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Keď sa nový vírus objavil v Číne, nevenovali 
sme tomu až takú veľkú pozornosť. Bol ďale-
ko a nečakali sme, že príde aj k nám. Po in-
ternete kolovali rôzne vtipy a fotky ľudí i zvie-
rat s rúškami. Vážnosť situácie sme si všetci 
uvedomili asi až vtedy, keď nastala kritická 
situácia v neďalekom Taliansku a keď sa prví 
chorí objavili už aj na Slovensku.
Koronavírus sa začal riešiť na úrovni štátu  
a prvá nakazená Senčanka bola dôvodom 
opatrení ako napríklad zatvorenia základ-
ných a materských škôl, Bratislavský samo-
správny kraj zasa zatvoril stredné školy.
Našťastie, nakazená Senčanka má v našom 
meste len trvalý pobyt, ale žije v Bratislave. 
K termínu uzávierky novín zatiaľ nemáme 
žiadneho Senčana s koronavírusom CO-
VID-19 a dúfame, že to tak čo najdlhšie zo-
stane.
Senčania sa postupne stávali disciplinova-
nejšími. Zo začiatku musela Mestská polí-
cia upozorňovať napríklad mládež, rodičov 

s deťmi na ihriskách alebo aj zahraničných 
pracovníkov na Slnečných jazerách, aby sa 
nezhromažďovali vo väčších skupinách.
Neskôr sa začali nosiť rúška. Kedysi sme 
sa s pousmiatím pozerali na turistov z Ázie, 
ktorí ich nosili na tvárach. Odrazu sme rúš-
ka zo dňa na deň začali nosiť aj my. Niektorí 
mali zásoby z lekární, iní si rúška začali šiť 
alebo inak vyrábať sami. Dnes bez rúška ne-
môžeme vstúpiť na úrad, do obchodu... Od-
porúča sa umývať si mydlom ruky aspoň 20 
sekúnd a nosiť rukavice všade tam, kde sa 
môžeme dotýkať vecí, ktorých sa dotkli iní.
Sme vďační za každé rúško, ktoré ušil nie-
kto so šikovnými rukami. Zapojili sa mamy, 
ktoré sú doma s deťmi, pani učiteľky, ktoré 
pracujú s deťmi cez Edupage, zamestnanci 
mesta a mnohí ďalší.
Mestská polícia postupne oslovila a ďalej 
oslovuje našich dôchodcov. Zisťuje, či sa  
o nich má kto postarať, či majú rúška a ne-
potrebujú inú formu pomoci.

V týchto týždňoch zisťujeme, kto vlastne 
sme. Ako si vieme navzájom pomôcť, ako 
vieme byť disciplinovaní, aby sme chránili 
naše životy či životy iných. Zachovajme si 
zdravý rozum a súcitné srdce, buďme trpez-
liví a zabojujme spoločne.
Pandémia bude celú spoločnosť stáť veľa 
peňazí, pracovné miesta a podľa štatistík aj 
veľa životov. Možno zažívame čosi podob-
né, ako naši predkovia počas vojen. Stále 
však môžeme zostať optimistickí. Nemusí-
me proti sebe bojovať, stačí zostať doma, 
aby sme zastavili neviditeľného nepriateľa.
Čo viac môžeme urobiť? Tvorivosť vraj nemá 
hranice. Tak tvorme. Niekto môže šiť ďalšie 
rúška, iný zatelefonuje osamelému známe-
mu alebo mu nakúpi potraviny... A vážme 
si prácu tých, bez ktorých to nejde - lekári, 
policajti, novinári, predavačky, zásobovači, 
potravinári, poštárky... Mohli by sme meno-
vať veľmi dlho.
A hlavne, vydržme!                                MO

Koronavírus prišiel aj na Slovensko, vydržme a buďme disciplinovaní

9. marca sme sa zobudili do novej reality. Zatvorené školy, rúška na tvárach, nemáme sa stretávať... Pre nový vírus.              Foto: Boris Tóth

Epidemiologická situácia na Slovensku si vyžiadala prísne preventívne opatrenia.



2 SENČAN apríl 2020  SPEKTRUM

Kontakty:
Národné centrum zdravotníckych infor-
mácií - telefón: *0123 alebo 0800 221 234
mail: novykoronavirus@uvzsr.sk 
Dôležité linky:
Úrad verejného zdravotníctva:
www.uvzsr.sk
Koronavírus na Slovensku COVID-19:
www.korona.gov.sk
Mesto Senec:
www.senec.sk
Facebook:
Mesto Senec – oficiálna stránka

Mesto Senec odporúča obyvateľom mes-
ta sledovať masmédiá: televízie, rozhla-
sové stanice, tlač a dôveryhodné interne-
tové zdroje.
 
Mestský úrad
• Mestský úrad v Senci je pre verejnosť 
uzavretý, až do odvolania je otvorená iba 
podateľňa. Prosíme obyvateľov mesta, 
aby s úradom komunikovali telefonicky 
alebo cez internet a podateľňu navštívili 
len v odôvodnených prípadoch. Vstup do 
priestorov úradu je možný len s ochran-
ným rúškom alebo inou pomôckou tohto 
typ, napríklad šatkou a podobne.
• Stránkové hodiny sú skrátené na pon-
delok až piatok od 8:00 do 11:00 a v stre-
du od 13:00 do 16:00.
• Matrika vydáva matričné doklady v ob-
medzenom režime, sobáše sa konajú iba 
s rúškami a v obmedzenom režime.
• Prebehla dezinfekcia mestských budov 
a verejných ihrísk. Podľa potreby sa bude 
opakovať.
• Mesto Senec pozastavilo zasadnu-
tia komisií a Mestského zastupiteľstva  
v Senci. 
• Keď bude mať mesto k dispozícii rúška, 
dostanú ich najprv seniori, potom mlad-
šie ročníky.
• Vstup do verejných budov je možný len 
s ochranným rúškom, šatkou a pod.

Sociálne služby mesta Senec
• Zariadenie opatrovateľskej služby je za-
tvorené.
• Denné centrum seniorov je zatvorené.
• Opatrovateľské služby v domácnos-
tiach naďalej fungujú.
• Ak niekto potrebuje pomoc, najmä osa-
melý starší človek, prosíme, aby sa pri-
hlásil buď sám alebo aby to nahlásili ľu-
dia z jeho rodiny alebo okolia na sociálny 
útvar mesta Senec. Kontakt: locziovag@
senec.sk, 02/2020 5122
• Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na so-
ciálny útvar mesta Senec, ktorý ich v prí-

pade potreby bude kontaktovať. Kontakt: 
locziovag@senec.sk
• Stravníci Strediska sociálnych služieb  
a vybraného dodávateľa stravy už nahlá-
sili záujem o rozvoz stravy, ktorý stojí 33 
centov na deň a platí ho klient elektronic-
ky prevodom z účtu. Číslo účtu dostali 
stravníci v obedároch a uverejňujeme ho 
aj tu: SK30 0900 0000 0050 2432 3886
Variabilný symbol: číslo rozhodnutia, kto-
ré klient dostal
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: MMRRRR, uvedie 
sa mesiac, za ktorý sa platí, napríklad 
042020.
Do poznámky stačí uviesť meno a priez-
visko.
Kontakt: 02/4592 3125
• Auto na prepravnú službu (tzv. „so-
ciálny taxík“) premáva v obmedzenom 
režime. Objednať sa treba deň vopred. 
Kontakt: banicovam@senec.sk, 02/2020 
5145.
• Na Slnečných jazerách – JUH (pri bý-
valej drevenej dedine) je prístup k pitnej 
vode najmä pre ľudí bez domova.

Mestská polícia
• Telefónne číslo: 159

Mestská autobusová doprava
• Od 17. marca 2020 až do odvolania ne-
premáva.

Odpadové hospodárstvo
• Zberný dvor je od 17. marca 2020 do 
odvolania zatvorený. Bioodpad (orezy 
zviazané do otiepok, tráva vo vreciach  
a pod.) treba nechať pri dome a odvoz do-
hodnúť na útvare verejnej zelene, údržby 
a čistenia mesta Senec v termíne, ktorý si 
občan mesta Senec dohodne telefonicky 
na čísle 0911 053 634 alebo na mailových 
adresách: kolozsvariovav@senec.sk, od-
pady@senec.sk. Znovuotvorenie zber-
ného dvora zverejníme na webe mesta. 
Pokiaľ sú obyvatelia mesta, ktorým sa ide 
vyzdvihnúť bioodpad, v karanténe, žia-
dame, aby o tom pri dohadovaní termínu 
odvozu upozornili!

Školstvo a šport
• Školy sú zatvorené do termínu, ktorý 
určí Vláda Slovenskej republiky. Na všet-
kých školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta prebieha vyučovanie pros-
tredníctvom Edupage.
• Športové podujatia sa rušia alebo pre-
súvajú na nové termíny.

Mestské kultúrne stredisko
• Je zatvorené. Filmové predstavenia sú 
zrušené do odvolania. Všetky podujatia 
sa rušia alebo presúvajú na nové termíny.

Správa cestovného ruchu Senec
• Priestory SCR Senec, s.r.o. sú zatvo-
rené, rovnako aj Turistické informačné 
centrum.

• Všetkým obyvateľom odporúčame no-
siť ochranné rúška všade, kde sa môžu 
stretnúť s ľuďmi, nezdržiavať sa vo väč-
ších skupinách, sledovať dôveryhodné 
zdroje a rešpektovať všetky nariadenia  
a odporúčania zodpovedných inštitúcií.

Otváracie hodiny obchodov
Tesco: 7:00 - 21:00
Lidl: 7:00 - 20:00
Kaufland: 7:00 - 21:00
Billa: 7:00 - 21:00
Terno: 6:00 - 20:00
V súvislosti s pandémiou je zavedené 
nakupovanie pre seniorov každý deň od 
9:00 do 12:00. Obchody budú mať počas 
nedelí sanitárny deň a pre verejnosť budú 
zatvorené.

Ďalšie opatrenia Vlády
Slovenskej republiky z 24.3.
• Rúško nosiť všade mimo bydliska!
• V radoch dodržte 2-metrové odstupy.
• Sväté omše sa budú vysielať aj každý 
deň o 18:00 na RTVS.
• Seniori majú zostať doma a vychádzať 
iba v nevyhnutných prípadoch.
• Telefónne čísla pre pomoc seniorom  
v Senci (pre nákup potravín, drogérie a lie-
kov): 02/2020 5121 alebo 02/2020 5122.
• Vlaky zadarmo pre študentov sú zruše-
né a dôchodcom sa zatiaľ odporúča ne-
využívať vlaky zadarmo.
• Termíny zdravotných prehliadok po-
trebných pre povolania sa posúvajú.
• Posúvajú sa niektoré lehoty.
• Právnické osoby môžu zasadať na diaľ-
ku per rollam.

Informácie v maďarskom jazyku nájdete 
na strane 15.

Informácie mesta Senec k aktuálnej situácii - opatrenia a odporúčania

Oprava
V marcovom čísle Mestských novín 
Senčan sme chybne uviedli názov vše-
obecne záväzného nariadenia o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Senec. Toto VZN však rieši ško-
ly zriadené na území mesta Senec, nie  
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
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Názory vedenia mesta 
a poslancov mestského zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta a poslancom mest-
ského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor na aktuálne témy mesta Senec. V tomto 
čísle sa pýtame: Aká je vaša predstava koncepcie športu?
Komisia športu pripravuje návrh koncepcie športu mesta Senec. Čo je pre Vás to pod-
statné, čo by mala táto koncepcia riešiť a obsahovať?

Tomáš Mokoš
nezávislý poslanec
Patríme medzi dynamicky sa rozvíjajúce 
mestá nielen v našom regióne ale v celej 
krajine, vrátane športu. Vznikajú nové špor-
ty a športové organizácie, ktoré sa stávajú 
bežnou súčasťou každodenného života 
športovcov, občanov nášho mesta a tým aj 
častých otázok riešenia športovej infraštruk-
túry a financovania športu. Z tohto dôvodu 
je dôležité reálne spracovanie koncepcie 
športu. Pri koncepcii musíme vychádzať  
z analýzy súčasného stavu športu v mes-
te Senec, potrieb športových klubov i celej 
športovej verejnosti.  Aktuálne máme i legis-
latívnu podporu v Zákone o športe, vychá-
dzať a opierať sa môžeme aj o Koncepciu 
BSK. Samotná analýza súčasného stavu 
nám ukáže smerovanie, priority, systémové 
opatrenia v oblasti podpory a rozvoja športu 
mesta Senec. Samozrejme všeobecná stra-
tégia Koncepcie športu musí vychádzať aj  
z ekonomického potenciálu mesta Senec  
a musí  obsahovať projektové zámery na:
- podporu kľúčových športov v meste,
- podporu športu pre všetkých,
- podporu a rozvoj infraštruktúry.

