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Aj napriek opatreniam sme v Senci oslávili Deň učiteľov.
Mesto všetkým učiteľom vyjadrilo vďačnosť malými darčekmi. Viac na strane 2.

Pozvánka  
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
4. mája 2021 o 9:00 v MsKS v Senci

Materiály na zasadnutie sa zverejňujú 
na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať  
na www.zastupitelstvo.sk

Výkopové práce v meste začali 
v marci a niektoré budú trvať 
do novembra.
(str. 5)

V Zariadení opatrovateľskej 
služby prekonali covid. Bolo 
to náročné.
(str. 19)

S lepším počasím budeme 
viac používať bicykle. Ako ich 
správne zabezpečiť?
(str. 22-23)

Posledná možnosť na samosčítanie
Elektronické samosčítanie končí 31.3.2021 
vrátane. Upozorňujeme obyvateľov, kto-
rí tak ešte neurobili, aby využili posledné 
možné dni na sčítanie vyplnením elektro-
nického formulára na  www.scitanie.sk 
a so sčítaním pomohli aj starším rodinným 
príslušníkom. Sčítanie je zo  zákona po-
vinné, sankcie pri nesplnení si povinností 
môžu byť až do výšky 250 eur.

Po tomto dátume bude možné už len 
asistované sčítanie, ktoré bude trvať 6 týž-
dňov. Presné termíny sa určia na základe 

epidemiologickej situácie, budeme o nich 
informovať v  najbližších číslach Senča-
na, na  webe www.senec.sk a  facebo-
okovej stránke mesta Mesto Senec - 
oficiálna stránka. Pre asistované sčíta-
nie budú zriadené kontaktné miesta v bu-
dove Mestského úradu v Senci a Mestské-
ho kultúrneho strediska, kde budú pri sčí-
taní nápomocní stacionárni asistenti. 
Pre imobilných obyvateľov budú k dispo-
zícii mobilní asistenti, ktorí vás v dohod-
nutý deň navštívia v domácnosti a sčítajú. 

O  túto službu je však potrebné požiadať 
na  Call centre, ktorého telefónne číslo 
bude zriadené. Upozorňujeme, že asis-
tované sčítanie sa týka výlučne obyvate-
ľov, ktorí nemajú možnosť sčítať sa sami,  
ak napríklad nemajú prístup k  technic-
kým zariadeniam - osobný počítač, note-
book, mobilný telefón, internet. Berieme 
tak ohľad na zdravie všetkých zúčastne-
ných - asistentov aj obyvateľov.

Ďakujeme za váš zodpovedný prístup 
ku sčítaniu. Do uzávierky bolo sčítaných 
16.480 obyvateľov, čo je 79,9 %.

Silvia Némethová
Referent podateľne a evidencie obyvateľstva

Aká je miera zaočkovanosti našich učiteľov?
K dnešnému dňu máme v  školách 
a  školských zariadeniach zriade-
ných mestom Senec celkom zaočko-
vaných 229 zamestnancov z  celko-
vého počtu 439. 

V základných školách je zaočkovaných 
celkom 147 pedagogických a  nepedago-
gických zamestnancov, pričom vo  veku 
nad 65 rokov 4 zamestnanci.

V materských školách 61 zamest-
nancov, z  toho nad  65 rokov 3 zamest- 
nanci. Základná umelecká škola má 
k dnešnému dňu zaočkovaných 21 zamest-
nancov, nad 65 rokov sú 2 zamestnanci. 

Záujem o  očkovanie zo  strany zamest-
nancov je celkovo na úrovni 96%. Nezaočko-
vaní kolegovia aktuálne čakajú na termín.
Útvar školstva a športu Jar prišla aj s prvými kvetmi.. Foto: GL
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Byť učiteľom v čase pandémie
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí,  
že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“  
Jan Amos Komenský

28. marec je už niekoľko desaťročí spojený 
s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé 
myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú 
pre nás stálym zdrojom inšpirácie. V názo-
roch na úlohu vzdelania v živote jednotliv-
ca i  spoločnosti, postojoch k  humanizácii 
a demokratizácii školy pokračujú pedagó-
govia i dnes, v čase trvajúcej pandémie. Je 
ťažké jedným slovom či jednoduchou ve-
tou opísať, čo znamenal rok 2020 pre  na-
šich kolegov učiteľov. Určite nebudeme 
ďaleko od  pravdy, ak by sme v  zhodnote-
ní roka použili slová mimoriadny stres, zá-
ťaž, vyčerpanie, nové zručnosti, nové skú-
senosti, ale aj nepredvídateľnosť či neustá-
la zmena.

Naši učitelia boli konfrontovaní so situ-
áciami a spôsobom učenia, na ktoré dote-
raz pripravení neboli, alebo aspoň nie v ta-
kom rozsahu. Ukázalo sa, ako je nesmier-
ne dôležité vnímať školu nielen ako „nalie-
vareň vedomostí“, ale aj ako komplexnú 

sociálnu inštitúciu, ktorá zásadným spô-
sobom ovplyvňuje individuálne životy, 
celú komunitu, ale aj celú spoločnosť. Zis-
tili sme, ako vedia medziľudské vzťahy 
ovplyvniť zvládanie kríz. Presvedčili sme 
sa, aká významná je správna komunikácia, 
že riaditelia musia byť lídri. Aj to, že je po-
trebné vnímať dieťa v širších súvislostiach 
- nielen ako žiaka. Že je dôležité vzdeláva-
nie učiteľov a ich kráčanie s dobou, ale aj 
to, aká dôležitá je podpora učiteľov zo stra-
ny celej spoločnosti.

Každý rok, 28. marca, mesto Senec oce-
ňuje vybraných učiteľov z  každej školy 
a  školského zariadenia na  svojom území. 
Tento rok je to však iné. Mesto sa rozhodlo 
poďakovať každému učiteľovi za jeho prá-
cu, odhodlanosť a  vytrvalosť, a  to aj na-
priek nesmierne náročným podmienkam, 
ktoré priniesla pandémia. Uvedomujeme 
si, že za  každým učiteľom v  našom mes-
te stojí jedinečný príbeh písaný realitou 

dnešných čias, odhodlanie pracovať ďaleko 
za hranicami svojich povinností pre dobro 
jemu zverených žiakov.

Za to všetko kým a čím ste v čase pan-
démie, vážení učitelia, v  mene primáto-
ra mesta Senec a členov komisie školstva 
a kultúry veľká vďaka.

Mária Chorváthová
útvar školstva a športu

Stav priorít vedenia mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva na volebné obdobie

Poliklinika
Do MsZ, ktoré sa malo konať 23.3., ale 
presunulo sa na  25.3. (po uzávierke no-
vín), bol predložený materiál: Výber va-
riantu pre  plánovaný investičný zámer 
„Poliklinika Senec” a  schválenie ďalších 
krokov vedúcich k  realizácii investičné-
ho zámeru. Poslanci prerokovali mož-
nosť realizácie plánovaného investičné-
ho zámeru v zmysle záverov štúdie usku-
točniteľnosti, prevádzkového modelu 
a modelu financovania projektu „Polikli-
nika Senec“ a to:
1) Realizácia investičného zámeru v exis-

tujúcej lokalite Polikliniky Senec, alebo 
2) Realizácia investičného zámeru v  ne-

špecifikovanej novej lokalite.
Po výbere lokality MsZ príde k spracova-
niu architektonickej štúdie a  k rokova-
niam o  možnosti financovania tohto in-
vestičného zámeru formou úveru z  me-
dzinárodných finančných inštitúcií a  fi-
nancujúceho partnera (lokálnej banky). 

Školstvo
16. februára 2021 Mestské zastupiteľstvo 
v Senci uznesením č. 16/2021 schválilo lo-
kalitu Záhradnícka ulica na realizáciu in-
vestičného zámeru „Výstavba novej zák-
ladnej školy v meste Senec“.
Chýbajúce pozemky pre školský areál plá-
nuje mesto odkúpiť za  dohodnutú kúpnu 
cenu 140€/m2. V  cene je zahrnutý poze-
mok vrátane budov na ňom stojacich. Do-
hodnutou podmienkou odkúpenia je likvi-
dácia striech na budovách nachádzajúcich 
sa na pozemkoch, ktoré sú predmetom od-
kúpenia, vlastníkom Zdenkom Černayom 
na  jeho náklady. Odkúpenie pozemkov 
za  týchto podmienok musí ešte schváliť 
zastupiteľstvo.
Územný plán
Mesto Senec ako orgán územného plá-
novania a  obstarávateľ Územného plá-
nu mesta Senec uskutočnilo v  termíne 
od  15.12.2020 do 29.01.2021 verejné pre-
rokovanie Konceptu Územného plánu 

mesta Senec, pričom verejné preroko-
vanie Konceptu s  výkladom sa uskutoč-
nilo 20.01.2021 o  16:00 v  kinosále MsKS 
v Senci.
V súčasnosti sa vyhodnocujú stanovis-
ká a  pripomienky doručené ku  Koncep-
tu Územného plánu mesta Senec v rám-
ci verejného prerokovania. Podľa výsled-
kov prerokovania konceptu bude spra-
cované súborné stanovisko, ktoré bude 
následne predložené na schválenie mest-
skému zastupiteľstvu. 
Zároveň oznamujeme, že spracovate-
ľom Návrhu Územného plánu mesta Se-
nec bude spoločnosť ÚPn s.r.o., ktorá bola 
vybratá v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v  znení ne-
skorších predpisov a smernice primátora 
Mesta Senec.
Športový areál
Po tom, čo poslanci rozhodli, že pozemok 
pod  plánovaný športový areál nebude 
využitý pri výstavbe novej školy, budú sa 
poslanci zaoberať ďalšími krokmi k reali-
zácii pôvodného plánu.
MO

Symbolická kytica pre učiteľov. Foto: RH
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Možnosti testovania v Senci
Zoznam k termínu uzávierky novín:
• MOM Dialničná 5  

(s rezerváciou aj bez)
• MOM Olmed Mierové Nám. 6  

(s rezerváciou aj bez)
• MOM Slnečné jazerá sever 

za Kolibou (s rezerváciou aj bez)
• MOM Lichnerova 44 prístup 

na parkovisko z Vajanského  
(bez rezervácie)

• MOM Mäsiarska 5 bývalá  
Klbko Šopa (s rezerváciou aj bez)

• MOM Bratislavská 53  
(s rezerváciou aj bez)

• MOM Slnečné jazerá juh  
(s rezerváciou aj bez rezervácie)

• MOM Slnečné jazerá juh bungalovy 
(s rezerváciou aj bez)

• MOM Slnečné jazerá juh vstupná 
brána (s rezerváciou aj bez) 

• MOM Slnečné jazerá sever recepcia 
(s rezerváciou aj bez)

• MOM Slnečné jazerá JUH spoločen-
ská miestnosť: PCR a  kloktacie PCR 
testy - 1.indikované lekármi, hygie-
nikmi, epidemiológmi alebo  NCZI 
2.samoplatcovia – štandardné PCR 
odbery aj kloktacie PCR

Informácie priebežne aktualizujeme 
na www.senec.sk a FB Mesto Senec 
- oficiálna stránka. Informácie náj-
dete aj na stránke korona.gov.sk.
DM

Z činnosti Mestskej 
polície

• Hliadkou MsP bol preverený oznam, že na Dl-
hej sa v  kontajneri na  papier nachádza rôz-
ny odpad. Kontajner bol naplnený stavebným 
a iným odpadom, čím páchateľ A. A. z Rimav-
skej Soboty porušil VZN Mesta Senec č. 5/2020 
o odpadoch. Dostal pokutu 30 eur a musel od-
strániť odpad z kontajnera.

