info na tel. č: 0905 380 002
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Fašiangovali sme s novým vedením mesta
Výročná členská schôdza JDS sa v Senci
konala 27. februára a jej spojeniu s fašiangovým posedením môžeme pripísať veľkú
účasť. Z 365 členov sa na nej zúčastnilo
226 seniorov. A je potešiteľné, že o členstvo má záujem stále viac nových „mladých“ seniorov. Navštívilo nás aj nové vedenie mesta - primátor Dušan Badinský,
viceprimátor Juraj Gubáni a prednostka
Jarmila Répássyová s prísľubom pomoci
a riešenia problémov seneckých seniorov.
Na úvod nás potešili svojimi vystúpeniami
mladí umelci. Dlhoročný predseda JDS
Vladimír Kopecký informoval prítomných
o aktivitách v roku 2018. Tradične išlo
o návštevy termálnych kúpalísk, kultúrnych podujatí, prvýkrát aj účasť na karnevale. Veľmi úspešne sme obstáli tak na
športových podujatiach - Anna Mokrášová
a Vladimír Chríbik priniesli z celoslovenskej súťaže v Bardejove medaily, ako aj na
celoslovenskej prehliadke poézie a prózy
zásluhou našej recitátorky Helenky Čajkovej. Mimoriadny úspech mal trojdňový
výlet do mesta pamiatok Třebíča. Vyzdvihnúť treba, že naše seniorky si udržujú kondíciu pravidelným cvičením pilates. Pri

Sála SOŠ AaP plná seniorov z Jednoty dôchodcov Slovenska. Foto: Ján Lošonský
hudbe a tancovačke sme sa stretli na majálese, v októbri (mesiaci úcty k starším)
a na vianočnom večierku. V roku 2019 plánujeme podobné aktivity, ktoré spríjemnia
život našim seniorom. Vypočuli sme si aj

správy o hospodárení a revíznu správu.
A potom prišla najveselšia časť – zábava,
kde si naši seniori zaspievali a zatancovali
až do neskorých nočných hodín.
Viera Mokráňová

Fašiangy Klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci

Klub ZO SZTP fašiangoval

Aktuálny počet členov Klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci je 338.

Výročná schôdza Základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutýchsa konala 1. marca, na záver fašiangového
obdobia.
Správa o minuloročnej činnosti si zaslúži
uznanie, pretože obsahovala dlhý zoznam
tuzemských a zahraničných liečebných
pobytov, poznávacích zájazdov, návštevy
kultúrnych podujatí, športové a iné aktivity. Plán činnosti na rok 2019 je nemenej
ambiciózny.
Program, ktorý pripravil spevácky zbor
Heleny Oborníkovej a ZUŠ Senec, si so
seniormi pozreli aj členovia vedenia mesta. Keďže Fašiangy sú obdobím jedla a zábavy, v ďalšej časti stretnutia bolo tejto tradícii učinené zadosť v plnej miere.
VCs

Veselosť, zábavu, dobré jedlo, tanec aj
bohatú tombolu si dopriali členovia Klubu dôchodcov. Fašiangové posedenie sa
uskutočnilo 22. februára v spoločenskej
sále SOŠ AaP.
Správa o činnosti klubu v roku 2018, ktorú
uviedla vedúca klubu Barbora Molnárová,
obsahovala zaujímavé a z hľadiska organizačného zabezpečenia náročné podujatia. Na posedenia pri príležitosti sviatkov
prišlo vždy okolo dvesto hostí a veľmi
populárne boli aj výlety a návštevy divadelných predstavení. Aktuálny počet členov je úctyhodných 338, pričom väčšina
z nich sa aktívne podieľa na živote klubu.

Foto: VCs

Prednostka Jarmila Répássyová požiadala členov, aby pomohli mestu so zabezpečením prezidentských volieb účasťou vo
volebných komisiách. Oznámila tiež, že po
ročnej prestávke sa opäť budú konať Župné športové hry seniorov. Vzhľadom na
úspešnú reprezentáciu klubu v uplynulých
rokoch, vyzvala členov, aby sa zapojili do
tohoročných Župných športových hier seniorov.
Primátor predstavil novovymenovaného
viceprimátora Juraja Gubániho, ktorý prisľúbil, že sa bude čo najčastejšie stretávať
so seniormi, aby mal informácie z prvej
ruky o ich živote a problémoch.
VCs

Výročná schôdza ZO SZTP.