Jana Némethová
nezávislá poslankyňa
Koncepcia športu je jeden zo strategic-
kých dokumentov mesta. Jej úlohou je 
podrobne zmapovať súčasný stav športu 
v meste od základných škôl, krúžkov, cez 
športové kluby, až po možnosti športové-
ho vyžitia širokej verejnosti. Na základe 
týchto skutočností by sme mali stano-
viť ciele, akým smerom by sa mal šport 
v Senci uberať.  Pre mňa je dôležité, aby 
boli podporované všetky športy rovnako 
a aby v meste vznikla taká športová in-
fraštruktúra pri základných školách, kde 
budú mať deti kvalitné hodiny telesnej vý-
chovy. Zároveň je pre mňa dôležité budo-
vanie takej infraštruktúry, ktorá napomô-
že rozvoju rôznych športov a pritiahne do 
Senca zaujímavé podujatia, tzv. športová 
turistika. Je to náročné, pretože plochy 
na budovanie športovísk sú obmedzené. 
Preto budujme športoviská, ktoré budú 
plne k dispozícii Senčanom.
Koncepcia športu môže dosiahnuť 
úspech len vtedy, ak si jej ciele a zámery 
osvoja všetci.

Kalendár
primátora 

marec 2020

Z pracovného diára 
primátora mesta Se-
nec na mesiac ma-
rec vyberáme:

• Pracovné stretnutia so zamestnanca-
mi mesta
• Pracovné stretnutia s vedúcimi útva-
rov Mestského úradu
• Stretnutia s občanmi mesta
• Pracovné stretnutie členov odbornej 
hodnotiacej komisie Bratislavskej regi-
onálnej dotačnej schémy na podporu 
ochrany životného prostredia na rok 
2019-2020
• Pracovné stretnutie s organizátormi 
majstrovstiev Európy v triatlone spolu  
s ostatnými zložkami podieľajúcimi sa 
na tomto podujatí
• Slávnostné odovzdávanie cien Špor-
tovec roka mesta Senec v MsKS
• Stretnutie s členmi seneckého Slo-
venského zväzu telesne postihnutých
• Celoslovenské stretnutie skautov  
v budove Strednej odbornej školy auto-
mobilovej a podnikania
• Krízové stretnutie vedenia z dôvodu 
medializácie nakazenej osoby korona-
vírusom  COVID-19
• Krízový štáb mesta Senec
• Krízové stretnutie s riaditeľmi mater-
ských a základných škôl mesta Senec
• Pracovné stretnutie so zástupcami 
poslaneckých klubov a nezaradenými 
poslancami
• Zasadnutie Mestskej rady v Senci
• Kontrola priebehu postrekovania 
všetkých mestských budov dezinfekč-
nými prostriedkami 
• Komunikácia na dennej báze s Kraj-
ským krízovým štábom a hygienikmi  
z Úradu verejného zdravotníctva 

Dagmara Mičeková

Potraviny zo škôl sa nestratia
Útvar školstva a športu mesta Senec  
v spolupráci so všetkými školami a škol-
skými zariadeniami v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta prehodnotil stav usklad-
nených potravín v skladoch školských 
jedální a vyčlenil potraviny, ktorým končí 
doba spotreby v blízkom čase.
K 16.3. posunul niektoré potraviny do za-
riadenia opatrovateľskej služby, aby ich 

bolo možné využiť pre našich seniorov. 
Použili sa na varenie pre seniorov v zaria-
dení a rozvoz obedov do domácností se-
niorom. Tento týždeň pokračujeme a hľa-
dáme využitie pre ďalšie potraviny, ktorým 
spotreba končí tento mesiac. Opäť budú 
využité pre seniorov.

Útvar školstva a športu mesta Senec

Mestská polícia zisťovala v teréne, ako je 
postarané o seneckých seniorov. Koľko 
seniorov máme v jednotlivých kategó- 
riách?
• 90 - 100-roční: 67 ľudí
• 80 - 89-roční: 424 ľudí
• 70 - 79-roční: 1822 ľudí
Spolu: 2313 seniorov nad vekovou hrani-
cou 70 rokov.
Mnohí zo seneckých dôchodcov majú  
v Senci alebo blízkom okolí rodinu, ktorá 
sa o nich môže v prípade potreby posta-

rať. Mesto vie zatiaľ o 4 dôchodcoch, ktorí 
budú potrebovať pomoc mesta.
Pomoc poskytujú príslušníci Mestskej po-
lície, Slovenský Červený kríž a dobrovoľní-
ci. Tí sú vždy riadne označení.
Ak viete o niekom, kto pomoc mesta po-
trebuje, oznámte to na sociálny útvar. Po-
môcť susedom či blízkym môžete aj sami. 
Ako? Zavolať im, či niečo nepotrebujú, 
priniesť nákup potravín prípadne lieky  
z lekárne. Toto všetko sa dá urobiť tak, aby 
boli dodržané pravidlá karantény.        MO

Seniorom môžeme pomôcť



4 SENČAN apríl 2020SPEKTRUM

Súťaž na novú grafiku
Mestských novín Senčan

Mestské noviny Senčan oslavujú ten-
to rok už 30. výročie od ich prvého 
vydania. Pri tejto príležitosti si zaslú-
žia nový grafický dizajn, ktorý má byť 
lepšie čitateľný, prehľadný, modernej-
ší a krajší. Cieľom zmien je, aby sa 
čitateľ lepšie orientoval v rubrikách  
a vždy našiel, čo v novinách hľadá.
Súťaž začala 3. marca a uzávierka 
prihlášok je 15. apríla 2020. Vyhod-
notenie bude najneskôr do 15. mája.
Finančná odmena je 2.000 eur pre 
autora víťazného návrhu.
Motivujeme však aj ďalších účast-
níkov súťaže tzv. skicovným: autor  
2. oceneného návrhu získa 300 eur  
a autor 3. návrhu zasa 200 eur.
Rozhodovať bude 5-členná porota,  
v ktorej sú zastúpení grafickí dizajnéri 
od odborného granta súťaže - Slo-
venského centra dizajnu, a zástupco-
via mesta Senec - primátor, predsed-
níčka redakčnej rady a šéfredaktorka.
Podrobné informácie k súťaži nájdete 
na www.senec.sk.                                    MO

Nekŕmte vodné vtáctvo

Žiadame všetkých návštevníkov SL-
nečných jazier, aby NEKŔMILI vodné 
vtáctvo na našich jazerách! Toto upo-
zornenie je aj na vstupoch do areálu  
a prosíme o jeho dodržiavanie! Kŕme-
ním lákate stále viac a viac vtákov na 
vodnú plochu, vodu potom ZNEČIS-
ŤUJÚ výkalmi, ktoré klesajú na dno  
a v lete sa víria po celom jazere. Ta-
kisto sa lákaním vtáctva, zvyšuje 
pravdepodobnosť, že sem prídu aj 
choré a momentálne aj vtáčou chríp-
kou nakazené jedince. Starajme sa  
o vodu spoločne, upozornite ľudí, 
ktorí si to neuvedomujú a o týchto 
faktoch nevedia. ĎAKUJEME.

Správa Cestového Ruchu 
Senec s.r.o.

10.

Ak je to možné, zostaňte 
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí 
vo vašej domácnosti. Mali by 
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii. 

10 odporúčaní pri COVID-19

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite  dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

9.

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
Zostaňte doma, nechoďte 
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.

Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte, 
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms. 
K lekárovi nechoďte.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Vyčistite všetky povrchy, ktorých
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy. 

1.

www.korona.gov.sk

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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Mesto Senec, redakcia 
Mestských novín Senčan  
a Mestská knižnica Senec 
vyhlásili nultý ročník literár-
nej súťaže začínajúcich au-
torov - Senecké pero.
Súťaž je tematicky zamera-

ná na Senec, na jeho histó-
riu, súčasnosť, osobnosti 
späté s mestom, na turis-
tický ruch, Slnečné jazerá, 
súčasnosť mesta, budovy 
a pozoruhodnosti v mes-
te, okolitú prírodu, udalosti  
v meste…
Zapojiť sa môžete v troch 
žánroch: poézia, próza  
a žurnalistický príspevok,  
v štyroch vekových kategó-
riách a v dvoch jazykoch - 
slovenčine a maďarčine.

Budú udelené 4 hlavné 
ceny:
• Cena primátora mesta
• Cena redakcie Senčan
• Cena mestskej knižnice
• Cena mestského múzea 
• Najlepšia práca v maďar-
skom jazyku.
Uzávierka súťaže je 10. máj 
2020.
Mailová adresa: senecke-
pero@senec.sk
Viac informácií nájdete na 
www.senec.sk.               MO

Literárna súťaž Senecké pero



Aj Súkromná základná škola v Senci pre-
šla počas tohto mimoriadneho obdobia 
na systém domáceho vzdelávania. Žia-
ci aj zamestnanci sú doma od 9. marca  
a od začiatku sme prešli k podpore a re-
alizácii online vyučovania a domáceho 
vzdelávania. Využívame viaceré dostupné 
aplikácie, učebné digitálne obsahy, ktoré 
sú v tejto dobe voľne dostupné, ale pre-
dovšetkým komunikujeme so žiakmi a ich 
rodičmi. Keďže vieme, aké je to náročné 
pre celé rodiny, prešli sme na systém týž-
denných úloh, projektov, aby domácnosti 
boli schopné zvládnuť nápor na počítačo-
vé siete, ale najmä aby to deti aj rodičia 
zvládli v čo najväčšej psychickej pohode. 
Aby sme nasadené tempo zvoľnili, v stre-
du 18. marca sme vyhlásili celoškolský 
Pyžamový čítací deň, ktorý sa stretol s veľ-
kým ohlasom u detí aj rodičov. Množstvo 
fotografií v našej galérii je toho dôkazom. 
Škola, ale aj my všetci v nej – žiaci, učitelia, 
rodičia, prechádzame v týchto týždňoch  
skúškou rozvahy, dobrého plánovania, 
stanovenia si priorít, hľadaním efektívnych 
ciest nielen v učení, ale aj v poskytovaní 

spätnej väzby a trpezlivosti. Nechceme 
súťažiť v zadávaní čo najväčšieho počtu 
úloh, či čo najkreatívnejších projektov, 
dnes sa u detí rozvíjajú iné dôležité zruč-
nosti – (seba)disciplína, spolupráca, po-
moc druhým, rešpekt či iniciatíva.

Iveta Barková
Foto: V. Byková
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Milí rodičia,
v termíne 17. apríla 2020 od 14:00 do 18:00 
a 18. apríla 2020 od 8:00 do 12:00 sa usku-
točnia zápisy žiakov do 1. ročníka základ-
ných škôl pre školský rok 2020/2021:
• na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, 
Senec
• na ZŠ, Mlynská 50, Senec 
• na ZŠ, Kysucká 14, Senec 
• na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, 
Nám. A. Molnára 2, Senec
Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť 
rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na 
niektorú základnú školu. Bez ohľadu na to, 
či uvažujete napr. o odklade školskej do-
chádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil 

problém, ktorý si bude vyžadovať špeciál-
ny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej 
škole bude dieťa reálne zaškolené – mali 
by ste 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.
Podrobnejšie informácie k zápisu nájdete 
na webe mesta www.senec.sk.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu budeme 
verejnosť informovať o prípadných zme-
nách na webe mesta.

Mgr. Mária Chorváthová
vedúca útvaru školstva a športu

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

V tomto čase, kedy je vyučovanie v ško-
lách z dôvodu preventívnych opatrení pre-
rušené, školy prinášajú možnosti vzdelá-
vania svojich žiakov v domácom prostredí.
Žiaci dostávajú v elektronickej podobe 
pracovné listy a úlohy zamerané predo-
všetkým na opakovanie a upevňovanie 
učiva, čítanie s porozumením a mate-
matickú gramotnosť, príp. sa oboznámia  
s novým učivom, ktoré bude po opätov-
nom nástupe do školy riadne vysvetlené.
Pracovné listy z profilujúcich predmetov 
dostávajú v súlade s počtom hodín v roz-
vrhu.