• Telefonická žiadosť z  SBS LIDL kde SBS-kára 
odfotila občianka, lebo nemal prekryté dý-
chacie cesty. Členovi SBS K. L. uložili pokutu 
pre priestupok na úseku civilnej ochrany, kto-
rú však odmietol zaplatiť. Vec bude postúpená 
orgánom príslušným vo veci konať.

• Telefonický oznam od občianky, že si zaparko-
vala auto na  platenom parkovisku, zaplatila 
cez sms a nepamätá si, kam ho zaparkovala. 
Hliadka MsP spolu s R. N. z Ivanky pri Dunaji 
prehľadala platené parkoviská a motorové vo-
zidlo našla na  parkovisku pri  budove OO-PZ 
Senec.

• V. V. zo Senca telefonicky žiadala okamžitú po-
moc, nakoľko sa v  jej byte nachádzajú dvaja 
muži, ktorí sa ju snažia oklamať. Hliadka MsP 
v súčinnosti s OO-PZ Senec zistila, že neznáme 
osoby boli zamestnancami ZSE, ktorí jej ponú-
kali lepšie podmienky dodávok elektriny.

• Počas služby na  Slnečných jazerách hliadka 
MsP spozorovala väčšieho psa bez  majiteľa. 
Začal napádať psa, ktorého mala vodiaca oso-
ba riadne na vôdzke. Hliadke MsP sa agresív-
neho psa podarilo odtrhnúť a vodiacej osobe 
s napadnutým psom umožnila nastúpiť do slu-
žobného vozidla, aby sa zabránilo ďalším úto-
kom. Na miesto sa dostavil majiteľ agresívne-
ho psa P. K. zo Senca, ktorému pes utiekol. Ma-
jiteľ bol riešený pre priestupok.

• Na  Pezinskej niekto vynášal stavebný od-
pad do  smetných nádob. Hliadka zistila, že 
D. T. zo Senca prerába byt a do smetnej nádo-
by na  komunálny odpad vyhodil polystyrén 
a vedľa nádoby rozobratý nábytok. Za priestu-
pok bola menovanému uložená pokuta 20€, 
ktorú zaplatil a odpad odstránil.

• V rámci súčinnosti na  žiadosť SS OO PZ Se-
nec hliadka MsP preverila oznam, že muž 
naháňa ženu. Hliadka spozorovala ženu P. V. 
zo Senca, ktorá uviedla, že ju zbil jej priateľ G. 
Š. zo Senca. Na miesto sa dostavil aj menova-
ný, ktorý chcel opätovne napadnúť svoju pria-
teľku. Hliadkou MsP bol vyzvaný, aby upustil 
od svojho konania, ale na výzvu hliadky MsP 
nereagoval a preto museli byť voči nemu po-
užité donucovacie prostriedky. Z  dôvodu po-
dozrenia zo spáchania trestného činu bol odo-
vzdaný na OO PZ Senec.

    Mestská polícia

Informácie k pandémii
Mestský úrad
Mestský úrad v Senci má do odvolania 
upravené stránkové hodiny. Aktuálne 
informácie nájdete na www.senec.sk, 
kde sú aktualizované. Odporúčame 
kontaktovať zamestnancov mesta tele-
fonicky alebo mailom. Kontakty nájdete 
na: www.senec.sk/sk/kontakty

Sociálne služby mesta Senec
• Denné centrum pre seniorov je za-

tvorené. V  Zariadení opatrovateľ-
skej služby sú návštevy zakázané.

• Terénna opatrovateľská služba 
v  domácnostiach je zabezpečova-
ná za dôsledného dodržiavania hy-
gienických opatrení. Pokiaľ je klient 
pozitívny alebo prišiel do  kontak-
tu s  pozitívnym, je povinný o  tom  
ihneď informovať.

• Prepravná služba je zabezpečova-
ná. Službu je nutné si objednať naj-
neskôr deň vopred na  02/2020 5145.

Zberný dvor
Zberný dvor je opäť otvorený podľa 
platných otváracích hodín.

Školstvo a šport
Riadi sa usmerneniami ÚVZ SR.

Dôležité kontakty
• Policajný zbor SR: 158
• Mestská polícia: 159

Mestské kultúrne stredisko
Riadi sa podľa platného covid automatu.

Spoločný obecný úrad 
Spoločný obecný úrad (stavebný úrad) 
v  Senci je zatvorený pre  verejnosť. 
Komunikovať odporúčame mailom. 
Doručenie podaní je poštou, osobne 
na podateľňu MsÚ v Senci a pre stav-
by v obciach na príslušnom obecnom 
úrade, kde sa stavba nachádza.
vedenie mesta Senec
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Z kalendára primátora 
mesta Senec Dušana 
Badinského za marec
• Pracovné stretnutie k vyhodnoteniu stano-

vísk a pripomienok doručených ku Kon-
ceptu Územného plánu mesta Senec v rám-
ci verejného prerokovania, ktoré sa usku-
točnilo 15.12. - 29.01.

• Účasť na komisii zriadenej MsZ k vyroko-
vaniu optimálnej ceny pozemku pod no-
vou základnou školou na Záhradníckej

• Pracovné stretnutie k ďalším krokom reali-
zácie novej polikliniky

• Pracovné stretnutie k výhľadovej štúdii do-
pravno-bezpečnostnej situácie na uliciach 
Bratislavská – kruhový objazd – Pezinská

• Mestská rada pri MsZ v Senci
• Mestské zastupiteľstvo v MsKS 
• Individuálne stretnutia s vedúcimi 

zames tnancami
• Pravidelné stretnutia s vedúcou školského 

úradu k situácii v prevádzke MŠ a ZŠ
• Pracovné stretnutie so zástupcom NCZI 

o prevádzkovaní PCR testovania na CO-
VID-19 v našom meste

• Rada Regiónu Podunajsko 
• Pracovné stretnutie na právnom oddelení 

Ministerstva školstva SR a konzultácia fun-
govania Mestskej školskej rady v Senci

• Videokonferencia Rady partnerstva k vy-
hodnoteniu projektov z komisií životného 
prostredia a cestovného ruchu

• Sobotná pracovná návšteva Veľkokapacit-
ného vakcinačného centra proti ochoreniu 
COVID-19 zriadeného BSK na Národnom 
futbalovom štadióne v Bratislave spojená s 
rokovaním o podmienkach a možnostiach 
zriadenia centra aj v Senci

• Denná komunikácia s prevádzkovateľmi 
MOM o počtoch otestovaných a pozitívnych

• Pracovné stretnutie na Environmentál-
nom fonde v Bratislave k našej požiadavke 
o posunutie ukončenia rekonštrukcie čis-
tičky odpadových vôd o pol roka

• Návšteva všetkých materských a základ-
ných škôl a poďakovanie sa učiteľom za ich 
celoročnú prácu pre naše deti pri príleži-
tosti Dňa učiteľov

Dagmara Mičeková

Názory vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva

V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta 
a poslancom mestského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor 
na rôzne aktuálne témy mesta Senec. Naše mesto stále rastie 
a rôzne jeho časti majú inú atmosféru. Preto sme sa spýtali:  
Ktorá časť mesta Senec je vaša obľúbená a prečo?

Rudolf Bittner 
nezávislý poslanec
Prvé spomienky na Senec sa viažu na detstvo a môj domov, na pôvodnú ulicu rodin-
ných domov pod katolíckym kostolom na Bratislavskej ulici a záhradu v starom Štifte, 
kde bola aj kováčska dielňa môjho deda. 
Ďalej si spomínam na Lichnerovu, pôvodne Gottwaldovu ulicu, kde bola na mieste sú-
časnej pobočky banky ČSOB  predajňa detského textilu. Moja mama tam pracovala ako 
vedúca predajne a ja som si tam robil školské úlohy. 
S nostalgiou sa aj dnes pozerám na stavebné plány nášho pôvodného domu na Brati-
slavskej 19, či na staré fotky samoobsluhy na mieste dnešného parkoviska pred Ma-
rathonom. Postupne som objavoval ďalšie časti mesta ako Pincešor, kde dávnejšie bý-
vala moja babka, tehelňu, Búroš, Slnečné jazerá a Gulášku. Neskôr pribudla časť mesta 
smerom k Bani, dnes Striebornému jazeru, kde bývam dodnes. 
Ku všetkým miestam mám vzťah, vybavuje sa mi veľa zážitkov a krásnych spomienok, 
no bohužiaľ, niektoré časti sa zmenili. Každá časť má svoje čaro aj v súčasnosti, mestu 
však chýba regulácia vývoja a územný plán mesta. Senec je mojím rodiskom, Senec je 
moje milované mesto.

Pavol Kvál
nezávislý poslanec
Každý Senčan má vzťah k miestu, kde býva, alebo kde vyrastal, a spájajú sa mu s ním 
určité spomienky. Pre nás z 90301.sk a veľkú časť Senčanov má však osobité čaro areál 
Slnečných jazier. Je to miesto, kde stretávame ľudí, s ktorými sa dlhšiu dobu nevidíme, 
miesto, kde Senčania trávia voľný čas športom, prechádzkami s deťmi alebo relaxujú 
pri vode v lete aj po celý rok. Je to miesto, ktoré robí naše mesto výnimočným a propa-
guje ho aj v zahraničí. Náš klub preto robí všetko, aby sa služby a prostredie jazier zlep-
šovalo a plnilo účel celoročného, bezpečného voľnočasového areálu a parku, v prvom 
rade pre Senčanov, ktorým sa s týmto miestom spájajú zážitky z mladosti na poduja-
tiach ako Senecké leto, športových akciách a pod. 
Prišli sme s nápadmi a projektmi ako napr. ,,Gardenka“, cyklotrasy, moderný parko-
vací dom, vyhliadky, ktoré pohodu nás všetkých zvýšia. Veľmi radi však trávime čas 
so svojimi priateľmi a rodinami aj na podujatiach v krásnom amfiteátri, na námestí,  
či pešej zóne. Tieto miesta nás spájajú.