Foto: GL
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Veronika Vadovičová v ŠKD J. G. Tajovského
Školský klub detí má rôzne aktivity. Napríklad i rozhovory so známymi ľuďmi.
11.marca k nám zavítala paralympionička
Veronika Vadovičová. Neskutočne sympatická, skromná a príjemná športovkyňa
potešila žiakov 2.ročníka, ktorí jej položili
množstvo otázok a pozreli si ukážku streľby na videu. Veronika získala 1.miesto
v Pekingu v roku 2008, 3.miesto v Londýne v roku 2012 a 2x 1.miesto a 1x 2.miesto
na paralympijských hrách v Riu de Janeiro v roku 2016. Príjemné popoludnie vyplnila Veronika aj ukážkou terčov, vzduchovej pušky a samozrejme aj medailí.
Veríme, že táto úžasná športovkyňa povzbudila nejedného žiačika, aby vymenili
počítače a mobily za aktívny pohyb.

• Od koľkých rokov ste sa rozhodli,
že budete strelkyňou?
Keďže som sa narodila so zdravotným
postihnutím, so športom som nemala
veľa spoločného. Okrem rehabilitačných
cvičení. Aj od telesnej výchovy som bola
oslobodená. Až na strednej integrovanej škole bol športový klub, kam som vo
voľnom čase začala chodiť. Čiže od 15
rokov.
• Ako reagovali rodičia?
V prvom momente boli prekvapení, pretože hádam ani nevedeli, že taký šport
existuje. Ale keď išli so mnou na strelnicu a videli, o čom tento šport je, tak boli
spokojní a plne ma v tréningoch podporovali. Hlavne ma museli na ne voziť. A to

Alexander Nagy a Gabriel Csémy priniesli
bronz z Lignana

Skvelá správa dorazila z talianskeho Lignana, kde dvaja hráči Stolnotenisového
klubu telesne postihnutých STK TP PARA
SENEC Alexander Nagy a Gabriel Csémy
vybojovali pekné tretie miesto v súťaži
tímov na turnaji Para TT Lignano Open
2019, ktorý sa konal 14.-16. marca 2019.

až do doby, kým som si nespravila vodičský preukaz a mohla som jazdiť sama.
• Uvažovali ste aj o inom druhu streľby?
Iný druh streľby je už ako úplne iný šport.
Nie sú tam rovnaké zbrane, technika
a ani strelnica, takže by to bolo ako učiť
sa úplne iný šport. Športová streľba
z pušky je o presnosti, sebakontrole,
sústredení, technike. Je to krásny šport,
ktorý ma nesmierne baví.
• Čo v budúcnosti?
V športovej streľbe nie je vekové obmedzenie ako vo väčšine športov, takže
ešte pár rokov sa jej určite chcem naplno
venovať a potom neskôr by som chcela
pokračovať ako trénerka.
MonSkov

Zimné plávanie
Pohár Slnečných jazier

„Táto medaila z Lignana má pre mňa špeciálnu príchuť, lebo v roku 2009, čiže pred
desiatimi rokmi som mal debut, prvý štart
v reprezentácii. Bol to prvý tohoročný
medzinárodný turnaj. Čakajú nás turnaje
v máji v Slovinsku, v septembri v Čechách
v Ostrave. Ak všetko pôjde dobre, tak získame nomináciu na tohoročné Majstrovstvá Európy vo Švédsku v Helsinborgu,
kde budeme obhajovať bronzovú medailu v súťaži družstiev z ME z roku 2017.
Aj ja aj Šaňo sme tímoví hráči, a hoci na
žiadnych turnajoch nepatríme medzi favoritov, ukazuje sa že tímový duch dokáže veľa. Výsledkom je aj táto medaila.
Vážime si každú možnosť reprezentovať
Slovensko. Sezóna je veľmi náročná
a dlhá, ale neustále pracujeme na
sebe. Táto medaila nás motivuje pracovať na sebe ešte viac.“ – vyjadril sa
Gabriel Csémy pre redakciu Senčan.
VCs

Inzercia

16. marca 2019 sa uskutočnil ôsmy ročník súťaže v zimnom plávaní - Pohár Slnečných jazier, ktorú organizuje SPORT
CLUB Senec za podpory klubu Fides
Brno.
Preteky sú súčasťou Českého pohára aj
Slovenského pohára v zimnom plávaní.
Od roku 2018 rastie medzi slovenskými
zimnými plavcami záujem o súťažné plávanie. To sa potvrdilo aj zvýšeným počtom plavcov zo Slovenska - bolo ich 52
z celkového počtu 165 plavcov.
Plavci nastúpili na trate v dĺžkach 50 m,
100 m, 250 m, 500 m, 750 m a 1000 m.
Senec zastupovali traja plavci, z ktorých
Pavol Hrnčiar sa umiestnil na 2. mieste na
trati dlhej 100 metrov.
SPORT CLUB Senec ďakuje za podporu
všetkým partnerom akcie a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri organizácii
akcie.
Vladimír Lysičan
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Športové kluby v Senci
V Senci pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú či už deťom, mládeži alebo dospelým.
Komisia športu prišla s nápadom postupne Senčanom predstaviť jednotlivé športové kluby, ich činnosť,
tréningy, súťaže a úspechy. V tomto čísle predstavujeme ŠK BEST FITNESS.