Všetky si treba odkladať, resp. ukladať do 
priečinka v PC a po návrate do školy odo-
vzdať vyučujúcemu daného predmetu.
V prípade otázok a nejasností je možné 
kontaktovať príslušného učiteľa. Pre účely 
vzájomnej komunikácie slúži predovšet-
kým Edupage. Po dohode s vyučujúcim 
je možné používať aj iné komunikačné ka-
nály (e-mail, sms, WhatsApp, Viber, Mes-
senger).
Žiaci a rodičia môžu využívať aj rôzne edu-
kačné programy a portály, ktoré ponúkajú 
svoj obsah zdarma.

Útvar školstva a športu mesta Senec

Vyučovanie na našich školách počas pandémie

Zatvorené školy neznamenajú prázdniny

• Všeobecná ambulancia pre dospelých, 
MUDr. Branislav Beleš, Senec (MEDINET 
s.r.o.) Telefón: +421 2 4592 5519

• Všeobecná ambulancia pre dospelých, 
MUDr. Magdalena Fulová, Senec (FUL-
-MED s.r.o.) Telefón: +421 2 4592 6483

• Všeobecná ambulancia pre dospelých, 
MUDr. Jana Striško Senčáková, Senec 
(CLINIC s.r.o.) Telefón: +421 2 4592 8286

• Všeobecná ambulancia pre dospelých, 
MUDr. Ľuba Szikhartová, Senec (Bel-
lisComp, s.r.o.) Telefón: +421 2 4592 8288

• Všeobecná ambulancia pre dospelých, 
Senec, (MUDr. Miroslav Babiak, s. r. o.)Te-
lefón: +421 2 4592 8285

• Všeobecná amb. pre dospelých, Senec 
(MUDr. Renata Königová spol. s r.o) 
Telefón: +421 2 4592 8338

• Všeobecná ambulancia pre dospelých, 
Senec (MEDINPRAX, s. r. o.) Telefón:
+421 2 4592 8339

• Všeobecná ambulancia pre deti a do-
rast, MUDr. František Varga, Senec (War-
gha s.r.o.) Telefón: +421 2 4592 8295

• Všeobecná ambulancia pre deti a do-
rast, Senec (Pediakard s. r. o.) Telefón: 
+421 948 058 144

• Všeobecná ambulancia pre deti a do-
rast, MUDr. Štefan Harsányi, Senec (ME-
DINET s.r.o.) Telefón: +421 2 4592 5519

• Ambulancia Medped Senec, (MEDPED, 
s.r.o.) Telefón: +421 903 418 024

• Všeobecná ambulancia pre deti a do-
rast, Senec (MILIPED s.r.o.) Telefón: +421 
2 4592 8296, Mobil:+421 910 252 888

• Gynekologická amb., Senec, (URO-GYN 
Senec s.r.o.) Telefón: +421 910 303 033

• Gynekologická ambulancia, Senec 
(Fed - Gyn, s.r.o.) 
Telefón: +421 910 371 384

• Gynekologická ambulancia, Senec (SA-
MITA spol. s r.o.) 
Telefón:+421 901 776 661

• Gyn-Reh, medicínske centrum, Senec 
(Gyn - Reh, s.r.o.) 
Telefón: +421 2 4592 3246

Zdroj: BSK

Kontakty na lekárov
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Nový zberný dvor

Mesto Senec sa po mnohých problémoch 
s predošlým sídlom zberného dvora roz-
hodlo využiť priestor na Železničnej ulici. 
Pôvodný zberný dvor mal slúžiť síce  len 
obyvateľom mesta Senec, stávalo sa 
však, že sem neoprávnene nosili svoj od-
pad aj iné obce. A mesto platilo. 
Ďalšou nevýhodou tiež bolo, že mimo 
otváracích hodín, a to najmä cez noc, pri-
budol pred priestorom zberného dvora 
odpad neznámeho pôvodu. Mesto situá-
ciu riešilo kamerami, napriek tomu si však 
vždy niekto našiel spôsob, ako sa im vy-
hnúť. Problémov bolo teda viac a tak pri-
šla myšlienka presunúť zberný dvor inam.
Nové umiestnenie - na Železničnej ulici - 
prináša hneď niekoľko výhod. Priestor je 
pod dohľadom kamier a tiež na mieste, 
ktoré nie je nikde skryté, je pod dohľa-
dom verejnosti. Občania Senca sem majú 
bližšie, nemusia ísť ďaleko, a v areáli sa 
nachádza aj útvar verejnej zelene, údržby 
a čistenia mesta Senec, kde sa dajú v prí-
pade potreby získať ďalšie informácie či 
pomoc.
Pripomeňme ešte, že otváracie hodiny 
zberného dvora sú:
Pondelok až piatok: 8:00 -16:00
Sobota: 8:00 – 14:00
Počas pandémie je zberný dvor od  
17. marca do odvolania uzavretý.
Bioodpad (orezy zviazané do otiepok, 
tráva vo vreciach a pod.) treba nechať pri 
dome a odvoz dohodnúť na útvare verej-
nej zelene, údržby a čistenia mesta Senec 
v termíne, ktorý si občan mesta Senec do-
hodne telefonicky na čísle 0911 053 634 
alebo na mailových adresách: kolozsva-
riovav@senec.sk, odpady@senec.sk. 
Znovuotvorenie zberného dvora zverejní-
me na webe mesta. Pokiaľ sú obyvatelia 
mesta, ktorým sa ide vyzdvihnúť biood-
pad, v karanténe, žiadame, aby o tom pri 
dohadovaní termínu odvozu upozornili!

Jarné upratovanie sa presunulo

Jarné upratovanie sa malo začať v marci. 
Koronavírus však skomplikoval aj túto ob-
lasť.
Jarné upratovanie sa odloží počas trvania 
pandémie a preto prosíme poplatníkov  
o súčinnosť a trpezlivosť.

Zber použitých olejov

Bytové domy a spoločenstvá vlastníkov,
ktoré majú záujem o zber použitých ole-
jov a tukov sa môžu prihlásiť na Útvare 

verejnej zelene, údržby a čistenia mes-
ta Senec – odpady@senec.sk. Zber sa 
realizuje bezodplatne prostredníctvom  
50 l zbernej nádoby a pravidelného vývo-
zu.

Informácie o výsledkoch 
triedenia odpadov za rok 2019 

Zavedenie označovania zberných nádob 
RFID čipom a ich „upratanie“ a adresné 
priradenie k jednotlivým poplatníkom 
malo pozitívny vplyv na zníženie zmeso-
vého komunálneho odpadu medziročne 
o viac ako 700 ton. Výrazné medziročné 
navýšenie sme zaznamenali aj pri triede-
ných zložkách komunálnych odpadov a to 
najviac pri komodite sklo (nárast o 36%). 
Miera úrovne vytriedenia bola za rok 2019 
na úrovni 22,83%. Čísla nám najviac zhor-
šil bývalý zberný dvor a jeho dočisťovanie 
a upratovanie (nárast objemného odpadu 
o 36%).

Rok 2020 však začíname viac ako dobre - 
pre porovnanie:
Papier:
Január 2019 – 12,32 t
Január 2020 – 27,78 t
Február 2019 – 9,17 t
Február 2020 – 29,58 t
Sklo:
Január 2019 – 9,17 t
Január 2020 – 28,58 t
Február 2019 – 24,39 t
Február 2020 – 19,53 t
Plasty:
Január 2019 – 7,73 t
Január 2020 – 15,82 t
Február 2019 – 9,63 t
Február 2020 – 14,58 t
BIO:
Január 2019 – 0,00 t
Január 2020 – 25,23 t
Február 2019 – 0,00 t
Február 2020 – 39,31 t
Zmesový komunálny odpad:
Január 2019 – 559,31 t
Január 2020 – 499,41 t
Február 2019 – 528,28 t
Február 2020 – 427,68 t

Na novom zbernom dvore nábytok do-
trieďujeme na čisté drevo (ide ďalej na 
zhodnotenie) a na objemný odpad, ktorý 
sa ďalej nedá zhodnotiť a tým sa snažíme 
znižovať pre mesto nepriaznivé štatistiky 
a čo najmenej odpadu ukladať na sklád-
ke. Obyvatelia nám pomôžu tak, že náby-
tok donesú rozobraný – aj v obchode ho 
kupovali rozobratý :-). 

Pribudol nám tam taktiež lisovací kontaj-
ner na papier a tým pádom zefektívňuje-
me logistiku vývozov. Taktiež sme začali 
vybavovať súhlas na medzisklad nebez-
pečných odpadov, aby mali obyvatelia 
Senca možnosť celoročného odovzdáva-
nia nebezpečných odpadov.

Prvý mesiac zberu BRKO (biologicky roz-
ložiteľného komunálneho odpadu) z ku-
chyne vo vybraných lokalitách je viac než 
pozitívny. Vyzbierali sa skoro 3 tony od-
padu z kuchyne a 100 kg použitého oleja. 
Obyvateľom sa páči komfortnosť vývozu. 
Odvoz je priamo od domu a nemusia ho 
riešiť.

Tašky si môžete vyzdvihnúť

Prosíme občanov, ktorí si ešte na útvare 
zelene, údržby a čistenia mesta Senec 
nevyzdvihli tašky na odpadové hospodár-
stvo, nech sa u nás zastavia.

A HLAVNE - NAJLEPŠÍ ODPAD
JE TEN, KTORÝ VÔBEC
NEVZNIKNE!

Aj teraz, počas pandémie, chodíme na-
kupovať najmä potraviny. Rozmýšľajme,  
koľko z toho, čo kupujeme, skončí v odpa-
de. Naozaj všetko, čo máme v nákupných 
taškách, potrebujeme? Rozmýšľajme aj  
o obaloch, v ktorých je tovar zabalený.

Mesto používa ESONA 
– systém evidencie zvozu 
zberných nádob

Systém ESONA funguje na aktivovaní 
RFID čipu čítacím zariadením na zvozo-
vom vozidle. Zjednodušene povedané: 
každá zberná nádoba, ktorá je obslúžená 
sa zaznamená do čítacieho zariadenia  
a následne po pripojení vozidla na sklád-
ke odpadov na WI-FI odošle o sebe úda-
je. Tie sa prenesú do systému evidencie, 
skontrolujú systémovo a následne ich 
systém odošle na referát odpadového 
hospodárstva a útvar ekonomiky. 
Systém zaznamenáva a lokalizuje obslu-
hy všetkých zberných nádob a dokonca 
aj obsluhy zberných nádob bez čipov ale-
bo pokiaľ je čip poškodený. Tieto údaje 
slúžia na kontrolu zvozovej spoločnosti 
(počet manipulácií s nádobami, druh od-
padu a zvozová trasa) a na kontrolu po-
platníkov.
V tejto dobe finišujeme prepájanie sys-
témov ekonomického útvaru a systému 

Separovanie odpadu v meste Senec
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ESONA a najneskôr k 1.4.2020 si budú 
môcť všetci poplatníci, ktorí nám pri regis-
trácii zadali mailovú adresu, aktivovať po-
užívateľské konto. V ňom budú môcť vidieť 
všetky svoje zberné nádoby priradené ad-
resne k nehnuteľnostiam, rozhodnutie za 
KO a DSO (pokiaľ je už spracované), mož-
né nedoplatky a cez QR kód bude možná 
aj priama platba poplatku za komunálne  
a drobné stavebné odpady. Klientsku 
zónu budeme naďalej rozširovať a prispô-
sobovať poplatníkom tak, aby mali čo naj-
vyšší komfort pri jej používaní.

Monitorujeme aj stav 
naplnenosti kontajnerov

V priebehu februára boli fyzicky inšta-
lované do každého kontajnera senzory 
Senzoneo na monitorovanie stavu napl-
nenosti. K 1.3.2020 sa ich všetky podarilo 
nastaviť a doladiť a už nám odosielajú re-
levantné údaje každé dve hodiny.
Tieto senzory sa inštalovali len do polo-
podzemných kontajnerov, nakoľko tie sa 
najťažšie sledovali, čo sa týka vývozov  
a trasovania. 
Tento systém okamžite po zavedení začal 

odhadovať naplnenosť jednotlivých kon-
tajnerov. Je však pravda, že čím dlhšie sa 
používa, tým presnejšie vie predikovať. 
Údaje a systém má v správe mesto (re-
ferát odpadového hospodárstva) a pod-
klady k vývozom dostáva zvozová spo-
ločnosť deň vopred. Bolo by neefektívne 
„utekať“ pre jeden kontajner a preto majú 

nastavené jednotlivé komodity svoje vý-
vozné dni a upravuje sa len počet obslúh 
a trasa zvozu. Zvozovej spoločnosti za-
siela referent odpadového hospodárstva 
mesta deň vopred v zmysle dohodnutých 
termínov vývozu počet a trasu vývozov.
Rubriku pripravila Martina Ostatníková 

a Ivica Gajdošová z referátu OH 

SPEKTRUM/INZERCIA

Riadková inzercia
• Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm, cena 95euro. Tel.:0907181800
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hovorí Eduard Kubala. V čase, keď 
začínal so svojou značkou Aloemed, 
do cesty sa mu priplietlo šteniatko  
z ulice. Volá sa Medi a ako priznáva, 
odkedy ho má, jeho život sa zmenil  
k lepšiemu. 