Peter Sedala
nezávislý poslanec
Tak, ako mám neobľúbené miesta, nájdu sa, samozrejme, aj obľúbené, ako napr.: 
v parku pred synagógou – sediac na lavičke s pohľadom na Immaculatu, kde v pozadí 
vidím rožnú budovu (Laposov dom). S predstavou, že ešte nedávno tu stál tridsiatko-
vý dom s rušným trhovým životom. Stĺp hanby ako memento na časy, ktoré sa nikdy 
nevrátia, ako aj obrysy v diaľke Tureckého domu v oblúku brány (Fogadó - prepriaha-
nie koní) svojou minulosťou a príbehmi. Celý tento vizuál podporený letným podveče-
rom patrí medzi moje skvostné. Dalším skutočným miestom v Senci je kostol na kopci, 
ktorý nikdy nesklamal. 
A do tretice sa podelím so zážitkom, ktorý asi každý Senčan pozná, a to: celodenné 
kúpanie na jazerách, večer návšteva filmového predstavenia v amfiteátri a na nočnej 
ceste domov návšteva niektorej terasy na pešej zóne. Tento pocit síce nie je viazaný 
na konkrétne miesto, ale dáva pocit, že toto naše mesto máme skutočne radi.
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Výkopové práce plynárov budú 
trvať až do novembra 

V roku 2021 má spoločnosť SPP-distribú-
cia a.s. v  pláne vykonať niekoľko rekon-
štrukcií plynovodov a  plynových prípo-
jok v Meste Senec. V niektorých úsekoch 
bude obmedzená premávka na  pozem-
ných komunikáciách (cesty aj chodníky). 
Treba sa obrniť trpezlivosťou a opatrnos-
ťou. Odmenou však bude väčšia bezpeč-
nosť a nové plynové rozvody.

V Mestských novinách Senčan, 
na www.senec.sk a na FB profile Mesto 
Senec – oficiálna stránka budeme pra-
videlne zverejňovať ulice, ktorých sa budú 
obmedzenia týkať.

V marci sa začali práce na Štefánikovej 
a  Hečkovej ulici, ktoré potrvajú do  mája 
2021. Na Štefánikovej (od Slnečnej po Heč-
kovu) vyfrézovaný materiál uložia späť 

do vzniknutej ryhy a zhutnia. Kope sa v 40-
50 metrových úsekoch tak, aby bola dopra-
va obmedzená čo najmenej. Po  ukončení 
montážnych prác bude nasledovať odfré-
zovanie povrchu v zmysle mestom stano-
vených podmienok a zaasfaltovanie, ktoré 
dokončia do konca mája.

Začína sa tiež s prácami na sídlisku Ko-
šická, kde je však prevažná časť výkopo-
vých prác v zeleni. 

Na tento rok sú naplánované aj lokality 
ulíc Trnavská, Bratislavská, Novomeského, 
Vinohradnícka, Fraňa Kráľa, Slnečná a Lip-
tovská. Mesto robí všetko pre to, aby obme-
dzenia trvali čo najkratší čas a diskomfort 
obyvateľov bol čo najmenší.

Zároveň bude spoločnosť SUPTEL 
pre Slovak Telekom pokračovať v budova-
ní a pripájaní optickej infraštruktúry. Roz-
kopávkové práce budú prebiehať na  uli-
ciach Robotnícka, Vinohradnícka, Pivničná 
a tiež na Lichnerovej, kde sa pripoja na už 
vybudovanú sieť.
Matej Varga
referent dohľadu miestnych komunikácií

Aplikácia SOM Senec
Chcete sa dozvedieť dôležité informácie 
z  mesta hneď, ako sú zverejnené? Chcete 
mať z  aplikácie možnosť nahlasovať pod-
nety a čítať Mestské noviny Senčan? Chcete 
mať priamo v mobile tabuľku s termínom 
vývozu odpadu na vašej ulici? 
Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpo-
vedali kladne, máme dobré správy. Mesto 
Senec spustilo aplikáciu, ktorá v sebe zahŕ-
ňa množstvo praktických pomôcok. 

Odpadové hospodárstvo
Jednoducho si nastavíte sledovanie od-
vozu odpadu na vašej ulici. Aplikácia vás 
na odvoz odpadu môže aj upozorňovať.
Na jednom mieste máte prehľadne uve-
dené, čo do  ktorého kontajnera/vreca 
patrí alebo nepatrí.
Aktuality a Úradná tabuľa
Všetky nájdete na jeden klik.
Online noviny
Senčan máte v mobile stále so sebou.
Podnety
Zadávanie podnetov aj cez Lepšiu obec 
vybavíte jednoducho z mobilu
Verejná doprava
Aj dopravné spojenie zistíte cez aplikáciu.
Susedská burza
Predchádzajme vzniku odpadu aj 
vymieňaním.

Aplikáciu bude mesto postupne vylep-
šovať a dopĺňať. Stačí si ju len stiah-
nuť, netreba sa registrovať.



6 Zelená strana www.sencan.skapríl 2021

Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac február

Papier a lepenka
2020 – 29,58t
2021 – 34,60t
Plasty
2020 – 14,58t
2021 – 38,05t
Sklo
2020 – 19,53t
2021 – 14,99t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2020 – 8,11t
2021 – 10,04t
Zmesový komunálny odpad
2020 – 427,68t
2021 – 311,38t
Kuchynský odpad
2021 – 43,20t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 836l

Jarné upratovanie
Do 26.marca prebiehalo jarné upratovanie 
pre rodinné domy. 

Bytové domy budú mať jarné uprato-
vanie 12.-16. apríla. Odovzdanie odpadu 
si môžete dohodnúť telefonicky alebo ma-
ilom. Kontakt: tel. číslo 02/4592 2757, mail: 
udrzba@senec.sk. Je potrebné, aby odvoz 
odpadu (objemný odpad, elektroodpad)  
za bytový dom, objednával domový dôver-
ník, prípadne správca bytového domu. Ob-
jemný odpad (nábytok, sedačky a pod.) mu-
sia pôvodcovia čo najviac minimalizovať, 
tzn. rozobrať ho na  jednotlivé druhy ako 
drevo, železo, poťahy, epedá a  pod., inak 
odpad mesto neprevezme. Odpad z  byto-
vých domov musí byť v  deň odvozu na-
chystaný na mieste prístupnom pre traktor 
pred bytovým domom. Taktiež budú v ten-
to týždeň posilnené otváracie hodiny zber-
ného dvora v sobotu 8:00 – 18:00.

Odpady s  obsahom škodlivých látok 
budú môcť poplatníci odovzdať od  1.3.  
do 16.4. v areáli útvaru údržby, verejnej ze-
lene a čistenia mesta na Železničnej ulici 3. 
Odpady musia byť riadne uzatvorené a vi-
diteľne označené, o aký druh odpadu ide.

Otiepky sa osvedčili
Zber otiepok realizovaný vo  februári, 

ako doplnková služba k  zberu biologic-
ky rozložiteľného odpadu, dopadol úspeš-
ne. Všetky vyzbierané otiepky sa na zber-
nom dvore Železničná následne spracova-
li podrvením a odovzdali na zhodnotenie 
do zazmluvnenej kompostárne v Bernolá-
kove. Takto pripravená štiepka je jednou 

Chválime, karháme

• Niekto si na Kalinčiakovej asi splie-
tol kontajner na  olej s  tým na  odpad 
z kuchyne. 

• Karháme všetkých, ktorým sa lení 
poskladať krabice do  kontajnerov 
na papier. Potom to pri smetiakoch vyze-
rá ako na tejto fotke.                                            MO

• Chcela by som poukázať na  parko-
vanie taxi auta na  chodníku na  Svä-
toplukovej, kde sídli taxi služba. Ich ľa-
hostajnosť nám neumožnila prejsť s ko-
čiarikom po chodníku a jediná možnosť 
bola prejsť po veľmi frekventovanej ces-
te, čo bolo veľmi nebezpečné. Ak si doty-
čný uvedomí, čo robí ostatným a napra-
ví parkovanie auta, budem rada.   Stanka

zo  zložiek kvalitného kompostu. Zároveň 
nám takto vyzbieraný a dotriedený biood-
pad zlepšuje percento miery vytriedenia. 
A čo je pozitívne, nekončí na skládkach od-
padov v  objemnom alebo zmesovom ko-
munálnom odpade. Podrvenú štiepku vy-
užíva taktiež útvar verejnej zelene, údržby 
a  čistenia mesta ako mulčovaciu zmes 
k  stromom za  účelom dlhšieho udržania 
vlahy a  obmedzenia rastu burín. Násled-
ným rozkladom drevnej štiepky sa ku ko-
reňovým systémom stromov a  krov do-
stávajú taktiež doplnkové živiny potrebné 
pre ich zdravý rast.

Máte otázky k odpadom?
Ak máte otázky, pripomien-

ky, návrhy – môžete ich zasielať 
na  odpady@senec.sk. Prosíme však ko-
munikovať pozitívne, bez  zbytočných ne-
gatívnych emócií a „hejtov“. Každý máme 
sem tam svoj zlý deň a doba je ťažká, ale 
uľahčiť si to vieme obojstranne minimálne 
tak, že budeme príjemní. Aj pri komuniká-
cii sa dajú vytriediť nepríjemné „emócie“, 
tak ako pri triedení.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva 
a Martina Ostatníková

Meranie zápachu sa presúva
V marcovom čísle Senčana sme informova-
li o tom, že sa v Senci bude merať zápach 
a  zisťovať jeho pôvodca. Meranie bude 
zabezpečovať Zdravotný ústav so  sídlom 
v  Ostrave. Žiaľ, covid zasiahol aj do  tejto 
oblasti, a  z dôvodu karantény budú môcť 
prísť českí odborníci až po Veľkej noci. Sa-
mozrejme, ich príchod ovplyvní tiež aktu-
álny režim na hraniciach s Českou republi-
kou či iné protiepidemiologické opatrenia.
O  začiatku merania bude mesto informo-
vať na  www.senec.sk, na  facebookovom 
profile Mesto Senec - oficiálna stránka 
a na Instagrame mesto.senec.
Mailová adresa podnetzapach@senec.sk 
bude fungovať, až keď to bude aktuálne, 
čiže keď sa začne samotné meranie.
MO
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Ako môžem JA prispieť k zdravšej planéte?
Možností je veľmi veľa a čo je najlepšie, niektoré nás 
nestoja ani cent. Vyžadujú si len náš čas a ochotu 
meniť veci k lepšiemu. Stále sa však medzi nami 
nájdu ľudia, ktorí obhajujú svoju nečinnosť v otázke 
ochrany prírody argumentom, že oni samy na tom aj 
tak nič nezmenia. Pravdou však je, že každá pomoc 
prírode sa počíta. Veľký zmysel má už len to, že mnohí 
sme do značnej miery prešli na elektronický spôsob 
komunikácie, nastavili sme si zasielanie bankových 
výpisov či faktúr za telekomunikačné služby e-mailom 
a platíme naše účty prevodom namiesto papierových 
poštových poukážok. Aktívne prispieť k ochrane 
životného prostredia môžeme aj tak, že budeme 
triediť odpad, aspoň z času na čas vymeníme auto za 
cestovanie bicyklom či hromadnou dopravou (vlak, 
autobus, električka), nebudeme zbytočne plytvať 
energiami a potravinami a obmedzíme používanie 
plastov napríklad tým, že si do obchodu zoberieme 
vlastné vrecká a nákupné tašky na potraviny. Možno 
ste netušili, ale na Slovensku máme takmer v každom 
väčšom meste bezobalové obchody, v ktorých na-

kúpite výhodnejšie a ešte aj zodpovednejšie k prírode, 
keďže obaly na potraviny alebo drogériu, ktoré tam 
nakúpite, si prinesiete z domu. 