ŠK BEST FITNESS - Majstri Európy
Názov klubu: ŠK BEST FITNESS Senec
Kontaktné údaje:
FB- stránka: Best Fitness Senec,
Jiu-Jitsu Senec Slovakia
Mail: martina.sitarova111@gmail.com
Tel.: +421-(0)948-108-009,
+421-(0)-948-098-903
Miesto: Lichnerova 44, Senec
Spôsob prihlásenia do klubu:
priamo u trénera Martina Sitára
Tréningy:
Deti: utorok a štvrtok: 18:00 – 19:00
Dospelí: pondelok, streda, piatok: 18:00 19:00, utorok a štvrtok 19:00 – 20:00
Vznik a zameranie klubu: Klub pôsobí
v Senci už 5 rokov a zameriava sa na tréning Brazílskeho jiu-jitsu a Grapplingu
Počet členov:
16-18 aktívnych detí a 15-16 dospelých
Pre koho je určený:
Tréning je vhodný pre mužov, ženy a deti
od 5 rokov veku
Súťaže a úspechy za ostatných 5 rokov:
Martin Sitár - 3-násobný Majster Európy
v Jiu-Jitsu, modrý pás a fialový pás - Lisabon 2018, Rím 2018 a Lisabon 2019
Martina Sitárová - Majsterka Európy Lisabon 2019, fialový pás Lisabon 2019
Deti získali viacero výborných umiestnení
na Slovenských i medzinárodných turnajoch
Aktivity klubu:
Tréning a domáce i zahraničné súťaže.
O pôsobení klubu ŠK BEST FITNESS sme
sa porozprávali s trénermi Martinou a Martinom Sitárovcami.
• Čo je to Brazílske Jiu-Jitsu?
Ak chceme pochopiť význam jiu-jitsu, musíme nahliadnuť do hĺbky tohto umenia.
Hlavným významom slova JIU (jemnosť)
sa skrýva myšlienka, že slabší (jemnejší)
dokáže poraziť silnejšieho, agresívnejšieho pomocou JITSU (umenia, zručnosti).
Jednoducho povedané jiu-jitsu je umenie,
v ktorom pomocou zručnosti a inteligencie môžete premôcť hrubú silu a agresiu.
To neznamená, že fyzická sila nie je dôležitá, naopak pravidelným cvičením je
možné získať veľkú fyzickú silu, kondíciu
a v neposlednom rade psychickú kondíciu!
V brazílskom jiu-jitsu sa snažíme súpera
stiahnuť na zem a tam ho dostať do pozície, ktorá bude pre neho nekomfortná.

Rodina Sitárovcov.

Foto: Inga Deakova

Buď sa vtedy vzdá, alebo môže dôjsť
k zraneniu.
Je to šport pre každého bez obmedzenia
veku. Trénujeme aj 5-ročné deti, ale začať
sa dá pokojne aj po 40-tke a v tomto veku
aj súťažiť a vyhrávať.
• A aký je rozdiel medzi brazílskym jiu-jitsu a grapplingom, ktorému sa venujete
tiež?
Rozdiel je len v odeve. Pri jiu-jitsu môže
športovec využiť aj oblečenie vo svoj prospech, súper to tiež využíva. Pri grapplingu oblečenie tzv. rashguar nie je za čo
uchopiť. Vtedy sa využíva len vlastné telo
a telo súpera, aby ste ho dostali do želanej
pozície. Grappling aj brazílske jiu-jitsu sú
športy náročné na rozmýšľanie. Dôležitá
je technika. Hovorí sa mu aj ľudské šachy.
Keď je niekto veľký a silný, neznamená to,
že je aj lepší. Vyhrá ten, kto je na tom lepšie technicky. Nepotrebuje mať veľkú silu
alebo váhu. Žena dokáže poraziť aj muža,
ak je technicky zručnejšia.
Naša dcéra Natálka Sitárová súťaží aj
s chlapcami. Ako rodičom sa nám na to
niekedy ťažko pozerá, ale je technicky
zdatná, že dokáže poraziť aj chlapcov.
Má za sebou nespočetné víťazstvá. Na