1, Začnime však s Aloe, kde je Váš pro-
jekt dnes?
Ľudia o nás začali viac rozprávať. Pre-
čítali si o mojom príbehu v magazínoch 
ako Zdravie, Záhradkár, či Čarovné Slo-
vensko. Dnes mám na stole ponuky  
do Telerána, či Dámskeho klubu. Na tie 
však prikývnem, až keď znova rozšírime 
pestovanie. Už teraz takmer nestíhame. 
Po liečivých prírodných produktoch je 
obrovský dopyt. 

2, Kde môžu nájsť spomenuté produkty 
Senčania?
Keďže tento rok už nepredávame v ro-
dinnom kvetinárstve na trhovisku, celý 
sortiment sme presunuli o kúsok ďalej 
do obchodíku na Lichnerovej 41/A, Čapo-
vaná ekodrogéria a biokozmetika. Ceny 
sú ako na našom internetovom obchode 

Aloemed.sk a personál je príjemný a pri-
pravený poradiť. 

3, Poďme k Vášmu štvornohému parťá-
kovi. Akú úlohu zohráva vo firme on?
Okrem toho, že občas stráži skleník, do-
stal funkciu hlavného marketingového 
špecialistu! Pózuje pri produktoch, rád 
chodí predávať na trhy, kde to väčšinou 
skončí tak, že celý čas preleží. Necháva 
sa škrabkať, fotiť a hladkať. Ako odmenu 
rozdáva svoj psí úsmev a pozitívnu ener-
giu. V bratislavskej Starej tržnici sa stal 
maskotom. 

4, Ako vyzerá Váš spoločný deň?
Takmer všetky denné aktivity robíme 
spolu. Najviac sa však tešíme na raňaj-
šie hodinové prechádzky v prírode. Áno, 
máme na to čas! Na jednej z nich ma 
Medi zoznámil so Senčankou Denisou 
Juhászovou a jej fenkou z útulku Čili. Ako 
sme sa dali do reči, vysvitlo, že je milov-
níčkou zvierat a že tu v Senci otvorila Psie 
kaderníctvo. Začína sa živiť tým, čo miluje 
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5, Spomenuli ste si na svoje začiatky?
Veru áno. Aj na to, ako som s radosťou 
rozdával svoje skúsenosti a poznatky 
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Ide jej hlavne o to, aby psy,  ktoré jej prej-
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6, A čo Medi, navštívil už Psie kader-
níctvo?
Navštívil. Absolvoval poriadne vyčesanie, 
príjemný kúpeľ, ale aj kontrolu uší a pa-
zúrov. Za nás dvoch určite odporúčam. 
Tento salón na Záhradníckej 7 navštívime 
s radosťou aj nabudúce. 

Foto: Gabriel Szakál

Mesto Senec má bohatú históriu, v ktorej 
sa uchovávajú významné medzníky. Jed-
ným z nich je obdobie, s ktorým je spojené 
oslobodenie Senca spod jarma 2. svetovej 
vojny. 1. apríla 1945 jednotky Červenej ar-
mády 2. Ukrajinského frontu pod vedením 
maršala Malinovského oslobodili naše 
mesto. Tento rok je to krásne a významné 
výročie 75. rokov, keď sa občania mesta 
dočkali vytúženej slobody od fašistického 
Nemecka a jeho prisluhovačov.
Toto významné výročie si chcelo Mesto 
Senec spoločne so Základnou organi-
záciou Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov slávnostne pripomenúť 
za účasti občanov, žiakov základných  
a stredných škôl, poslancov samosprá-
vy na čele s primátorom mesta Ing. Du-
šanom Badinským, zástupcami štátnej 
správy a občianskych združení. Spoločná 
iniciatíva sa z dôvodu pandémie nemôže 
uskutočniť, preto sa občanom prihováram 
písomnou formou.
Poznať históriu svojho mesta znamená 
poznať jeho víťazstvá, rovnako i prehry, 
poučiť sa z jedných aj druhých a určiť 
ďalšie ďalšie smerovanie. Je preto najmä  
v dnešnom období dôležité hovoriť  o na-
šej histórii s mladými ľuďmi, ktorí budú 
nositeľmi pravdivých vedomostí o histórii. 

Pripomínanie si odbojovej histórie je pre 
mňa automatické. Pretože národ, ktorý 
nepozná svoju minulosť, nebude mať ani 
budúcnosť. Druhá svetová vojna, účasť 
našich občanov v nej, ich osudy a príbehy 
by mali byť živou súčasťou našej prítom-
nosti predovšetkým preto, aby sa podob-
né tragédie už nikdy nezopakovali. Každo-
ročne si pripomíname výročie ukončenia 
druhej svetovej vojny, víťazstvo spojencov 
nad fašizmom, víťazstvo ideálov demokra-
cie a oslobodenie našej vlasti od okupan-
tov a ich prisluhovačov.
Na tomto víťazstve sa podieľali aj občania 
Slovenska ako vojaci v armádach spojen-
cov, vojaci a partizáni v SNP a odbojári  
v zahraničí. Preto sa môžeme s hrdosťou 
hlásiť a zaradiť medzi národy, ktoré sa za-
slúžili o porážku nacistického Nemecka  
a fašizmu v Európe. Žiaľ, táto skutočnosť 
na Slovensku nerezonuje tak ako vo väč-
šine štátov v Európy. Na Slovensku sa 
uverejňujú názory spochybňujúce účasť 
našich občanov v odboji, význam Slo-
venského národného povstania a aj spo-
chybňovanie zodpovednosti vlády vojno-
vého Slovenského štátu a represálie na 
Slovenskom obyvateľstve a ich likvidácii. 
Dnes máme dokonca v parlamente NR 
SR zástupcov pohrobkov porazenej ideo-

lógie. Preto je dôležité pripomínať mladej 
generácii význam víťazstva spojencov v 2. 
svetovej vojne, oslobodenie našej vlasti.
Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov za podpory 
Mesta Senec už niekoľko rokov pripomína 
mladým generáciám národnooslobodzo-
vací odboj na Slovensku predmetovou sú-
ťažou „Medzníky 2. svetovej vojny“.
S významným 75. výročím oslobodenia  
a medzníkom nášho mesta budú spoje-
né aj ďalšie aktivity základnej organizácie 
SZPB v spolupráci Mesta Senec pre zák-
ladné a stredné školy, napríklad okresné 
kolo predmetovej súťaže, športovo-bran-
né podujatie, konferencia „Život Lichnera“ 
v spolupráci s Mestským múzeom v Senci, 
ako i pripomenutie 76. výročia SNP.
Týmto článkom som chcel pripomenúť 
občanom mesta Senec 75. výročie oslo-
bodenia nášho mesta. Verím, že zvýši 
záujem o modernú históriu a bude inšpi-
ráciou pre mladých ľudí, aby viac vedeli  
o histórii nášho národa. Som presved-
čený, že i ďalšie spomínané aktivity Zák-
ladnej organizácii SZPB Senec s Mestom 
Senec prinesú ďalší objektívny a pravdivý 
pohľad  na históriu Slovenska.

RSDr. Zdenko Marton
predseda ZO SSPB Senec

75. výročie oslobodenia Senca

Senecký aloe projekt, ktorý pomáha ľudom na celom Slovensku 
sa už rozbehol. A teraz sú na rade psy!

Inzercia
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Nakupujte teraz 
cez e-shop!

www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk

Inzercia

Inzercia: 1/1 strana – 398 eur, 1/2 strany – 215 eur, Štvorec – 168 eur, 1/3 strany – 148 eur, Stĺpec – 148 eur, 
1/4 strany – 122 eur, Pohľadnica – 112 eur,  1/6 strany – 85 eur, 1/8 strany – 61 eur, Vizitka – 48 eur, 1/9 strany – 48 eur

Zľavy: pri opakovaní 3 až 5-krát 8%, 6 až 9-krát 12%, 10 až 12-krát 15%

Riadková inzercia: 40 c/slovo, Kronika: 17 c/slovo, 
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. apríla 2020

Inzercia

Senčan Jozef Pajerský je kňa-
zom v Azerbajdžane. Ako sám 
spomenul v kázni na nedeľnej 
omši 8. marca vo farskom kos-
tole, cítil v sebe aj túžbu po 
misionárskej práci. Boh si ho 
napokon priviedol v súvislosti 
s jeho vnútornou túžbou do 
Baku, kde pôsobí od leta mi-
nulého roka.
Po omši sa s tými, ktorí mali 
záujem počuť viac, stretol  
v pastoračnom centre. Roz-
prával o Azerbajdžane, krajine 

viacerých náboženstiev, ktoré 
sa museli naučiť spolunažívať 
v mieri. V Baku sa slúži omša 
v troch jazykoch – po anglicky, 
po rusky a po azerbajdžansky.
Biskupom v hlavnom meste 
Baku je salezián Vladimír Fe-
kete, ktorý v minulosti viedol aj 
Senčanov na duchovných cvi-
čeniach a pochádza z neďale-
kého Chorvátskeho Grobu.
Senčania prispeli na misiu 
vyzbieranými peniazmi z ne-
deľnej zbierky.                  MO

Misionár Jozef Pajerský v Senci
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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

KINO

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM

Finisáž výstavy:

Prierez dejinami seneckých futbalových klubov, 
kariérami vybraných futbalových osobností 

spestrený dobovými dokumentami a digitálnou interaktivitou.
Výstav potrvá do 30.4.2020

100 ROKOV 
KLUBOVÉHO FUTBALU 

V SENCI

Výstava:

prírody a starších dejín Senca a okolia
STÁLA EXPOZÍCIA 

TIBOR SZOMOLAI 
1.4. streda o 18.00
Prezentácia knihy Klan 
(Mafia a politika na Slovensku)

VEĽKONOČNÉ 
DIELNIČKY
4.4. sobota 
od 10:00 do 13:00
Veľkonočné 
tvorivé dielne pre deti

K ÁĽ ČITATEĽOV
22.4. streda o 9:00
Vedomostná súťaž 
pre žiakov ZŠ

KINOSÁLA

LABYRINT

KNIŽNICA

PRIPRAVUJEME MÁJ:
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

16.5.

Mestské kultúrne stredisko v Senci, Mestská knižnica v Senci, 
Mestské múzeum v Senci a Park oddychu

budú do odvolania pre verejnosť zatvorené.
Počas tohto obdobia sa rušia všetky podujatia a presúvajú sa na nové termíny.
Program kultúrnych podujatí je informatívny a zmena programu je vyhradená.

Oznam pre návštevníkov kina Mier

V súvislosti s aktuálnou situáciou okolo šírenia vírusu Covid -19 si dovoľujeme oznámiť, 
že sme zrušili všetky filmové predstavenia až do odvolania.   

Brány nášho kina sa otvoria akonáhle nám to umožnia priaznivé okolnosti. 
Veríme, že to bude čo najskôr.    

Aktuálne informácie sú k dispozícii na našej webovej stránke: www.kinosenec.sk
Vstupné na filmové predstavenia zakúpené počnúc 10.3.2020 – 29.3.2020 budú vrátené.   

Prosím kontaktujte nás: tel.číslo: 0911288982 alebo osobne v kancelárii MsKS.