30 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody
Zrejme ste už počuli o Zelenej elektrine, s ktorou 
môžete podporovať zelené elektrárne (napr. sl-
nečné, vodné, veterné) aj na Slovensku. Zelenú 
elektrinu od ZSE už využíva viac ako 30 000 zá-
kazníkov z radov domácností. Pri podieli uhlia ako 
zdroja elektriny v energetickom mixe ZSE na úrovni 
13,8 % to znamená, že týchto 30 000 zákazníkov 
ročne ušetrí 15 131 286 kg uhlia a zabráni vzniku 
až 15 100 800 kg CO

2
 zo spáleného uhlia. Čím viac 

zákazníkov sa rozhodne aktívne podporovať ze-
lené elektrárne, tým viac ich bude pribúdať, ich 
výrobné procesy sa budú zefektívňovať a to sa 

odrazí aj na postupnom znižovaní cien elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. ZSE v roku 
2020 nakúpilo záruky pôvodu elektriny od viac ako 
760 malých fotovoltických elektrární po celom 
Slovensku. 

Ako funguje Zelená elektrina od ZSE?
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá do-
mácnosť bez problémov kedykoľvek počas dňa či 
noci, iba s tým rozdielom, že spotreba elektriny 
je 100 % krytá zárukami pôvodu elektriny z obno-
viteľných zdrojov energie. Zelená elektrina sa od 
čiernej nedá fyzicky oddeliť, to znamená, že ZSE 
vám nebude meniť elektrické káble, ale v objeme 
vašej ročnej spotreby nakúpi záruky pôvodu elek-
triny z obnoviteľných zdrojov a priradí ich priamo 
k vašej domácnosti. A vôbec pri tom nezáleží, či 
bývate v byte alebo v rodinnom dome. 

Koncom minulého roka realizoval 
Sociologický ústav Slovenskej akadémie 
vied prieskum na vzorke 1 021 respondentov. 
Z jeho výsledkov vyplynulo, že až 70 % 
opýtaných Slovákov má obavy o životné 
prostredie. O tom, že nám nie sú ľahostajné 
dôsledky klimatickej krízy, svedčí viac ako 
120 000 podpisov v rámci petície Klíma ťa 
potrebuje, ktorá bola odovzdaná 
do parlamentu na prerokovanie. 

O zelené témy sa Slováci aktívne zaujímajú

Každá pomoc prírode
sa počíta

Zoberte si  
Zelenú elektrinu aj vy

www.zse.sk

M� hal Sabo
ekoaktiv� ta, gr nfluencer
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54 stredných škôl na jednom mieste
www.strednapremna.sk

U nás vaše deti získajú:
• istotu uplatnenia
• jedinečné remeselné odbory
• stáže u TOP zamestnávateľov
• výmenné študijné pobyty v zahraničí 
• bilingválne štúdium na gymnáziách a SOŠ
• duálne vzdelávanie s benefi tmi
• SMART technológie
• cvičné fi rmy

www.bratislavskykraj.sk
Zoznam všetkých škôl

s opisom si môžete stiahnuť
v ucelenej brožúre.

k

Vyberte SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

54 stredných škôl na jednom mieste

Vyberte SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

Hľadáte
strednú?

04-01
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Na Slnečných jazerách je zóna s maximálnou rýchlosťou 20km/h
Na všetkých vstupoch na Slnečné jazerá 
pribudli značky o tom, že celé územie je 
zónou s maximálnou povolenou rýchlos-
ťou 20 kilometrov za hodinu. Zónová ta-
buľa platí v celom areáli Slnečných jazier 
a nedodržanie rýchlosti už pokutuje štátna 
polícia. 

Táto zmena má priniesť väčšiu bezpeč-
nosť pre chodcov, korčuliarov, cyklistov 
alebo kohokoľvek, kto využíva možnosť po-
bytu na Slnečných jazerách či už s cieľom 
oddychu alebo práce. Zníženie rýchlosti 
určite ocenia aj rodiny s deťmi.
MO

Vychádza fotokniha Senec z neba
Autormi fotopublikácie je CBS Flying Team 
- letecký tím pozostávajúci z pilotov a foto-
grafov, ktorí fotografujú priamo z kokpitu 
lietadla. Lietajú na moderných športových 
slovenských lietadlách Skyper GT9 a Viper 
SD4 a  na motorovom vetroni Vivat L-13 
SEH. Fotopublikácia leteckých záberov ob-
sahuje zábery z každého ročného obdobia 
a chronologicky bude kniha aj zostavená.
Fotografuje sa v  najlepších poveternost-
ných podmienkach, čiže keď nefúka sil-
ný vietor a keď je len minimálne percento 
oblačnosti. Najkrajšia viditeľnosť je počas 

jesennej a jarnej inverzie, avšak unikátne 
a  neobyčajné zábery sa dajú vyhotoviť aj 
keď sa na oblohe kopí viac oblačnosti. Vte-
dy vznikajú umelecké fotografie s  nády-
chom tajuplného sveta.
CBS Flying Team patrí pod skupinu Sloven-
sko z neba a má najväčšiu databázu letec-
kých fotografií celého Slovenska (aj Česka 
- Česko z nebe). 
Prečo práve Senec? Vydavateľstvo CBS sa 
rozhodlo vytvárať nielen regionálne kni-
hy, v  ktorých sa nájde veľa zaujímavostí, 
prírodných krás, historických pamiatok, 

ale aj knihy menších miest. Častokrát sa 
pri publikáciách o regióne spomenú len tie 
najnavštevovanejšie, najvýznamnejšie ob-
jekty i  subjekty. A  práve na  tie „menšie“,  
sa zabúda.
Preto sa podujali vytvoriť fotopublikácie 
menšieho mesta, ako je Senec, ktorý po-
núka neobyčajné možnosti pre  rekreáciu 
a spoznávanie prírodno-historickej krásy. 
Po vydaní bude možné publikáciu získať 
cez eshop vydavateľstva, ale aj vo väčších 
kníhkupectvách. 
MO

Pohľad na Slnečné jazerá, v pozadí mesto Senec Foto: CBS Flying Team 
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www.goldie.sk

-5 % na celý sortiment 
s kódom GOLD21

www.goldiediamonds.sk
04-03

Informácie k inzercii
1/1 strana (š × v) :   180 mm × 255 mm 398 eur
1/2 strany (š × v) :   180 mm × 123 mm 215 eur
1/3 strany (š × v):   180 mm × 81,5 mm 148 eur
Stĺpec (š × v):   60 mm × 255 mm 148 eur
1/4 strany (š × v):   88 mm × 123 mm  122 eur
1/6 strany (š × v):   88 mm × 76 mm  85 eur 
Vizitka (š × v):   88 mm × 60 mm  48 eur

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

Cena riadkovej inzercie: 40 centov / slovo
Spoločenská rubrika: 17 centov / slovo

Riadková inzercia: sencan@senec.sk – Uzávierka novín 20.04.2021 – Viac informácií na www.senec.sk

KAMENÁRSTVO 
PETROVIČ

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC0905  100  134 www.kamenarstvo-petrovic.sk

Rozumieme týmto ťažkým časom, 
preto k vašim požiadavkám 
pristupujeme ľudsky a profesionálne.  

04-04

04-05

Víno ako kvalitný darček
Ak Vám záleží na  tom, aby ste Vášho 
blízkeho alebo obchodného partnera 
obdarovali vínom, ktoré si skutočne 
vychutná a poteší sa mu, zastavte sa 
v LaVin a nechajte si od nás poradiť.

Dobrá rada nad zlato
Už takmer desaťročie pomáhame našim 
zákazníkom vyberať vína doslova šité 
na  mieru. Do  ponuky zaraďujeme len 
vína, ktoré máme prechutnané. Preto 
nám stačí len pár indícií na to, aby sme 
Vám s  istotou poradili to správne víno 
pre Vašu príležitosť.

Slovenské vína vo svete
Medzi našich dlhodobo spokojných 
zákazníkov patrí aj niekoľko veľkých 
medzinárodných spoločností, vďaka 
ktorým sa nám darí robiť dobré meno 
slovenským vínam aj v zahraničí.

Podporujeme  
slovenských vinárov
Špecializujeme sa a  podporujeme malé 
slovenské vinárstva, preto v  našej 
vinotéke nájdete viac ako 300 druhov 
vín z 35 slovenských vinárstiev.

Vinotéka
LaVin
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Do 10. mája 2021  
sa môžete zapojiť  
do novej literárnej 
súťaže mesta Senec 
Senecké pero

Absolútna väčšina ambulantných lekárov ordinuje
Ak sa na  prvýkrát nedovoláte svojmu le-
károvi, neznamená to, že váš zdravotný 
problém ostane nevyriešený. Bratislavský 
samosprávny kraj zverejnil návod ako sa 
v čase pandémie skontaktovať s lekárom.
„Lekári vraj neordinujú a  nedvíhajú tele-
fóny. Naša skúsenosť je odlišná. S lekármi 
v kraji sme v denno-dennom kontakte a vi-
díme, že pracujú v  nadštandardnom na-
sadení. Počet vyšetrení oproti rovnakému 
obdobiu z  minulého roka nielenže nekle-
sol, ale dokonca sa zvýšil. Nezaznamená-
vame ani zvýšený počet podnetov na nedo-
stupnosť lekárov. Problém je inde,“ vysvet-
lil lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníc-
tva BSK Tomáš Szalay. Podľa Szalaya lekári 
vybavia priemerne od 50 do 150 telefoná-
tov denne.
„Pri takýchto počtoch je pochopiteľné, 
že telefónna linka zvykne byť obsade-
ná, pretože lekár práve telefonuje s  iným 

pacientom alebo konzultuje stav pacienta 
so  špecialistom. Alebo vyšetruje pacienta 
a  nemôže popritom vybavovať telefonát. 
Chápem, že ak sa pacient viackrát nedovo-
lal svojmu lekárovi, môže byť frustrovaný. 
Ak ambulancia nedisponuje moderným te-
lefónom alebo mobilom, lekár nemá ako 
zistiť číslo volajúceho a  nevie zavolať na-
späť,“ upozornil Szalay.
Riešením je napríklad zakúpenie telefón-
nej ústredne, ktorá zoraďuje volajúcich 
do  poradia. Podľa šéfa zdravotníctva BSK 
by s  takouto investíciu mohol pomôcť aj 
štát. Rovnako by štát mal uľahčiť vystavo-
vanie PNiek dôslednou elektronizáciou.
„V poslednom čase sa čoraz častejšie stre-
távame so  situáciami, že pacient prichá-
dza do nemocnice zbytočne neskoro, pre-
tože mal strach z  hospitalizácie. Je naším 
spoločným cieľom, aby sme takýmto prípa-
dom dokázali predísť,“ dodal Szalay.