Slovensku patri medzi špičku vo svojej
kategórii.
• Prečo je dôležité aj súťažiť?
Podporujeme deti, aby hneď ako zvládnu základy techniky, chodili na súťaže.
Ostrieľali sa, nabrali skúsenosti. Treba začať súťažiť v čo najnižšom veku, lebo čím
je človek starší, tým má väčšie zábrany.
Je dosť ľudí, ktorí sú dobrí na tréningu,
ale na súťaži to nevedia zužitkovať. Začať
v mladom veku súťažiť, pomáha pri budovaní dobrej športovej psychiky. Martina
porazila ženu o 20 kíl ťažšiu, ale zvládla to
technikou. Hlava je veľmi dôležitá. Niekto
to mentálne vzdá, ešte kým začne. To je
pri súťažiach najhoršie.
Súťaž vám dá viac ako mesiac tréningu.
Človek sa naučí kontrolovať stres a psychiku. A to viete potom aplikovať aj v civilnom
živote.
• Kedy ste sa jiu-jitsu začali venovať?
Martin 20 rokov robil zápasenie. Následne po 10 rokoch v zahraničí sme prišli do
Senca a začali sme sa venovať jiu-jitsu.
Martina predtým nešportovala. Začala,
keď mala 36 a v 40-tke sa stala Majsterkou
Európy.
Športový vek sa posúva. Napríklad Jaromír Jágr stále hrá hokej. Kedysi športovci
končili, keď mali 25-30 rokov. Hokejisti, zápasníci, kulturisti... Neviem prečo, ale iný
životný štýl nám umožnil ešte stále fungovať. Ľudia si myslia, že po štyridsiatke sú
už starí, ale ja som po 40-tke už trojnásobný Majster Európy. Napriek tomu názvu je
to najvyššia svetová súťaž. Pred 10 rokmi
by mi to vôbec nenapadlo. A ešte neplánujem končiť. Máme pred sebou ďalšie
ciele. Teraz máme fialové opasky, vrchol
je čierny opasok.
• Ako sa darí deťom z klubu na súťažiach?
Minulý rok sme absolvovali turnaje na Slovensku i v zahraničí. V decembri sme boli
na súťaži v Martine. Boli tam naše dievčatá, ktoré trénovali len dva mesiace. Porážali deti, ktoré majú niekoľkoročné skúsenosti. Toto je pre nás najväčšia odmena.
Talent je dôležitý, ale iba tvrdou prácou a
disciplínou to dotiahnete na vrchol. Máme
medzi deťmi aj dospelými talenty, ktoré sa
umiestňujú na výborných miestach, ale
nevieme ich posielať na všetky súťaže.
Chodíme na dve-tri súťaže v roku. Viac je
už finančne náročné.
Rozprávala sa Martina Ostatníková
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Ceny Športovec roka mesta Senec za rok 2018 boli odovzdané
V stredu 13. marca 2019 za účasti vedenia mesta, poslancov MsZ a hostí boli
odovzdané ceny najlepším seneckým
športovcom. Pod taktovkou športového
moderátora Martina Šilana sa na pódiu
kinosály MsKS striedalo odovzdávanie
cien s bohatým sprievodným programom
v znamení tanca, akrobacie a HIP HOP-u.
Do odovzdávania cien sa aj tento rok zapojili osobnosti slovenského športu: podpredsedníčka Slovenského olympijského
výboru, účastníčka dvoch olympijských
hier Mária Mračnová, najúspešnejšia slovenská športová gymnastka histórie Marianna Krajčírová-Némethová, prezident
Klubu ligových kanonierov Tomáš Medveď
a športový fyziológ, kondičný tréner Viktor
Bielik.
O laureátoch ceny Športovec roka mesta Senec rozhodovala Komisia športu pri
MsZ v novom zložení na svojom prvom zasadnutí v týchto kategóriách: jednotlivec,
kolektív roka, skokan roka, cena primátora za šport, zaslúžilý športovec, tréner
a funkcionár. Primátor mesta Senec Dušan
Badinský odovzdal štyrom športovcom
ďakovný list primátora za vzornú reprezentáciu mesta Senec. Víťazom internetového
hlasovania sa stalo ŠPORT CENTRUM
Senec – družstvo hádzanárov U15 so 475
hlasmi z celkového počtu 1 181 odovzdaných hlasov. Absolútnym víťazom sa stala
reprezentantka Slovenska v pretláčaní rukou, desaťnásobná majsterka sveta, Lucia
Debnárová.
Naďalej držme palce seneckým športovcom a zvlášť tím, ktorí majú šancu sa prebojovať na Olympiádu 2020 v Tokiu, medzi
nimi sú Pavol Bitto – karate, Dominik Poizl
– Lukostreľba, Gabriel Csémy – stolny tenis PARA. Viac na www.senec.sk
VCs

Desaťnásobná majsterka sveta a absolútna víťazka Športovca roka Lucia Debnárová a mama ocenenej volejbalistky Lenky Vandákovej.
Foto: Miro Pochyba

Najmenší ocenení - Liliana Kántorová
a Tobias Medveď
Foto: Miro Pochyba

Náš skvelý automobilový pretekár Maťo
Homola.
Foto: Miro Pochyba
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