LAKOMEC 
30.4. štvrtok o 19:00 17,00 Eur 
divadelná komédia

D Ň MATIEK 
10.5. utorok  

koncert zboru Radosť

B Ť DRÁČIKOM JE ÚŽASNÉ 
5.4. nedeľa o 15:30 5,00 Eur
rozprávkový muzikal

ABBA MANIA
by ABBA STARS 

15.4. nedeľa o 19:00 15,00 Eur

DESMOD
PRE MAXIMKA 
2.5. sobota 
o 18:00 20,00 Eur
benefičný koncert
bohatá tombola 

SENECKÁ RUKA

PRELOŽENÉ NA 4.7.2020 sobota
4.4. sobota

PRIPRAVUJEME MÁJ:

DO ODVOLANIA 

PRE VERJNOSŤ 

ZATVORENÉ

PRIPRAVUJEME MÁJ:

26.5. utorok o 18:00
Genetika emócií a jej vplyv 
na život človeka - prednáška

Detský čitateľský maratón

ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ

ČÍTAJME SI

Z NÁŠHO ATELIÉRU 2019/2020
3.4. piatok o 17:00 vernisáž

Výstava trvá od 03.04. do 30.04.2020

Výstava žiakov Súkromnej ZUŠ Ateliér 
pod vedením Akademickej maliarky 
Jitky Bezúrovej.

NA PÓDIU...
HOREHIGH 
22.4. streda o 18:00 
hudobný koncert
Bratislavská skupina známa svojim mimozemským pôvodom predvedie 
set slovenských songov ovplyvnených schémami molekúl 
a ich podobnosťou s pohybmi planét. Zákony popu ohýbajú pomocou 
hudobných zvratov a textárskych experimentov. Úkaz na hranici koncertu, 
meditácie a halucinácie ti otvorí čakry a rozhýbe hnáty.

4,00 Eur

PRIPRAVUJEME MÁJ:

AMFO

NOC LITERATÚRY

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

ŽABÍ KRÁĽ

NA PÓDIU...

výstava amatérskej fotografickej tvorby

13.5. streda 

16.5. sobota 

23.5. sobota 
Divadlo na hojdačke

27.5. streda  
hudobný koncert

12.5. utorok  

PERNÍKOVÁ 
CHALÚPKA
18.4. sobota o 16:00 
2,50 Eur
Divadlo pod hríbikom. 
Čaká nás rozprávka 
o dvoch veselých 
a hravých  deťoch, 
ktoré len raz u babič-
ky neposlúchali 
a zažili  "sladké 
stretnutie", na ktoré 
len tak ľahko neza-
budnú...   
A s nimi všetci 
spoločne s napätím 
a úsmevom vyčkáme, 
ako nakoniec všetko 
dopadne...

Y

R

E
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Vedúci Spoločného obecného (stavebného) úradu 

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
predpoklady na výkon funkcie: 
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (vzdelanie v odbore 
stavebné inžinierstvo, prípadne architektonické zameranie);
• osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3 zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (sta-
vebný zákon) a vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 547/2003 Z.z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy 
a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného 
predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu;
• odborná prax minimálne 5 rokov na stavebnom alebo špeciál-
nom stavebnom úrade;
• prax a skúsenosti s riadením pracovného kolektívu najmenej  
3 roky;
Iné kritéria a požiadavky:
• znalosť legislatívy minimálne v oblasti verejnej správy s dôrazom 
na územnú samosprávu miest a obcí; stavebného poriadku, rozvo-
ja bývania a správneho konania; správneho poriadku; priestupkov;
• samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť organizo-
vať a plánovať prácu kolektívu, komunikatívnosť, dobré vyjadrova-
cie a argumentačné schopnosti;
• koncepčné a analytické myslenie, schopnosť rozhodovať a navr-
hovať možné postupy a riešenia, presnosť a zodpovednosť;
• znalosť práce s PC;
• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.;
• vodičský preukaz skupiny „B“;
Platové podmienky: 8. platová triedy v zmysle zákona  
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p.s možnosťou osobného ohodnotenia, príplatok, 
príplatok za riadenie, odmeny.
Viac informácií na www.senec.sk v časti „Voľné pracovné miesta“.

Pracovník útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď, prípadne doho-
dou
Požiadavky:
• stredné vzdelanie – odbor mechanik strojov a zariadení výhodou;
• platný vodičský preukaz skupiny C;
• doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča; 
• doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona  
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov – výhodou;
• spoľahlivosť a samostatnosť;
Náplň práce:
Vedenie zametacieho vozidla nad 3,5 t;  údržba a čistenie mesta 
(starostlivosť o chodníky a námestia, práca s drobnými mechaniz-
mami...); údržba verejnej zelene (kosenie, prevzdušňovanie trávni-
kov...). 
Platové podmienky: 3. platová trieda v zmysle zákona  
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z. n. p.s možnosťou osobného ohodnotenia  
a odmien; Plat od 728,50 eura – 940 eur.
Zamestnanecké výhody a benefity:
Zvýšená výmera dovolenky o 1  týždeň nad rámec zákonníka prá-
ce; 2 dni v kalendárnom roku voľno na regeneráciu v zmysle kolek-
tívnej zmluvy; stravné lístky v hodnote 4,50 eura (z toho zamestná-
vateľ prispieva 3,30 eura).
Písomnú  žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite poš-
tou alebo doručte na adresu: 
Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.
Kontakt: 
Jana Maczeáková, mail: maczeakovaj@senec.sk, 
tel. č.: 02/2020 5132 alebo
Ing. Viera Kolozsváriová, mail: kolozsváriovav@senec.sk,
tel. č.: 0911 053 634

Voľné pracovné miesta

Chválime, 
• Na jeseň skauti zrealizova-
li podujatie „Adoptuj si kró-
kus“. Senčania si mohli kúpiť 
cibuľky týchto jarných kve-
tov a zasadiť ich na Námestí  
1. mája. S prvými teplejšími 
slnečnými lúčmi už rozkvitli  
a keďže sú to cibuľoviny, kaž-
dý rok nás potešia väčším 
počtom kvetov.                     MO

Karháme
• Chcem upozorniť na nevy-
chovaných a nezodpoved-
ných psičkárov, ktorí nechá-
vajú exkrementy po svojich 
psoch rovno pred vchodom 
do rodinného domu na ve-
rejnom priestranstve, o ktoré 
sa majitelia rodinného domu 
starajú.

obyvateľ mesta Senec

SODOMA-GOMORA, alebo...?
Mnohí z nás slová Sodoma Gomora použí-
vame v momente, keď sú veci neriešiteľné 
z hľadiska ľudskosti. 
HISTÓRIA: Boh poslal dvoch anjelov v ľud-
skej podobe do Sodomy a Gomory. Ľudia 
tu žijúci boli známi bezbožným spôsobom 
života: bohatí, nenásytní, zlí, nadradení, 
ubližovali si, doménou bolo bohatstvo. Pre 
získanie blahobytu a bohatstva činili také 
veci, ako čestný človek nikdy nekoná.

Anjeli mali vykonať rozsudok - zničiť Sodo-
mu a Gomoru ohňom a sírou. Aj to urobili, 
pretože v týchto mestách sa nenašlo ani 
päť čestných ľudí.
SÚČASNOSŤ: Bohatstvo, nadradenosť, 
majetky, potraty, zabíjanie, klamstvá, pod-
plácanie... Nie, nie je to len o negatívach, 
ale žiaľ, v poslednej dobe sa ľudská strán-
ka skutočne utláčala do úzadia.
Prišlo však niečo, čo negatívne myslenie 
zastavilo: KORONAVÍRUS. Nie je to akási 
podoba a obdoba Sodomy a Gomory? Na-

šťastie sa ľudská stránka zobudila (a vraj 
zázraky sa nedejú). Ľudia zistili, že si vedia 
pomôcť, vedia sa za pomoc poďakovať, 
vedia sa s vecami podeliť. Kam to smeru-
je? Určite nie k Sodome a Gomore. Chce-
me veriť, že nastáva znovuzrodenie dobra 
ľudskej mysle a následne aj ľudského ko-
nania. A preto neprovokujme, ale poslú-
chajme a majme otvorené oči. V tom nech 
nám pomáha aj naša Patrónka Slovenska 
Sedembolestná Panna Mária. 

MonSkov
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Inzercia

VVD-čka, teda Včiacko-včielkarske dni - 
stretnutie mladých skautov (mladšej sku-
piny v Slovenskom skautingu, teda detí od  
6 – 11 rokov) sa konali už piatykrát 6.-8.mar-
ca. V priestoroch SOŠ na Kysuckej ulici sa 
stretli vĺčatá z viacerých slovenských miest, 
aby spolu zažili dobrodružnú cestu vesmí-
rom. Prvýkrát totiž tieto dni organizovali 
skauti zo Senca, konkrétne 131. zbor Safari 
Senec. Prevzal tak štafetu od nitriansko-se-

redských skautov, ktorí organizovali pred-
chádzajúce ročníky. Boli to „HVIEZDNE 
DNI“, kedy sa takmer 200 detí - vĺčat nau-
čilo zábavnou formou veľa o našej galaxii, 
hviezdach, astronautoch aj astronómoch. 
Mohli nazrieť do práce hvezdárov v našej 
hvezdárni SOLAR a užívať si krásy nášho 
mesta napríklad pri geocachingu. Veľa 
bádali, tvorili, športovali, hrali sa a skúšali 
svoje vedomosti napríklad v hre „Andro-

méda miluje skauting“. Poriadne sa zapotili 
pri pokusoch dostať sa z kozmickej lode – 
escaperoom. Ale predovšetkým  vytvárali 
nové priateľstvá. Celé podujatie otvoril pri-
mátor Dušan Badinský. VVD-čka by neboli 
bez veľkej pomoci mesta Senec a našich 
sponzorov. A samozrejme, bez podpory od 
rodičov, radcov a rangerov. Ďakujeme! 

Ľubica Tringelová
Foto: Miroslava Petrášová

Vlčiacko-včielkarske dni skautov
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A pozsonyi Gyermekpszichológiai és Pa-
topszichológiai Kutatóintézet a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskolát választotta be 
az inkluzív oktatás terén végzett munkája 
alapján az újonnan kezdődő projektjébe. 
Céljuk egy olyan online gyakorlatrendszer 
megalkotása, amely majd segítséget nyújt 
az iskolák pszichológusainak, gyógype-
dagógusainak és pedagógiai assziszten-
seinek. A projekt része egy olyan feladat-
gyűjtemény összeállítása is, amely konkrét 
esettípusokat, valamint a sajátos nevelési 

igényű tanulók oktatásával összefüggő 
problémák megoldási lehetőségeit tartal-
mazza majd.
Mgr. Silvia Horvátová a kutatóintézet mun-
katársa 2020. február 28-án látogatott el 
hozzánk. Iskolánk inkluzív csoportjának 
tagjai, Sebők Rebeka gyógypedagógus 
és Szádóczki Natália pszichológus, eset-
tanulmányokat mutattak be és megoldási 
javaslatokat vázoltak fel vendégünknek. A 
látottak alapján és a látogatást megelőző 
előkészítő munka eredményeként sor ke-

rült a két intézmény közti együttműködési 
szerződés aláírására is.  
Az inklúzió témája azonban a jelen hely-
zetben sajnos nem időszerű. Iskolánk a 
koronavírus megfékezése érdekében tett 
intézkedések miatt egyelőre 2020. március 
27-ig zárva tart, azonban az oktatást foly-
tatjuk az internet segítségével. Igyekszünk 
úgy összehangolni a módszereket és az 
eszközöket, hogy az új helyzetben is helyt 
tudjunk állni.                          Matus Mónika

Inkluzív csoportunk kutatásban vesz részt

Výskumný ústav detskej psychológie a pa-
topsychológie si vybral ZŠ A. M. Szencziho 
za partnera do nového projektu na základe 
jej výsledkov pri implementácii inklúzie do 
každodennej vyučovacej praxe. Cieľom 
výskumného projektu je vypracovať sú-
bor sociálno-psychologických tréningov, 
ktorý pomôže školským psychológom, 
špeciálnym pedagógom a pedagogickým 
asistentom. Súčasťou projektu je aj tvorba 
zbierky úloh, ktorá bude obsahovať prípa-

dové štúdie a možné riešenia problémov 
vyskytujúce sa v procese vzdelávania žia-
kov so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami. Pracovníčka VÚDPaP Mgr. 
Silvia Horvátová navštívila našu školu 28. 
februára. Členky inkluzívneho tímu našej 
školy, špeciálna pedagogička Rebeka Se-
bők a psychologička Natália Szádóczki, jej 
predstavili prípadové štúdie, vychádzajúce 
z reálnych príbehov zo svojej praxe, spolu  
s návrhmi riešenia. Na základe predbež-

ných rokovaní a výsledkov stretnutia na 
našej pôde bola podpísaná zmluva o spo-
lupráci VÚDPaP a našej školy.
Inklúziu však môžeme riešiť až keď sa nám 
žiaci vrátia do školských lavíc. V rámci opat-
rení na zamedzenie šírenia koronavírusu je 
naša škola zatiaľ do 27. marca 2020 zatvo-
rená, ale vyučovanie pokračuje pomocou 
internetu. Snažíme sa zosúladiť dostupné 
metódy a prostriedky tak, aby sme obstáli  
v tejto zložitej situácii.            Mónika Matus