Tu je návod, ako sa skontaktovať s lekárom:
• 1. Skontrolujte, či váš lekár v daný deň 

a v danú hodinu ordinuje. Aktuálne or-
dinačné hodiny všetkých ambulancií 
v kraji nájdete na webe e-vuc.sk.

• 2. Ak Váš lekár neordinuje (môže byť PN, 
v  karanténe, na  dovolenke...), na  webe 
e-vuc.sk je uvedený zastupujúci lekár.

• 3. Ak sa nedovoláte na prvýkrát, skúste 
to neskôr, prípadne vo viacerých časoch.

• 4. Ak je na  stránke e-vuc.sk uvedený 
e-mail do  ambulancie, môžete lekára 
kontaktovať aj e-mailom.

• 5. Ak sa opakovane v  priebehu niekoľ-
kých dní nedovoláte a  váš zdravotný 
problém si to vyžaduje, navštívte ambu-
lantnú pohotovostnú službu alebo spá-
dovú nemocnicu. Pre Senec: dospelí - Ne-
mocnica Ružinov a pre deti Nemocnica 
L. Dérera na Kramároch.

     Zdroj BSK

Máme víťaza
Žiakovi zo Základnej školy Kysucká 14 
Igorkovi Juríkovi z 2. C triedy srdečne bla-
hoželáme k vynikajúcemu výkonu v me-
dzinárodnej matematickej súťaži SPEED-
MAT, kde sa umiestnil v kategórií Mladších 
žiakov – M1 počas dištančného vzdeláva-
nia. Igorkovi prajeme do ďalších zapoje-
ných súťaží veľa úspechov.
Vedenie Základnej školy, Kysucká 14, Senec

Nezabudnite tiež fotiť Senec mobilom a zapojiť sa do našej fotografickej súťaže SOM - Senec objektívom 
mobilu. Uzávierka súťaže je až 10.novembra 2021, takže môžete fotiť naše mesto v rôznych ročných obdo-
biach. Pre inšpiráciu jedno z diel ročníka 2020: Na hladine 1. Foto: Filip Pavlac

www.senec.sk/sk/aktualita/prihlaste-sa-do-literarnej-sutaze-senecke-pero-2021
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Miestny spolok Slovenského Červeného kríža má 
novú riaditeľku

Emília Macsiczová do funkcie riaditeľky Územného spolku 
Slovenského Červeného kríža Bratislava - okolie nastúpila 
z „domáceho“ prostredia. Členkou SČK je od roku 2000. V roku 
2011 sa stala členkou výboru miestneho spolku SČK Reca  
a od roku 2017 je jeho predsedníčkou. V roku 2019 bola prizvaná 
do Územnej rady územného spolku SČK.

Aká je oblasť pôsobenia Slovenského 
Červeného kríža Bratislava - okolie?
Združuje 20 miestnych spolkov okresov 
Senec, Malacky a  Pezinok. Členskú zák-
ladňu tvorí takmer 4.100 členov. Pôsobí 
v  sociálnej oblasti, dobrovoľníctve, kur-
zoch opatrovania, prvej pomoci a  bez-
príspevkovom darcovstve krvi. Rok 2020 
zasiahol životy všetkých a  aj naša čin-
nosť sa musela prispôsobiť. Na Pribinovej 
15 v Senci je zriadený sklad so šatstvom 
pre  sociálne slabších, ktorí sú v  núdzi. 
Momentálne je však príjem a výdaj oble-
čenia pozastavený. So spoločnosťou Kau-
fland dlhé roky spolupracujeme v rámci 
projektu Pomáhame potravinami. V  ro-
koch 2014 - 2019 sa do zbierky mohli za-
pojiť aj ľudia, ktorí si prišli nakúpiť a da-
rovali trvanlivé potraviny. V  roku 2020 
bola zbierka pre  verejnosť zrušená, av-
šak spoločnosť Kaufland venovala potra-
viny pre sociálne slabšie rodiny.
Čomu všetkému sa venujú vaši 
dobrovoľníci?
Dobrovoľnosť je jedným zo  siedmich 
princípov Červeného kríža. Našich dob-
rovoľníkov ste mohli stretnúť na hromad-
ných podujatiach, kde vykonávali zdra-
votný dozor a predvádzali ukážky prvej 
pomoci. Za posledný rok ste ich však vi-
deli pri šití, roznášaní rúšok a respiráto-
rov, v  mnohých obciach pomáhali s  ná-
kupom potravín občanom počas karan-
tény. Našim dobrovoľníkom patrí obrov-
ská vďaka za ich ochotu, čas a úsilie. Ich 
nezištná pomoc je neoceniteľná.
Máte aj vzdelávacie aktivity...
Čoraz viac ľudí je odkázaných na opate-
ru, preto SČK organizuje aj kurzy opat-
rovania. Mnoho ľudí, žiaľ, nevie správny 
postup ako poskytnúť prvú pomoc a pre-
to organizujeme kurzy prvej pomoci 
pre verejnosť a firmy. Aktuálne je povo-
lené vykonávať kurzy len za veľmi prís-
nych opatrení. 

Organizujete aj darovanie krvi.
SČK zohráva významnú úlohu aj pri naj-
humánnejšej činnosti, pri  bezpríspevko-
vom darcovstve krvi. Miestne spolky SČK 
organizovali  v obciach a mestách mobil-
né odbery krvi, získavali nových darcov 
a oceňovali ich. Momentálne však nie sú 
mobilné odbery povolené, takže darcovia 
majú možnosť darovať krv v  Národnej 
transfúznej službe.
Darcov krvi každoročne oceňujeme pla-
ketami prof. MUDr. Jana Janského, pri 80 
odberoch krvi u žien a  100 odberoch u 
mužov, medailou profesora MUDr. Jána 
Kňazovického. Mrzí nás, že darcom ne-
môžeme poďakovať osobne a  ocenenia 
zasielame poštou.
Mobilné odbery krvi v  meste Senec za-
strešuje miestny spolok SČK. Kedy a  za 
akých podmienok bude možné ich opäť 
vykonávať, nevieme, keďže pandemická 
situácia sa mení zo dňa na deň. Občania 
budú včas informovaní cez  informačné 
tabúle v meste a na sociálnych sieťach.
Aké máte plány ako nová 
riaditeľka?
Chcela by som posilniť činnosť v sociálnej 
oblasti v meste Senec, zamerať sa hlavne 
na našich seniorov. Všetko záleží od ďal-
šieho vývoja situácie na Slovensku, keď-
že momentálne tu máme opatrenia, ktoré 
nám zväzujú ruky. Určite sa budem inšpi-
rovať možnosťami rozvoja aj od  mojich 
kolegov v rámci Slovenska. Samozrejme, 
veľa záleží aj od finančnej situácie. Obča-
nia môžu venovať SČK 2% z dane alebo 
podporiť našu činnosť jednorazovým fi-
nančným príspevkom.
Zároveň touto cestou by som sa chcela 
poďakovať vedeniu mesta Senec za  do-
terajšiu spoluprácu a  verím, že bude aj 
naďalej pokračovať k  spokojnosti oboch 
strán. Všetkým ľuďom prajem veľa zdra-
via a verím, že sa čoskoro vrátime k živo-
tu pred Covidom.

Aká bola vaša predchodkyňa?
Ing. Mária Halásová bola riaditeľkou 
takmer 17 rokov. Venovala veľkú pozor-
nosť miestnym spolkom Červeného krí-
ža, ako aj Miestnemu spolku SČK v Senci. 
Do zaslúženého dôchodku odišla 1. mar-
ca 2021. Ďakujeme za jej ľudskosť a ocho-
tu a za kus dobre odvedenej práce. Praje-
me jej veľa zdravia a zaslúženého oddy-
chu v kruhu rodiny.

   VCs a MO

Emília Macsiczová. Foto: archív EM

Mládež SČK rozniesla 
respirátory
Mesto Senec kúpilo viac ako 3.500 respirá-
torov. Útvar sociálnych služieb mesta za-
bezpečil prípravu obálok s  dvomi respi-
rátormi pre Senčanov od 62 rokov pri do-
držaní prísnych hygienických opatrení. 
S  roznášaním pomáhala mládež Sloven-
ského Červeného kríža. Ďakujeme.         MO

Roznášanie obálok s rúškammi. 
Foto: Instagram mladez_sck_senec
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Rok s pandémiou na seneckých školách (2. časť)
Minulý rok v marci došlo prvýkrát k zatvoreniu škôl kvôli šíreniu 
pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Odvtedy boli 
základné školy, s prestávkami v júni, septembri a októbri, úplne 
alebo len pre žiakov druhého stupňa zatvorené.  
Riaditeľov škôl sme sa spýtali, či školy a rodiny zvládli technické 
zabezpečenie online vyučovania, ako riešili prípadné online 
záškoláctvo, ako hodnotia dôsledky dlhotrvajúceho dištančného 
vzdelávania, akým spôsobom hodnotili učitelia žiakov  
za 1. polrok školského roka 2020/2021, či stihli učitelia prebrať 
a dostatočne opakovať so žiakmi učivo a akým kurióznym 
situáciám čelili.

Mónika Matus - riaditeľka  
ZŠ s VJM A. M. Szencziho

Na Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským A. M. Szencziho má každý žiak 
technické vybavenie na pripojenie sa k on-
line vyučovaniu minimálne prostredníc-
tvom mobilného telefónu. Napriek tomu, 
že rodiny nemajú neobmedzený internet 
zadarmo, každá zabezpečila pre  deti pri-
pojenie. Mali sme však troch problémo-
vých žiakov, ktorí sa snažili o online záško-
láctvo, čo sme riešili pohovorom s  ich 
rodičmi.

Dôsledky dlhotrvajúceho dištančného 
vzdelávania sú aj pozitívne, aj negatívne. 
Pozitívum je stále vyššia kvalita technic-
kých zručností, pestrejšie vyučovacie ho-
diny, lepšie organizované učivo po  obsa-
hovej stránke. Pre žiakov s integráciou  je 
takáto forma učenia výhodou, majú do-
statok času na  vypracovanie svojich úloh 
vo  vlastnom tempe. Za  veľkú nevýho-
du považujeme zoslabnutie sociálnych 

kontaktov, prehlbujúcu sa letargiu až 
depresiu detí, nechuť k  učeniu sa. Nakoľ-
ko nevieme objektívne ohodnotiť žiakov, 
nevieme, do  akej miery majú prehĺbené 
vedomosti.  Ak si niekto myslel, že online 
učenie prispieva k závislosti od počítačov, 
opak je pravdou. Väčšina žiakov by sa rad-
šej vrátila do normálneho života.