Náš inkluzívny tím sa zapojil do výskumu

Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc időben távoli történelmi esemény, 
mégis a magyarság újabb és újabb ge-
nerációi ugyanolyan közelinek érzik a 
szabadságharc nagyszerű céljait, sike-
reit és máig ható eredményeit a modern 

magyar állam- és társadalomszervezés 
megalapozását, a polgári társadalom ki-
alakulásának kezdetét.   
172 évvel ezelőtt március 15-én kezdő-
dött el a magyar forradalom és szabad-
ságharc. 2020 márciusában egész Eu-

rópa és a világ nehéz próbatétellel néz 
szembe. Az új koronavírus által előidé-
zett világjárvány miatt szigorú óvintézke-
déseket voltak kénytelenek foganatosíta-
ni az érintett országok, köztük Szlovákia 
is. 
Elmaradtak a március 15-i ünnepi ren-
dezvények. Lélekben azonban meg-
emlékeztünk a forradalomról, aminek 
most különös aktualitást ad a tény, 
hogy a jelen helyzet ugyanolyan embe-
ri értékek meglétét kívánja meg, mint az 
1848-as forradalom és szabadságharc. 
Nagy szükség van újra segítőkészség-
re, önfeláldozásra, bátorságra, fegye-
lemre, kitartásra és hitre. Bízunk benne, 
hogy mindez ma is megvan bennünk.                                                                                                                                         
                                                           VCs

A szabadságharc évfordulóját csak lélekben ünnepelhettük

Revolúcia a boj za slobodu Maďarov v roku 
1848 je v čase vzdialenou historickou uda-
losťou. Napriek tomu každej novej generá-
cii je rovnako blízka pre jej veľkolepé ciele, 
úspechy a dodnes trvajúce účinky ako 
položenie základov modernej maďarskej 
štátnosti a začatie budovania občianskej 
spoločnosti.
Pred 172 rokmi 15. marca sa začala revo-
lúcia a boj za slobodu Maďarov. V marci 
roku 2020 celá Európa a svet čelí ťažkej 
skúške. Kvôli pandémii zapríčinenej no-
vým koronavírusom boli nútené dotknu-

té krajiny, medzi nimi aj Slovensko, prijať 
prísne opatrenia. Boli zrušené aj spo-
mienkové slávnosti a podujatia plánované  
na 15. marca.
Revolúciu sme si pripomenuli v našich du-
šiach. Tejto spomienke dáva mimoriadnu 
aktualitu skutočnosť, že súčasná situácia 
si vyžaduje rovnaké ľudské kvality a vlast-
nosti ako revolúcia a boj za slobodu Maďa-
rov v roku 1848. Potrebujeme ochotu, se-
baobetovanie, odvahu, disciplínu a vieru. 
Veríme, že tieto vlastnosti nechýbajú ani 
nám.                                                       VCs

Boj za slobodu Maďarov sme si pripomenuli v našich dušiach

Hroby Kisfaludyovcov v seneckom cintoríne, 
medzi nimi aj hrob účastníka revolúcie Istvána 
Kisfaludyho.                   
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Pozsony megye három pályázatán mint-
egy 3000 eurós támogatást nyert el a Kö-
zös Igazgatású MTNY Szakközépiskola.  
• „Nyílt iskola” elnevezésű projekt a test-
mozgást, sportsegédeszközök megvá-

sárlását támogatja. Iskolánk sportnap 
keretében florball és asztalitenisz baj-
nokság megszervezésére kapta a támo-
gatást. A segédeszközök beszerzése 
folyamatban van. A sportnapot június-
ban szeretnénk megtartani, ezt azonban 
kérdésessé teszi a járványhelyzet alaku-
lásának prognózisa.
• Az „Iskola az iskolának” program kere-
tében az Anton Bernolák Gimnáziummal 
több közös természetvédelmi projektet 
készítettünk elő. Közös udvarunkat ter-
veztük rendbe- tenni. A bokrokat és a 
tujákat most márciusban szerettük volna 
kiültetni. Mindemellett közös természet-
fotó versenyt hirdettünk meg, környe-
zetvédelmi témájú plakátok készítését 
terveztük, a fotókat pedig kiállításon 
szerettük volna bemutatni. A fotóverseny 
eredményhirdetését úgyszintén júniusra 
terveztük.
• Harmadik projektünk a „Középiskolai 
Participatív Költségvetés”, amelyet Po-
zsony megye elsőízben hirdetett meg. 
Egy iskola 500 euróval gazdálkodhat, 
amit gyakorlatilag a diákok költhetnek el. 
A diákok első körben ötleteket gyűjtenek, 
hogyan lehetne szebbé, otthonosabbá 
tenni számukra az iskolát. Az ötletekből 

projekteket készítenek. Mivel a pénzből 
több projektet is szeretnénk támogat-
ni, egy projekt költségvetése maximum 
200 euró lehet. Végül12 projekt marad 
versenyben. A diákok kampányolnak a 
projektjeik érdekében, majd szavazással 
dől el, hogy melyek valósulhatnak meg. 
Sajnos a járvány miatt ez a projekt is szü-
netel.
A Határtalanul elnevezésű projektben is 
sikeresek voltunk. A szervezők azonban 
a jövő tanévre halasztották a négy napos 
májusi vajdasági kirándulást, amelyen ti-
zenegy diákunk és egy tanár vett volna 
részt.
Iskolánk a koronavírus megfékezése ér-
dekében hozott központi intézkedések 
következtében egyelőre március 27-ig 
zárva tart. A tanítást azonban folytatjuk. 
Eddig e-mailben, Messengeren küldtük 
a tananyagokat és feladatokat. Szeret-
nénk áttérni az órarend szerinti online 
oktatásra az Office 365 programcsomag 
segítségével. Az oktatás fenntartása más 
eszközökkel komoly kihívás számunkra, 
amihez felnőni elsőrendű prioritás az is-
kolavezetés és a tanári kar számára. 

Kontár Zsuzsanna                                                                                        
Text v slovenskom jazyku je na str. 16

A projektjeink is szünetelnek a koronavírus miatt

Balról: a szakközépiskola igazgatónője Kontár 
Zsuzsanna és igazgatóhelyettese Tirinda Pi-
roska - Folyamatban az online oktatás elindítása                    

• A városi buszközlekedés 2020. márci-
us 17-től az intézkedés visszavonásáig 
szünetel.
• A városháza épületébe, valamint  
a városi intézmények épületeibe csak 
védőmaszkban, vagy azt helyettesítő 
segédeszközt (kendő, stb.) viselve lehet 
belépni.
• Az iskolák zárva tartanak mindaddig, 
amíg azt a Szlovák Köztársaság Kor-
mánya vissza nem vonja. Az oktatás 
az Edupage webportál segítségével 
folytatódik azon iskolákban, melyeknek 
Szenc városa a fenntartója. 
• A város középületeinek és a közterü-
leten található játszóterek fertőtlenítése 
megtörtént. A fertőtlenítést szükség sze-
rint megismételjük.
• A Szenci Városháza, az iktató kivéte-
lével, visszavonásig zárva tart. Városunk 
lakosságát arra kérjük, hogy a városhá-
za hivatalaival telefonon és interneten 
kommunikáljanak. Az iktatóban csak 
indokolt egyedi esetben nyújtsanak be 
beadványokat. A városháza épületébe 
történő belépést az informátorok szabá-
lyozzák és azt csak védőmaszk, vagy az 
azt helyettesítő (kendő, stb.) segédesz-
köz használata esetén engedélyezik.

• A Napfényes Tavak (Slnečné jazerá) 
déli oldalán, ahol nyáron a borfesztivál 
kioszkjai találhatók, vételezhetnek ivóvi-
zet azok, többségükben hajléktalanok, 
akiknek nincs más hozzáférésük az ivó-
vízhez.
• Ha tudnak a környezetükben valakiről, 
főleg idős, magányosan élő emberről, 
aki segítségre szorul, kérjük jelentsék 
be Szenc Város Szociális Osztályának. 
Elérhetőségek: locziovag@senec.sk, 
mobil: 0911 187 178
• Városunk olyan önkéntesek adatbázi-
sát készíti, akik szükség esetén segítsé-
get tudnak nyújtani a városban előadód-
ható váratlan helyzetekben. Arra kérjük 
az önkénteseket, hogy jelentkezzenek 
Szenc Város Szociális Osztályán. Elér-
hetőség: locziovag@senec.sk
• Azok a nyugdíjasok, akik kérik az étel 
házhozszállítását, igényüket e hét fo-
lyamán (március 16. – 20.) jelentsék be.  
A házhozszállítás díja 33 cent/nap, me-
lyet a kliens fedez. Arra kérjük önöket, 
hogy a befizetéseket elektronikus úton, 
számláról számlára történő banki át-
utalással bonyolítsák le. A kosztosok  
a bankszámla számát az ebédhordójuk-
ban találják meg, de közzétesszük a vá-

ros weboldalán is.
• A szállítási szolgálat (ún. szociális taxi) 
gépkocsija korlátozott mértékben to-
vábbra is rendelkezésre áll. A szolgálta-
tás igényét egy nappal előbb kérjük be-
jelenteni Szenc Város Szociális Osztá-
lyán. Elérhetőség: banicovam@senec.
sk, 02/2020 5145.
• A hulladéklerakó udvar (Zberný dvor) 
2020. március 17-től zárva tart. A biohul-
ladékot (fű, faágak, stb.) a lakóház kö-
zelében kérjük lerakni. Az elszállítást te-
lefonon lehet igényelni a városi köztisz-
tasági hivatalnál (Útvar zelene, údržby  
a čistenia mesta Senec). Elérhetőségek: 
0911 053 634, mail: kolozsvariovav@se-
nec.sk, odpady@senec.sk
• Amint megérkeznek városunkba  
a védőmaszkok, azonnal megkezdjük  
a kiosztásukat. Elsőként a legveszélyez-
tetettebb korosztály, az idős emberek 
kapnak védőmaszkot, tehát a kiosztás  
a legidősebbektől indul.
• Szenc Városa felfüggesztette a városi 
bizottságok ülésit és a soron következő 
képviselőtestületi ülést is bizonytalan 
időre elhalasztotta. Az új időpontokat 
időben közzétesszük.  MO, preklad VCs
Článok v slovenskom jazyku je na str. 2

Az új koronavírus terjedésének megelőzése érdekében hozott városi intézkedések
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Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov

Mária Lépešová (65)
Franciška Majorošová (75)

Stanislav Sedlárik (75)
Alžbeta Schranková (85)

Jednota dôchodcov

Mgr. Eva Lehocká (65)
Mária Lépešová (65)
Elena Dóková (70)
Pavol Ivančo (70)

Mária Gašparová (75)
Terézia Matušová (75)
Helena Hritzová (75)

PhDr. Mária Matláková (80)

Slovenský zväz tel. postihnutých 
ZO č. 215

Igor Granec (55)
Mária Kovácsová (60)
Jaroslav Kovács (65)
Mária Lépešová (65)

Katarína Takácsová (65)
Mária Urbanová (65)
Júlia Vidorová (65)
Pavol Ivančo (70)

Helena Hritzová (75)
Terézia Matušová (75)

Spomíname

Dňa 4. marca uplynuli dva roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný syn Štefan 
Barkol. 

S láskou a so smútkom 
v srdci si na neho spo-
mína mama, teta Mag-
da, Ľuboš, Árpi a Betka 
s rodinami. Kto ste ho 
poznali venujte mu tichú 
spomienku. 

Vo veku nedožitých 93 
rokov v pokoji od nás 
odišla dňa 14.1.2020 
naša mamička, nadika - 
pani Helena Bezúrová. 
Prosím venujte jej  tichú 
spomienku. V našich 
srdciach navždy zo-
stane jej láskavosť, obetavosť a úsmev. 
Dcéra Eva, synovia Valter a Anton s ro-
dinami.

Vydal si sa na cestu, kto-
rou musí ísť každý sám, 
len dvere spomienok si 
nechal otvorené doko-
rán. Snívaj svoj večný 
sen, v spomienkach sme 
s Tebou každučký deň. 
Dňa 24.04.2020 uplynú  
4 roky čo nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, ocino a dedko Dezider 
Ferenci. S láskou spomínajú manželka  
a dcéry s rodinami.

Odišiel si tichúčko, niet 
ťa medzi nami, v našich 
srdciach ale žiješ stá-
le spomienkami. Dňa  
20. marca uplynul rok, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný Štefan Ježík. 
S láskou spomíname. 
Smútiaca rodina

Dňa 15.04.2020 uplynie 
5 rokov čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, ocko, deduško 
a strýko Václav Kadnár. 
Neprejde deň, aby sme 
si na Teba nespomenuli. 
Veľmi nám chýbaš.

Dňa 4. apríla uplynie  
13 rokov, kedy nás na-
vždy opustil náš milova-
ný manžel, otec a dedko 
František Jánó. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Dňa 12.3.2020 uplynulo 
šesť rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mamina, babka a prabab-
ka Rozália Kaušitzová. 
Kto ste ju poznali venujte 
jej tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina 

Dňa 11. apríla uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec 
a dedko Vincent Pomša-
hár. Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím krátku 
spomienku.
S láskou spomína smútia-

ca rodina.
Immár  10 éve annak, hogy áprílis 11-én 
örökre eltávozott családja köréből a drága 
apa és nagypapa Pomšahár Vince. Akik 
ismerték, szenteljenek emlékének egy röp-
ke pillanatot ezen a szomorú évfordulón. 
Emlékét örökké őrző családja

Spojená škola s VJM sa úspešne uchá-
dzala o dotácie z projektov BSK urče-
ných pre stredné školy. V rámci troch 
projektov sme získali takmer 3000 eur.
• Projekt Otvorená škola je zameraný na 
podporu športových aktivít a na zaob-
staranie športových potrieb. Finančné 
prostriedky sme získali na usporiadanie 
florbalového a stolno-tenisového turnaja 
v rámci športového dňa. Športové náči-
nie už postupne nakupujeme, ale uspo-
riadanie športového dňa v júni je otázne 
vzhľadom na prognózy vývoja epidémie 
koronavírusu.
• Spoločne s Gymnáziom A. Bernoláka 
plánujeme vykonať viacero environmen-
tálnych aktivít v rámci projektu Škola 
škole. Chceme dať do poriadku náš 

spoločný dvor. Kríky a tuje sme chceli 
vysadiť už v marci. Spolu sme vypísali 
fotosúťaž s environmentálnou tematikou  
a chceme zorganizovať výstavu fotogra-
fií. Vyhodnotenie súťaže bolo napláno-
vané na jún.
• V rámci pilotného projektu Školský 
participatívny rozpočet sme získali 500 
eur. Tieto peniaze môžu minúť študenti 
na zveľaďovanie svojho okolia. Študent-
ské kolektívy podajú projekty, ktorých 
celková hodnota nepresahuje 200 eur, 
aby bolo možné podporiť viacero pro-
jektov. V poslednom kole bude 12 súťaž-
ných projektov, z ktorých študenti vybe-
rú víťazov hlasovaním. Žiaľ, realizácia aj 
tohto projektu musela byť prerušená.
Boli sme úspešní aj v projekte Határtala-

nul (Bez hraníc), ale poznávací zájazd do 
Vojvodiny, ktorého sa mali v máji zúčast-
niť naši jedenásti študenti a jeden učiteľ, 
bol odložený na budúci školský rok.   
V našej škole v súčasnej dobe nepre-
bieha prezenčné vyučovanie, zatiaľ  
do 27. marca 2020. Vyučovanie však po-
kračuje prostredníctvom internetu. Dote-
raz sme posielali študentom učivo a úlo-
hy e-mailom a pomocou Messengera. 
Naším cieľom je vrátiť sa k vyučovaniu 
podľa rozvrhu hodín pomocou nástrojov 
programu Office 365. Zorganizovať onli-
ne vyučovanie je pre nás  veľkou výzvou. 
Zvládnutie tejto úlohy je prvoradou pri-
oritou vedenia aj pedagogického zboru 
našej školy.

Zsuzsanna Kontár

Koronavírus prerušil realizáciu školských projektov
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne za-
pojili do riešenia nedostatku rúšok a dez-
infekcie v Senci.
Motorkársky klub Despatch Riders LE 
MC Slovak Republic venoval 25 litrov 
dezinfekčného prípravku do Zariadenia 
opatrovateľských služieb. Rúška darova-
la Renata Múčková, Martina Bollová so 
skautmi, Lea Bomboš Laurová a Monika 
Macháčková, materiál na šitie rúšok (lát-
ky, gumičky a nite) venovali Eva Bokro-
šová a Monika Rusnáková. Jednorazové 
rúška a rukavice priniesol Štefan Vincze  
a Marek Cittenberg. Rúška FFP2 spolu  
s jednorazovými rukavicami mestu daro-
vala firma CERVA. V Betánii dali šiť rúška 
členovia 90301.sk a priniesli ich na sociál-
ny útvar mesta.
Dobrovoľníčky zo Slovenského Červe-
ného kríža roznášajú rúška a budú robiť 
nákupy potravín a liekov pre osamelo ži-
júcich, ktorí o to požiadali.
Rúška šijú iniciatívne aj zamestnanci 
mesta či Mestského kultúrneho stredis-
ka, ale nielen oni. Krásnym svedectvom 
spolupatričnosti sú aj statusy viacerých 

Senčanov na sociálnych sieťach, ktorí 
šijú rúška pre ľudí vo svojom okolí a ne-
zabúdajú na seniorov. Mestská polícia 
zisťovala v teréne, ktorí zo seneckých 
dôchodcov sú skutočne osamelí a potre-
bujú pomoc od mesta. Príslušníci MsP sa 

tiež chránia v rámci možností. Čierne rúš-
ka im ušila kolegyňa Mária Chorváthová.
Vopred ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí 
nám pomôžu pri roznášaní Mestských 
novín Senčan, keďže pošta to v rámci 
svojich opatrení tento mesiac nerobí. MO

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú

Jednorazové rúška nepoužívajte viackrát, 
po použití ich vyhoďte – zabalené a do 
kontajnerov na bežný zmiešaný komunál-
ny odpad. Použité papierové vreckovky 
a rúška nepatria do nádob určených na 
triedený odpad. 
Rúška sa majú nosiť počas celého poby-
tu medzi ľuďmi. Neskladajte si ich a neza-
kladajte nanovo. Ak sa ho dotknete, hneď 
si umyte ruky. Ak počas používania rúško 
zvlhne, vymeňte ho. Pri skladaní dbajte 
na to, aby ste sa nedotkli prednej časti 
rúška. Rúško vložte do vrecka a vyhoď-
te do uzatvárateľného odpadového koša, 
potom si umyte ruky mydlom a teplou vo-
dou alebo použite dezinfekčný gél.
Aj podomácky vyrobené rúška pomôžu. 
Najlepšie je, ak  je rúško vyrobené zo sto-
percentnej bavlny. Môžete použiť bavlenú 
utierku, tričkovinu, posteľnú bielizeň. Čím 
hrubšie je tkaná látka, tým lepšie. Keď 
použijete na jeho výrobu tenkú látku, je 
potrebné ju zohnúť niekoľkokrát. 
Textilné rúška je potrebné pravidelne prať, 
aby boli hygienicky spôsobilé. Každému 
by mali stačiť dve či tri rúška na deň, kto-
ré treba každý večer vyprať pri teplote 
minimálne 60 stupňov Celzia. Stačí krát-
ko prevariť v hrnci. Je dôležité rúško po 
vysušení aj prežehliť. Štúdia nemeckých 
vedcov popísala, že koronavírus vydrží 
všeobecne infekčný po dobu 2 hodín až 
9 dní – závisí to od podmienok. Niektoré 

druhy sú schopné na povrchu prežiť do-
konca až 28 dní. Všeobecne platí, že pri 
teplote 30-40 stupňov Celzia schopnosť 
prežiť výrazne klesá.
 
Kedy je rúško zbytočné:
ak sa idete prejsť do parku alebo do lesa, 
na cyklistickú vychádzku, v aute, ak pra-
cujete vonku. Vydýchané baktérie, vírusy, 
hlieny a nečistoty sa v rúšku zachytia a vy 
ich vdychujete späť. Pre posilnenie imu-
nity je najlepšie ísť sa každý deň prejsť, 
nadýchať čerstvého vzduchu – bez rúška. 
Ak sa na vychádzke stretnete s inými  ľuď-
mi, dodržte odstup 4-5 metrov.
Ako dlho je rúško účinné:
Papierové rúško stráca účinnosť keď 
zvlhne – za cca 20 minút, potom ho mu-
síte zničiť. Pre doma vyrábané rúška sa 
najlepšie hodí bavlna. Každý by mal mať 
dva-tri kusy. Po návrate dovnútra je nutné 
ho vyvariť a prežehliť. Rúško musí dobre 
tesniť, pred jeho nasadením si umyte ruky 
Rúška deťom:
Malé deti asi neprinútime, aby vydržali  
s rúškom, tak s nimi radšej nechodievajte 
medzi ľudí. Ak musíte, náhradným rieše-
ním je pretiahnutie plachty cez kočík. Ak 
idete na vychádzku do prírody, nechajte 
deti bez rúška.
Ochrana okrem rúška:
Vírus sa prenáša aj dotykom. Po každom 
návrate zvonku si poriadne umývajte 

ruky, stačí aj obyčajné mydlo. Pri naku-
povaní a dotýkaní sa plôch mimo bytu 
používajte  jednorazové rukavice. Pozor! 
Pri návrate domov ich tiež bezpečne zne-
hodnoťte!

Redakcia Senčan

Ako správne používať ochranné rúška
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• Keď si spomeniete na nedávne detstvo, 
čo sa vám vybaví ako prvé?
Moje najkrajšie spomienky sa viažu  
k okoliu môjho bydliska - ako sme sa  
s kamarátmi hrávali pri jazierku Kevečto. 
Tá časť Senca je mojím domovom. Žiaľ, 
posledných 6-7 rokov v Senci len prespá-
vam, pretože študujem a trénujem v Bra-
tislave. Trénujem aj v Trenčíne.
• Ako ste sa dostali k volejbalu, odjakživa 
vás priťahoval?
Vôbec nie. Zo začiatku som volejbal moc 
nemusel. Najprv som tancoval v SZUŠ 
Renaty Madarászovej, potom som hrával 
futbal v ŠK SFM Senec. Môj otec hrával  
v mojom veku volejbal profesionálne  
a neustále ma ťahal „bočnými cestička-
mi“  k volejbalu. Začalo sa to tým, že ma 
rodičia prihlásili na jedno volejbalové sú-
stredenie, čo mi oznámili asi týždeň pred 
jeho konaním. Bol to týždňový tábor na 
začiatku leta v Leviciach. Vedúcimi boli 
skutoční odborníci a viedli to veľmi zau-
jímavou formou. Tam ma volejbal chytil. 
A keď som sa po týždni vrátil do Senca, 
prišiel som s chuťou hrať tento šport.
• Kedy a kde ste začali trénovať volejbal? 
Mohol som mať asi 13 rokov. Začal som 
hrať vo VK GAB Senec, mojím trénerom 
bol Boris Morávek. Prvé dva roky som 
iba trénoval. Až tretí rok som začal hrávať 
menšie zápasy. Vtedy si ma všimli vo VKP 
Bratislava a potom som tam aj prestúpil. 
• Odkedy hráte aj v reprezentácii SR?
To je celkom zaujímavá otázka, pretože 
nedávno som sa dozvedel, že už pred 
štyrmi rokmi sa o mňa zaujímali v repre-
zentácii, ale môj vtedajší tréner to pova-
žoval za predčasné. Reprezentácia veľmi 
posunie hráčov, pretože reprezentační 
tréneri majú možnosť viac sa zamerať aj 
na jednotlivcov. Tí hráči, ktorí sa tam do-
stali predo mnou, sú pokročilejší. Je vi-
dieť, že sú tam dlhšie. Až minulý rok som 
bol uvoľnený do reprezentácie SR.
• Ako trénujete?
Každý deň trénujem po škole. Väčšinou 
je to rozcvička a potom hráme. Cvičíme 
situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas 
zápasu. Predtým som hral ako univerzál, 
ale už som na poste smečiara. Snažíme 
sa opakovaním zlepšovať riešenie situá-
cií, správne prijať loptu a zvýšiť dynamiku 
útoku. Vo štvrtky zvyknem odchádzať do 
Trenčína aj mimo reprezentačného zrazu. 
Dnes som mal ísť do Trenčína na sústre-
denie do centra reprezentácie, kde sa 

pripravujeme na kvalifikáciu na Majstrov-
stvá Európy. Žiaľ, zraz bol zrušený kvôli 
opatreniam proti šíreniu koronavírusu.
• Okrem iného máte na konte dve prvé 
miesta aj tituly najužitočnejšieho hráča  
z halových majstrovstiev SR. Na aké vyš-
šie méty pomýšľate?