Čo sa týka hodnotenia, naša pedago-
gická rada sa rozhodla pre  klasifikovanie 
známkami, nakoľko žiaci prvého stupňa 
chodili do školy do konca decembra a star-
šie ročníky mali známky do konca októbra. 
Do  známky však započítavame viac fak-
torov. Denno-denne hodnotíme portfó-
lio žiaka: úlohy, domáce úlohy, projekty, 
odpovede.

Nebolo ľahké zostaviť online rozvrh 
hodín, najmä potom, keď museli zostať 

doma aj žiaci prvého stupňa. Brali sme 
do úvahy, že máme veľký počet rodín, kde 
je doma mladší aj starší žiak, ale rodina 
vlastní len jeden počítač. Museli sme brať 
ohľad na psychohygienu celej rodiny. Pod-
ľa usmernenia ŠPÚ majú mladší žiaci den-
ne dve hodiny online a   jednu dištančnú 
na domáce úlohy, na projekty, na skúšanie, 
na opakovanie alebo na vysvetlenie učiva. 
Učíme hlavné profilové predmety: maďar-
ský jazyk, matematiku a  slovenský jazyk, 
ostatné sme museli „nechať bokom“. Star-
ší žiaci majú tri online hodiny denne a jed-
nu dištančnú. U nich sme rozdelili rozvrhy 
tak, že za dva týždne absolvujú učivo pô-
vodne plánované na  jeden týždeň. Majú 
online telocvik aj hudobnú výchovu. Všet-
ci svedomito pracujú. Žiaľ, ani zďaleka sa 
nedá kvalitne prebrať toľko učiva na onli-
ne hodine ako v škole, preto sa stotožňujem 
s názorom, že aj kvalitné a svedomité onli-
ne vyučovanie prináša maximálne 40-per-
centnú úspešnosť školského vyučovania.

Zažili sme veľa nezvyčajných situácií: 
vypadol nám v škole internet, v niektorej 
obci nebola elektrina celý deň, rodičia ne-
vedeli podpísať výpisy, pretože sa prihlási-
li kontom dieťaťa na  portál EduPage, nie-
ktoré rodiny sa nechceli dať otestovať, pe-
dagóg zostal v karanténe z dôvodu covidu, 
a podobne. 

Rada by som vyslovila poďakovanie ko-
legom, ktorí sú úžasní, učia za  každých 
podmienok, zaujímajú sa o svojich žiakov, 
snažia sa, aby mali motiváciu učiť sa.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho. Foto: MO
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Ferdinad Döme – zástupca 
riaditeľa ZUŠ Senec 

Pandémia Covid-19 zasiahla všetky aspek-
ty života. Naša základná umelecká škola 
uspokojuje umelecké záujmy žiakov, mu-
zicírovanie, tvorenie, maľovanie, tanco-
vanie... Ako v nich udržať záujem o štú-
dium, ako ich motivovať, naučiť nové veci 
v podmienkach dištančného vzdelávania? 
Asi každý človek, ktorý prežíva ťažké ob-
dobie, začne robiť iba to, čo musí a presta-
ne robiť to, čo by chcel. To je hlavný roz-
diel medzi našou školou a základnými ško-
lami. Základná škola je pre deti povinná a 
rodičia sa snažia motivovať svoje deti, aby 
si plnili školské povinnosti. My sme škola 
záujmová, takže ak nevyjde čas, dieťaťu sa 
nechce, rodič nemusí pomáhať ani tlačiť, či 
usmerňovať dieťa. Ako nám povedalo viac 
rodičov počas pandémie: „Nemáme čas ani 
energiu na umenie“.  Keď si na to všetko 
ešte vypýtame aj školné...

Pandémia nám, našim žiakom, ale aj ro-
dičom, zobrala za celý rok veľmi veľa. Mi-
nulý rok mala naša škola 60 výročie zalo-
ženia. Žiaľ, všetky naplánované koncerty, 

vystúpenia, súťaže, veľké projekty, na kto-
rých sa zúčastňujú všetky odbory, boli zru-
šené. Žiaci prišli o to najcennejšie, čo ume-
nie prináša. Potlesk publika, tréma, ten po-
cit stáť na pódiu, pocit víťazstva a úspechu, 
pocit radosti a šťastia z dobrého výkonu, 
ale aj slzy šťastia a hrdosti rodičov.

Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na nie-
čo dobré. Myslím, že nám to dalo aj veľa 
dobrého a nového.  Som hrdý na našich 
pedagógov, ako sa popasovali s probléma-
mi, dokázali sa prispôsobiť situácii, nauči-
li sa používať technológie, prispôsobili vy-
učovanie novým podmienkam. Dokáza-
li deti motivovať, naďalej v nich rozvíjať 
umenie, dokonca ich naučiť nové veci. Veď 
učiť sa nové veci znamená rásť a myslím, 
že naši pedagógovia vyrástli. Na začiatku 
sme mali mnoho prekážok, nakoľko učite-
lia sú skvelí umelci, ale ovládanie počítača 
im až tak veľa nehovorilo. Nikto nikdy ne-
učil hudbu alebo umenie cez videohovor, 
vraj sa to ani nedá. Ale ak učiteľ dokáže žia-
kovi naladiť husle cez videohovor, tak do-
kázal, že sa to dá.

Pre žiakov je nesmierne dôležité, aby 
to, čo sa naučili, mohli niekde prezento-
vať, potešiť svojou tvorbou rodičov a blíz-
kych. Preto robíme online koncerty, do kto-
rých sa zapájajú žiaci všetkých odborov. 
Uverejňujeme ich na našej stránke. Vytvo-
rili sme súťaž o najlepšie domáce tanečné 
video. Nahrali sme vianočné videokoncer-
ty. Zúčastnili sme sa online súťaží. Napriek 
enormnej snahe a  kreativite našich učite-
ľov cítime, že motivácia žiakov pri takom-
to dlhotrvajúcom dištančnom štúdiu klesá. 
Najme v kolektívnych predmetoch, kde už 
z názvu vyplýva, že kolektív žiakom chýba. 
Veď sám tancovať, hrať divadlo, nie je taká 
zábava. Ani maľovanie bez tvorivej atmo-
sféry v triede. Na chvíľu sa to dá, ale nie na 
dlho. Držme si palce, nech tento zlý sen čím 
skôr skončí a opäť vyjde slnko.

Iveta Barková – riaditeľka 
Súkromnej základnej školy

Všetci naši žiaci sa vedeli zapojiť do onli-
ne vyučovania. Viacdetným rodinám sme 
ponúkli zapožičanie školských iPadov, pri-
čom niektoré ročníky majú v  cene škol-
ného vlastné iPady zo školy na celú dobu 
štúdia. Online vzdelávanie sme zabezpe-
čili pre všetkých žiakov. Dištančné offline 
vzdelávanie je u nás možné iba z dôvodu 
choroby dieťaťa. V  týchto prípadoch ko-
munikujú deti a rodiny s učiteľmi cez por-
tál EduPage.

Nemáme takých žiakov, ktorí by so ško-
lou nekomunikovali, takže sme nemuse-
li klasifikačné obdobie predlžovať žiadne-
mu žiakovi. Čo sa týka hodnotenia, aj pred 
pandémiou sme žiakov 1.-3. ročníka hod-
notili iba slovne. Od 4. ročníka sú žiaci hod-
notení podľa kritérií, ktoré sú určené vždy 
v septembri pre každý predmet a pozostá-
vajú z povinných a voliteľných podmienok. 
Za tie dostanú žiaci hodnotenia a tie sa pre-
nesú do výslednej známky na vysvedčení. 
V  dôsledku pandémie sme tieto kritériá 
mierne upravili tak, aby boli dosiahnuteľ-
né aj  v rámci dištančného vzdelávania. 

Riadime sa usmerneniami ministerstva 
školstva, takže niektoré predmety online 
nevyučujeme ako napríklad informatiku, 
ale informatické zručnosti si žiaci praktic-
ky zdokonaľujú na každej hodine. Výchov-
né predmety učíme projektovou formou, 
pričom však hru na flautu v rámci hudob-
nej výchovy 1.-3. ročníka učíme online 
v malých skupinách po 8 detí.

Na kuriózne situácie si už pomaly zvy-
káme. Zvyčajne sa týkajú technických 
problémov, keď nám na  jednej hodine 
všetko funguje, ale na druhej, kedy robíme 
s technikou to isté, nám nefunguje nič.
Pripravil Csaba VysztavelZákladná umelecká škola Senec. Foto: VCs

Mgr. Iveta Barková. Foto: Jozef Peniak
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Mgr. Vladimír Bertok – laureát Ceny 
primátora za šport

Bývalý pedagóg, športovec, futbalový tréner, funkcionár VTJ 
Koba Senec, FC Senec a člen Komisie športu MsZ Senec Mgr. 
Vladimír Bertok sa v máji 2020 dožil životného jubilea 70 rokov. 
Bol súčasťou zlatej éry seneckého futbalu v pozícii trénera 
a funkcionára, keď futbalisti Senca postúpili do 1. Mars superligy 
v ročníku 1998/99. V roku 2002 získali Slovenský pohár a hrali 
Európsku ligu UEFA. V ročníku 2005/06 postúpili do Corgoň 
ligy. Počas päťdesiatročnej trénerskej činnosti sa zaslúžil o 14 
postupov do vyšších súťaží v úlohe hlavného trénera a asistenta. 
Ako funkcionár seneckého klubu sa pričinil o 3 postupy klubu 
do vyšších súťaží. Trénoval celú plejádu kvalitných hráčov 
a úspešných reprezentantov SR a stále je aktívnym trénerom. 
Mesto Senec ocenilo Vladimíra Bertoka Cenou mesta za rok 2005, 
Cenou primátora za rok 2014 a 24. februára 2021 prevzal Cenu 
primátora za rok 2020.

Aké ste mali detstvo?
Som rodený Senčan, tu som prežil svo-
je detstvo. Na  základnú školu som cho-
dil do  budovy súčasného gymnázia. Už 
som bol deviatak, keď sme sa presťaho-
vali do  novopostavenej Základnej ško-
ly na Tajovského ulici. V roku 1968 som 
zmaturoval na SVŠ v Senci a v štúdiu som 
pokračoval na Pedagogickej fakulte v Tr-
nave. V tej dobe všetci chlapci športovali. 
So  spolužiakmi sme sa venovali futbalu 
a  všetkým dostupným športom, atletike, 
gymnastike, basketbalu, volejbalu. „Vi-
nou“ nášho telocvikára profesora Mateja 
Széhera sme sa stali športovými fanatik-
mi. On svojich zverencov vyformoval tak, 
že viacerí sa stali úspešnými športovcami 

a neskôr aj učiteľmi a trénermi. Boli sme 
športovo všestranne nadaní, takže neču-
do, že sa spolu so  mnou stali aj viacerí 
spolužiaci telocvikármi. Napríklad Laco 
Balogh, Pavol Škovránek, Janko Šmihel 
a ďalší.
Kam ste zamierili po vysokej škole?
V roku 1972  som ukončil štúdium  na pe-
dagogickej fakulte a  hneď som išiel učiť 
do  Turne. Po  necelom roku sa uvoľni-
lo miesto telocvikára na  ZŠ Tajovského 
v Senci. V roku 1976, po absolvovaní po-
vinnej základnej vojenskej služby som 
nastúpil učiť do  Bernolákova na  základ-
nú školu. Tam som zotrval, až kým som sa 
nestal trénerom a  funkcionárom senec-
kého futbalového klubu na plný úväzok. 

Ako sa vyvíjala Vaša trénerská 
kariéra?
Trénovať som začal v  roku 1971, ešte 
ako študent pedagogickej fakulty. Te-
raz to bude 50 rokov, čo sa  venujem tré-
nerskému remeslu. Trénoval som senec-
ké deti a  prešiel som všetkými kategó-
riami od  žiakov cez  dorast, juniorku až 
po  A-mužstvo. Prvý trénerský úspech 
sa dostavil hneď v roku 1972 roku, kedy 
som s „B“ dorastom postúpil do vyššej sú-
ťaže. V  sezóne 1974/75, spolu s  Jožkom 
Fülöpom sme doviedli senecký dorast 
do  prvej dorasteneckej futbalovej ligy. 
Bol to prvý veľký úspech seneckého fut-
balu. Raritou bolo, že v  tom čase v Sen-
ci nehral prvú ligu len futbalový dorast, 

FK Koba Senec. Foto: archív Vladimíra Bertoka

Mgr. Vladimír Bertok s Ľubomírom Guldanom. 
Foto: archív Vladimíra Bertoka
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ale aj hádzanári a  volejbalisti. Dokonca 
vtedy boli chlapci tak dobre fyzicky pri-
pravení, že niektorí hrali aj dve ligy sú-
časne. Ako napríklad Vlado Fekete, ktorý 
hral volejbalovú aj futbalovú dorastenec-
kú ligu.
V roku 1978 som sa stal trénerom mužov 
vo  Veľkom Bieli a  hneď sme, ako víťaz 
prvej B triedy, postúpili do  prvej A  trie-
dy. Bol som asi jeden z najmladších tréne-
rov, mal som 28 rokov a trénoval som aj 
oveľa starších hráčov. Vtedy som pocho-
pil, že súťaž v kategórii mužov bude moja 
parketa. 
Ako sa rodila zlatá éra seneckého 
futbalu?
Do seneckého futbalu som sa vrátil 
v roku 1980, keď som sa stal asistentom 
trénera Jozefa Čurgaliho. Muži vtedy hra-
li divíziu a hneď sa nám podaril postup 
do 2. Slovenskej národnej ligy. V  sezóne 
1982/83 som už sedel na lavičke ako hlav-
ný tréner, najmladší v  druhej lige. Pro-
fesionálnym trénerom a  funkcionárom 
som sa stal až v roku 1998 vo vtedajšom 
FK Koba Senec. 
Ročník 1998/99 bol prelomový - muž-
stvo sa prebojovalo do  prvej ligy. Spolu 
s  trénerom Štefanom Mrvom, za  výdat-
nej podpory spolumajiteľa klubu Danie-
la Bartka a Stanislava Krajča sme sa pri-
činili o postup mužov do Mars superligy, 
ktorá bola najvyššou slovenskou futbalo-
vou súťažou. 
Keď sa zmenili pravidlá,  vrátil som sa 
k dorastu ako šéf mládeže. Vtedy sa nám 
podaril druhý historický postup do 1. do-
rasteneckej ligy v sezóne 2002/03. V spo-
lupráci s Mikulášom Farkasom, vedúcim 
a  zároveň dušou mužstva sme vytvori-
li mužstvo, ktoré nemalo konkurenciu. 
Z vtedajšieho dorastu sme vychovali vý-
borných ľudí a hráčov, neskorších repre-
zentantov SR ako Ľubo Guldan a  Janko 
Novota.

Čo bolo vrcholom zlatej éry a doke-
dy trvala?
V ročníku 2001/02 slávili naši muži his-
torický úspech, vyhrali Slovenský pohár 
a  postúpili do  Európskej ligy UEFA. Náš 
klub FK Koba Senec sa vtedy spojil s klu-
bom VTJ Bratislava, takže triumf sme už 
dosiahli pod novým menom VTJ Koba Se-
nec. Nemohlo k  tomu dôjsť bez  šťastnej 
konštelácie viacerých podmienok. Neo-
ceniteľné bolo to, že v Senci a jeho okolí 
sme v  tom období mali toľko talentova-
ných a oddaných hráčov, s ktorými bola 
radosť pracovať. V  70-tych a  80-tych ro-
koch som mal šťastie trénovať týchto 
skvelých hráčov: Vladimír Fekete, Voj-
tech Šimon, bratia Odnechtovci, Štefan 
Csémy, Július Csémy, Imrich Kolláth, Da-
niel Bartko, Stanislav Krajč, Vladimír 
Knap, Rudolf Bittner... V 90-tych rokoch: 
Ján Fiľak, Ladislav Tóth, Ján Kurčina, Pe-
ter Polgár, Roman Kopriva, Martin Gaj-
doš, Gabriel Sikorjak, Rastislav Sendec-
ký, Juraj Chríbik... V  novom miléniu: Jo-
zef Farkaš, Juraj Gubáni, Jozef Kulaš, Csa-
ba Gábriš, Štefan Kollár, Tomáš Novotný, 
Stanislav Angelovič, Ľubomír Michalík, 
Zoltán Harsányi, Ľubomír Guldan, Ján 
Novota, Jaroslav Halahija, bratia Tomáš a 

Daniel Bartkovci, Mário Krajč, Pavol Piat-
ka a mnohých ďalších.
V ročníku 2005/06 nastala zmena. Daniel 
Bartko odovzdal klub novým majiteľom, 
Danielovi Jammerovi z  Nemecka, ktorý 
priniesol do klubu kapitál, a so spoluma-
jiteľom Jozefom Valovičom založili nový 
klub FC Senec, kde som pôsobil ako mana-
žér klubu. Ešte v tom istom ročníku sa po-
daril postup do  Corgoň ligy. Manažérom 
som bol do roku 2008, kedy došlo k pre-
daju klubu do Dunajskej Stredy. Vtedy sa 
moja misia vo vrcholovom futbale skonči-
la. Mal som síce ponuku pokračovať v Du-
najskej Strede, ale neprijal som ju.
A čo Váš rodinný život?
Oženil som sa v roku 1975. Manželka Má-
ria je už na dôchodku, celý svoj profesij-
ný život prežila na ZŠ Tajovského v Sen-
ci ako učiteľka slovenského jazyka a ob-
čianskej náuky. Máme dvoch synov Ri-
charda a  Vladimíra a  štyri vnúčatá, tri 
dievčatá a jedného chlapca. 
Čomu sa venujete v súčasnosti?
Som na  dôchodku, ale futbal ma stále 
baví a  pokiaľ mi zdravie slúži, venujem 
sa mu naplno. Trénoval som mužstvá 
Bernolákova, Jelky, Nového Života, Kráľo-
vej pri Senci, Galanty, Šale, Mostu pri Bra-
tislave a Novej Dedinky. Naposledy som 
pôsobil v Báhoni v tretej lige. Momentál-
ne netrénujem kvôli Covidu, ale hneď ako 
sa bude dať, chcem pomôcť kamarátom 
v Hrubom Šúri, ako tréner.
Za uplynulých päťdesiat rokov, čo som sa 
venoval trénerskej činnosti, som spoznal 
veľa výborných ľudí vo  futbalovej bran-
ži po celom Slovensku. Týmto chcem po-
zdraviť všetkých, ktorých som nemeno-
val, ale spomienky na nich mám navždy 
v  mojom srdci. Tajomstvom úspešných 
trénerov, okrem vysokej odbornosti, je 
charizma. Tréner bez  charizmy môže 
mať len priemerné výsledky.                  VCs

Zľava: Dušan Chytil-manager mládeže FC Senec, Mgr. Michal Kuruc-tréner, Ľubomír 
Michalík-hráč, Zoltán Harsányi-hráč, Mgr. Vladimír Bertok-manager FC Senec.
Foto: archív Vladimíra Bertoka

FC Senec. Foto: archív Vladimíra Bertoka
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Igazgatóválasztás a magyar középiskolában
A szenci magyar tanítási nyelvű középisko-
lában 2021. február 22-én szigorú járvány-
helyzeti óvintézkedések mellett került sor 
az igazgatóválasztásra. A választóbizottság 
újabb öt évre szavazott bizalmat Kontár Zsu-
zsannának, aki immár tizenegyedik éve ve-
zeti az intézményt. 

A bizottság elé tárt öt évre szóló koncep-
ciójában a szakképzés feltételeinek további 
javítását jelölte meg az egyik legfontosabb 
céljaként. Elengedhetetlen a  tanárok szak-
mai fejlődésének elősegítése és a  modern 
segédeszközök bebiztosítása. Az igazgatónő 
fontosnak tartja újabb együttműködési meg-
állapodások megkötését intézményekkel és 
vállalatokkal.  Mindemellett prioritást élvez 
a szociálisan hátrányos helyzetű diákok fel-
karolása. A  piac igényeit fi gyelembe véve 

továbbképzések és legalább egy új szak nyi-
tása is szerepel a tervei közt.  

Az igazgatónő munkájához sok sikert 
kívánunk!
Mgr. Tirinda Piroska

Gyászol a szenci 
katolikus közösség 

Életének hatvanharmadik évében el-
hunyt Kollárik Róbert, a szenci katoli-
kusok kántor-orgonistája. 

Egyházzenei tevékenységét 1973 
szeptemberében kezdte meg, amikor 
elhunyt Bárdos Lajos kántor-orgonis-
ta. Ekkortól hárultak rá a szlovák nyel-
vű egyházi szertartások zenei és kán-
tori feladatai. A  magyar nyelvű szer-
tartások kántora 1991-ig Agárdy Gá-
bor volt. Kollárik Róbert tőle vette át 
a magyar nyelvű misék napi rendsze-
rességű kántori szolgálatát, miután 
Kolarovič Fridrich lett a szlovák nyel-
vű szertarások kántora. 