Vždy sa naskytne niečo nečakané aj 
nové. V predposledný februárový víkend 
sa konala na Donovaloch Európska sé-
ria volejbalu na snehu. Je to nový šport. 
Slováci dostali tzv. divokú kartu, pretože 
sa to organizovalo na Slovensku, vyskú-
šali sme to a dopadlo to nad očakávania, 
skončili sme tretí. V halovom volejbale 
budeme mať kvalifikáciu na Majstrovstvá 
Európy. Poliaci sú asi najťažšími súpermi 
na ceste ku kvalifikácii na ME, čo je za-
tiaľ tou najvyššou métou. Čakajú nás aj 
Majstrovstvá Európy v beachvolejbale, 
ale tam by som sa mal dostať, pretože 
dvojicu deleguje Slovenská volejbalová 
federácia.
• Ako trávite voľný čas?
Sme športovo založená rodina. Otec dlho 
hrával volejbal, bol aj v seniorskej repre-
zentácii a mamina bola atlétka. Veľa sme 
chodili do prírody, kým som nemal toho 
toľko. V lete si vždy dáme turistiku vo Vy-
sokých Tatrách a v zime lyžujeme. Čítam 
medzivojnovú literatúru, Hemingwaya 
a  Remarquea. V hudbe mám rád 70-te 
roky, funky alebo rock.
• Aké máte plány po maturite?
Chcem ísť na medicínu do Bratislavy. 
Popri tom asi nebude možné pokračovať 
vo vrcholovom športe. Vrátiť sa po škole 
je možné, ale veľa záleží od toho, ako sa 
budem kondične udržiavať počas štúdia. 
Prvoradé však je štúdium.

Rozprával sa Csaba Vysztavel

Reprezentant SR vo volejbale Michal Trubač je držiteľom titulu Športovec roka Mesta Senec za rok 2019  
v kategórii juniorov.  Zo ZŠ Mlynská išiel na osemročné Gymnázium A. Bernoláka v Senci, ale kvôli volejbalu  
prestúpil do Bratislavy na Gymnázium Bilíkova 24, kde sa už chystá na maturitu. Boli sme zvedaví, ako vníma  
mladý športovec, tesne za hranicou veku dospelosti, svoju doterajšiu cestu a ako si predstavuje budúcnosť.

Michal Trubač: Zo začiatku som volejbal moc nemusel

Michal Trubač v akcii.                                                         Foto: archív Michala Trubača

Michal Trubač na ocenení Športovec roka 
mesta Senec za rok 2019. 

Foto: Miro Pochyba
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Mená najlepších športovcov za rok 2019 
sme sa dozvedeli v podvečer 4. marca 
2020 v kinosále MsKS. Galaprogram mo-
deroval populárny rozhlasový a televízny 
moderátor Gregor Mareš.  Odovzdávanie 
cien otvoril príhovor primátora Dušana 
Badinského.

Ceny boli rozdelené do týchto kategó-
rií: Poďakovanie za vzornú reprezentá-
ciu mesta; Športové kolektívy roka; Deti 
(športovci do 15 rokov vrátane); Junior 
(športovci od 15 do 23 rokov); Zaslúžilý 
športovec, tréner, funkcionár; Dospelí - 
najlepší jednotlivci bez určenia poradia; 
Víťazi internetového hlasovania; Cena pri-
mátora za šport; Absolútny víťaz.

Odovzdávanie cien sa odohrávalo v rám-
ci pútavého galaprogramu, pozostávajú-
ceho z vystúpení Moniky Ližbetin, žiakov 
ZŠ Tajovského, F´Dance, Dreamdancers, 
študentov Gymnázia A. Bernoláka, MIX, 
ABBA-SUPER TROUPER, SETAS a Lucie 
Kevickej.
V internetovom  hlasovaní bolo odovzda-
ných celkovo 2.411 hlasov, čo je o viac 
ako 1.000 hlasov viac ako v minulom 
roku. Najviac hlasov získali:
• Víťazom kategórie Jednotlivec sa stal 
so ziskom 668 hlasov karatista Timotej 
Žbodák.
• Prvenstvo v kategórii Kolektív získalo 
družstvo U19 MŠK Senec so ziskom 850 
hlasov.

• Cenu primátora za šport prevzala sve-
tová stálica armwrestlingu Lucia Debná-
rová, ktorá vyhrala všetky ligové súťaže 
v roku 2019, stala sa opäť Majsterkou SR 
a Majsterkou Európy. Vecný dar, dámske 
hodinky CASIO G-SHOCK  jej venovala 
firma KUBI TIME.

• Absolútnym víťazom, Športovcom roka 
Mesta Senec za rok 2019 sa stal Karol 
Ryšavý, Majster SR v bojových špor-
toch a víťaz turnajov OKTAGON 11 výzva  
a OKTAGON 12 výzva. Vecný dar, pánske 
hodinky CASIO G-SHOCK  darovala fir-
ma KUBI TIME.
Na odovzdanie cien sa podujali primá-
tor Dušan Badinský, viceprimátor Juraj 
Gubáni a prednostka Jarmila Répássyo-
vá, predseda komisie športu a poslanec 

mestského zastupiteľstva Tomáš Mókoš, 
známi hostia podujatia, ako Vlado Zlatoš 
a Tina Zlatoš Turnerová, Zuzana Hraško-
vá, zástupca O2 Športovej akadémie Ma-
teja Tótha, Lucia Kevická a Tomáš Kuťka.
Celý zoznam ocenených nájdete na 
www.senec.sk.

VCs, Foto: Miro Pochyba

Športovcom roka Mesta Senec za rok 2019 je Karol Ryšavý

Absolútny víťaz Karol Ryšavý, majster SR  
v bojových športoch.
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Do práce na bicykli sa opäť vracia 
do slovenských miest aj za súčasnej 
situácie. Siedmy ročník kampane vy-
hlásilo 1. marca 2020 Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR a Mesto Se-
nec sa do tejto celoslovenskej akcie 
zapojilo zaregistrovaním 16.3.2020.  
O cieľoch, podmienkach, možnos-
tiach a prihláseniach sme sa poroz-
právali s koordinátorom pre Mesto 
Senec, Ing. Gabrielou Rebrošovou.

• Čo je cieľom tohto ročníka kampane?  
Hlavné motto ročníka 2020 „Sadni na bi-
cykel a zachráň svet!“ vystihuje postava  
“cyklohrdinu”, ktorý bude upozorňovať 
na dôležitosť správnej voľby pri výbere 
dopravného prostriedku do zamestnania 
či školy. Práve použitím bicykla namiesto 
automobilu budú môcť obyvatelia pri-
spieť nielen k ekologickej záchrane náš-
ho mesta, ale svojou trochou aj celého 
sveta.
Do práce na bicykli umožňuje obyvate-
ľom miest objaviť atraktívnu formu, vý-
hody dochádzania do práce na dvoch 
kolesách, hromadnou dopravou alebo 
pešo. Registráciou Mesta Senec sa otvo-
rila možnosť prihlásenia tímov z radov 
zamestnancov, ktorí majú trvalé bydlisko 
v Senci alebo dochádzajú do zamestna-
nia do spoločnosti, resp. firmy, ktorá má 
sídlo v Senci.
Národná kampaň prináša aj ďalšie bene-
fity nielen pre zapojených zamestnancov, 
firmy, inštitúcie, ale aj pre samotné mesto. 
Ide napríklad spracovanie desiatok tisí-
cov jázd, ktoré účastníci celoslovenskej 
výzvy zadajú do evidenčného systému 
kampane, čo umožní vznik tzv. heatma-
py. Atraktívnou formou približuje vyťaže-
nosť jednotlivých častí mesta cyklistami, 
chodcami či používateľmi MHD. Tento 
jedinečný projekt ponúka samospráve 
možnosť dozvedieť sa viac o dopravnom 
správaní obyvateľov, čo môže významne 
napomôcť pri kvalitnom plánovaní a bu-
dovaní udržateľnej mobility na svojom 
území. 
Efektívnosť a vypovedacia schopnosť 
projektu závisí od počtu zapojených oby-
vateľov a je na nás, na obyvateľoch mes-
ta Senec, na firmách, organizáciách, na 
inštitúciách, ako túto možnosť využijeme. 
• Komu je určená súťaž?
Súťaž je určená tímom zamestnancov  

z rovnakej firmy, spoločnosti alebo inšti-
túcie. Z jednej firmy môže byť zaregistro-
vaný ľubovoľný počet tímov, podmienkou 
je počet členov tímu. Každý tím musí mať 
minimálne 2 členov a maximálne však  
4 členov. Je to výborná možnosť urobiť 
vo firmách teambuilding na súťaživom 
základe.
Do súťaže sa môžu zaregistrovať aj štu-
denti, ktorí budú reprezentovať svoju 
školu. Jedinou podmienkou je vek. V deň 
začiatku kampane (1.5.2020) musia štu-
denti dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. 
Opäť sa tu otvára príležitosť súťaživosti  
v rámci školy (jednotlivé tímy) i v rámci 
škôl (počet prihlásených tímov).
• Odkedy a dokedy je možné registrovať 
tímy?
Možnosť registrovať jednotlivé spoloč-
nosti a tímy je už otvorená a registrovať 
sa je možné do 7. mája 2020
• Kde sa treba registrovať?
Registrácia prebieha na webovej stránke 
www.dopracenabicykli.eu. Registráciou 
tím potvrdí,  že budú členovia tímu  v ob-
dobí od 1. do 31. mája 2020 dochádzať 
do práce na bicykli, MHD alebo pešo  
a budú si o tom zapisovať výsledky do re-
gistračného systému na webovej stránke 
www.dopracenabicykli.eu.
• Pripraví Mesto Senec nejaké podporné 
akcie?
Určite áno. Bude spustená mediálna 
kampaň v rámci mestskej webstránky, 
FB-stránky, budú oslovované firmy, spo-
ločnosti a inštitúcie a budeme súťažiť  
v rôznych kategóriách o hodnotné ceny 
na našej lokálnej  úrovni. Zaregistrovaní 
jednotlivci budú mať možnosť v celoslo-
venskej súťaži vyhrať  napr.  skladací bi-

cykel, mestský bicykel, exkluzívny zájazd 
na Tour de France, športové náramky, 
darčekové poukážky od partnerov kam-
pane. 
Navyše Slovenská sporiteľňa venuje do 
súťaže samospráv 5 verejných cyklo-
púmp a 25 cyklistických stojanov, takže 
Mesto Senec môže opäť získať jednu  
z nich. Podmienkou je dosiahnuť počet 
minimálne 100 registrovaných účastní-
kov.  V roku 2019 sa nám to podarilo, keď 
bolo registrovaných 48 tímov a 151 účast-
níkov a aktuálne cyklopumpa slúži pre 
všetkých obyvateľov mesta a  je umiest-
nená pred mestským úradom.
Kampaň oficiálne spoločne odštartuje-
me, oficiálne vyhodnotíme a odovzdáme 
ceny víťazným tímom ako aj jednotliv-
com. Všetky aktuálne informácie sa do-
zviete prostredníctvom webstránky.
• Čo chcete odkázať na záver firmám, za-
mestnancom?
Registrujte sa, registrujte sa, registrujte 
sa. Prvých päť zaregistrovaných tímov 
získava pre svojich členov tričká, určené 
len pre túto akciu. Sledujte webstránku, 
FB-stránku Mesta Senec, kde priebežne 
budeme zverejňovať ďalšie informácie 
a priebežné výsledky. V prípade akých-
koľvek informácii som k dispozícii – Ing. 
Gabriela Rebrošová, rebrosovag@se-
nec.sk. Verím, že tento rok urobíme nové 
rekordy, prekonáme hranicu 50 zaregis-
trovaných tímov a 200 účastníkov. 
Staňte sa aj vy súčasťou najväčšej kam-
pane podporujúcej rozvoj cyklistickej 
dopravy na Slovensku! Zaregistrujte sa, 
vysadnite na bicykel a spoznajte všetky 
výhody, ktoré jazda na dvoch kolesách 
prináša.                                       redakcia

Sadni na bicykel a zachráň svet!