A virágvasárnapi és nagypénte-
ki passiók Jézus-szerepét 45 éven át ő 
énekelte. Megalapította a  fi atalokból 
toborzott Örömteli Apródok énekkart, 
amely Szencen és környékén 2004-
ig működött. Szenc városa ezt a  tevé-
kenységét 2002-ben a Polgármester Dí-
jával jutalmazta. 

2005-ben alakult meg a Schola Hun-
garica felnőttkórus, melynek ő lett 
a karnagya. Tagjai 2020 szeptemberé-
ben azzal váltak el a próba után, hogy 
egy hét múlva újra találkoznak. Sajnos, 
erre a  próbára már sohasem kerül-
het sor, mert Kollárik Róbert karnagy 
több heti szenvedés után 2021. márci-
us 9-én átadta lelkét Teremtőjének. 

Feleségét és három gyermekét 
hagyta hátra, kik közül az egyik a papi 
hivatást választotta. Róbi!  Csaknem 
félévszázados kántori tevékenységed-
del beírtad a  neved Szenc katolikus 
egyházközségének történetébe!  

Béke poraidra, nyugodj békében! 
A gyászoló egyházközség.
Ag
Slovenský preklad nájdete na str. 19.

Voľba riaditeľa maďarskej strednej školy
Za prísnych protiepidemických opatrení sa 
uskutočnila 22. februára 2021 voľba riadi-
teľa Spojenej školy s VJM v Senci. Výberová 
komisia dala dôveru na  ďalších päť rokov 
Zsuzsanne Kontár, ktorá školu riadi už jede-
násty rok. 

Vo svojej koncepcii označila za  jeden 
zo  svojich kľúčových cieľov ďalšie zlepše-
nie podmienok odborného vzdelávania. Je 
nevyhnutné podporovať profesijný rozvoj 

učiteľov, zabezpečiť moderné učebné pomôc-
ky a didaktickú techniku. Považuje za dôleži-
té uzatvárať dohody o spolupráci s ďalšími in-
štitúciami a spoločnosťami. Zároveň je jej pri-
oritou aj podpora sociálne znevýhodnených 
študentov. S ohľadom na potreby trhu práce 
plánuje otvoriť vzdelávacie kurzy a minimál-
ne jeden nový študijný program. Pani riadi-
teľke prajeme veľa úspechov v práci!
Mgr. Tirinda Piroska 

Szalagkitűzés az iskolánkban

Iskolánk fennállásának több mint hatvan- 
éves történetében még nem fordult elő, hogy 
békeidőben ne került volna sor szalagavató-
ra. Amint a helyzet lehetővé tette, ebben az 
iskolaévben is kiosztottuk végzős diákjaink-
nak a remény zöld szalagját. 

Az ünnepélyes eseményre 2021. febru-
ár 19-én a  járványügyi szabályok szigorú 

betartása mellett került sor. A  körülmé-
nyekhez képes igyekeztünk emlékezetes-
sé tenni a  diákéletnek ezt a  meghatározó 
eseményét. 

Kedves Negyedikesek, szívből gratu-
lálunk, és a  nagybetűs Jövőhöz, bármit is 
hozzon, sok sikert és kitartást kívánunk!
Mgr. Tirinda Piroska

Maturitná trieda Spojenej školy s VJM, Foto: archív školy 
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Naši maturanti sa vrátili do školy
Od októbra prebieha dištančné vzdelávanie 
študentov stredných škôl. Vďaka rozhodnutiu 
ministerstva školstva sa študenti maturitných 
ročníkov vrátili do školy. 

Od 10. februára sme sa opäť stretli s ma-
turantmi, aby obhájili svoje vedomosti z pra-
xe. Odvtedy má Spojená škola s VJM v Senci 
prezenčné vzdelávanie dva alebo trikrát týž-
denne. Internáty ešte neotvorili, preto nie-
ktorí naši študenti cestujú aj 4 až 5 hodín. 
Za týchto okolností nie je možné zaviesť kaž-
dodenné vyučovanie. 

Aj keď nevieme, kedy bude písomná ma-
turita, alebo či vôbec bude, naši študenti si 
mohli vyskúšať, aká je maturitná skúška. Pi-
lotné maturitné písomky absolvovali z  ma-
ďarského, slovenského, anglického jazyka 
a  z odborných predmetov. Naši dospelí štu-
denti môžu tiež opäť chodiť do školy. Prvýkrát 
prišli 18. februára a odvtedy majú prezenčné 
vyučovanie každý štvrtok popoludní. Je dob-
rý pocit byť opäť v priamom kontakte so štu-
dentmi, a to aj za cenu súčasných obmedzení.                 
Mgr. Kontár Zsuzsanna

1848 - 2021
A magyar forradalom és szabadságharc 
évfordulóján a  Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola és a  Szenci Városi Múzeum 
képviselői helyezték el a  megemlékezés 
koszorúit Kisfaludy István néptanító sír-
jánál, aki a szabadságharc idején a szenci 
nemzetőrök parancsnoka volt. 

Zástupcovia ZŠ A. M. Szencziho a Mestské-
ho múzea v  Senci pri  príležitosti výročia 
maďarskej revolúcie a boja za slobodu po-
ložili vence k pomníku učiteľa Istvána Kisfa-
ludyho, ktorý bol počas revolúcie v rokoch 
1848-49 veliteľom seneckej Národnej stráže.
VCs

Régen várt siker
Nagyszerű eredmény született a matema-
tika olimpia járási fordulóján. A  88 ver-
senyzőből az 5. évfolyam mezőnyében 
megosztott első helyet szerzett Mihálek 
Karin, 5.A osztályos tanuló. Zajac Tamás 
a  9. évfolyam mezőnyében az 5. helyet 
szerezte meg, ezzel sikeres megoldó lett.

Dávno očakávaný úspech
Zrodil sa výborný výsledok na okresnom 
kole matematickej olympiády. Spomedzi 
88 súťažiacich  v kategórii piatakov získa-
la žiačka ZŠ s VJM A. M. Szencziho Karin 
Mihálek zdieľané prvé miesto. Tamás Za-
jac v kategórii deviatakov skončil na pia-
tom mieste a stal sa úspešným riešiteľom.
Mgr. Mónika Matus

Karin Mihálek. Foto: archív rodiny 

Zľava: Gábor Strtešňák, Mónika Matus, 
Margit Polák, Antónia Párkányová, Foto: VCs 

Stužková Spojenej školy s VJM
Za viac ako šesťdesiat rokov existencie našej 
školy sa nikdy nestalo, že by sa v dobe mieru 
neuskutočnila stužková slávnosť. Hneď ako to 
pandemická situácia dovoľovala, rozdali sme 
našim štvrtákom zelenú stužku nádeje. 

Naša netradičná stužková sa uskutočnila 
19. februára 2021 za  prísneho dodržiavania 

epidemiologických opatrení. Napriek všetké-
mu sa nám podarilo usporiadať slávnostnú 
udalosť, ktorá má v našich spomienkach trva-
lú hodnotu. Drahí štvrtáci, z celého srdca vám 
blahoželáme. Buďte vytrvalí a nech  vám bu-
dúcnosť prinesie veľa úspechov!
Mgr. Tirinda Piroska

Végzős diákjaink visszatértek az iskolába
Októbertől a  középiskolás diákok távokta-
tásban részesülnek. Az oktatásügyi minisz-
térium döntésének köszönhetően a végzős 
diákok újra járhassanak iskolába. 

Diákjainkkal február 10-én találkoztunk 
a szakmai gyakorlat tapasztalatait összefog-
laló prezentációik megvédésén. Azóta he-
tente kétszer-háromszor van jelenléti okta-
tás. A kollégiumok még nem nyílhattak meg, 
emiatt néhány diákunk 4-5 órát is utazik, így 
a mindennapos tanítás nem oldható meg.  

Annak ellenére, hogy nem tudjuk, mikor 
lesz az írásbeli érettségi, esetleg lesz-e egy-
általán, a végzősök kipróbálhatták, hogy 
milyen az érettségi vizsga. Próbaérettségit 
írtak magyarból, szlovákból, angolból és 
a szaktantárgyakból. 

Felnőtt diákjaink is újra járhatnak isko-
lába. Ők február 18-án jöttek először, azóta 
minden csütörtök délután vannak  óráik. Jó 
érzés újra közvetlen kapcsolatban lenni a di-
ákokkal, még ilyen korlátozások mellett is.

Magas kitüntetést kapott Németh Gabriella
Magyarország köztársasági elnöke Áder 
János, Orbán Viktor miniszerelnök előter-
jesztésére a  Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetését adományozta 
Németh Gabriellának március 15-ke alkal-
mából. Az indoklás kiemeli, hogy a díjazott 
több évtizedes munkája hozzájárult szülő-
földje magyarsága identitásának megőrzé-
séhez, valamint a Magyar Közösség Pártja 

és a  Pozsony Megyei 
Önkormányzat volt 
alelnökeként fon-
tos szerepe volt a Po-
zsony és Győr-Mo-
son-Sopron megye kö-
zötti együttműködés 
elmélyítésében.
VCs

Vysoké vyznamenanie pre Gabriellu Németh
Prezident republiky Maďarsko János Áder 
na  návrh predsedu vlády Viktora Orbána 
udelil Gabrielle Németh občianske vyzname-
nanie Maďarský zlatý kríž pri príležitosti vý-
ročia maďarskej revolúcie v rokoch 1848/49. 
V  odôvodnení sa uvádza, že sa za  uplynulé 

desaťročia zaslúžila o  zachovanie identity 
maďarskej komunity vo  svojej rodnej zemi. 
Ako bývalá podpredsedníčka BSK a podpred-
sedníčka Strany maďarskej komunity zohrala 
dôležitú úlohu v prehĺbení cezhraničnej spo-
lupráce BSK a župy Győr-Moson-Sopron.
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V Mestských novinách Senčan radi bezplatne uverejníme mená narodených detí,  sobáše alebo úmrtia. Z dôvodu GDPR (ochrana 
osobných údajov) však potrebujeme buď zaslanie súhlasu mailom na sencan@senec.sk alebo s podpisom osobne v redakcii.

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Lýdia Baričičová  (65)
Anežka Zelmanová (65)
Mária Glausová (75)
Ľudovít Jáger (75)

SZTP ZO č. 215
Mário Košík (35) 
Jarmila  Bednárová (60)
Lýdia Baričičová (65)
Mária Glausová (75)
Viera Hudecová (75)
Mária Salayová (80)

Jednota dôchodcov
Lýdia Baričičová (65)
Anežka Zelmanová (65)
Oľga Bukovinská (70)
Mária Glausová (75)
Juraj Szalay (80)

Spomíname
18. apríla bude 5 rokov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec, Alexander Bordács. Spomí-
najú Manželka Mária a syn Mário.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc 
všetkých a všetko, čo si mal rád. S tichou spo-
mienkou ku hrobu chodíme, pri plameni svie-
čok na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy 
žiť. Dňa 24.04.2021 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, ocino 
a dedko Dezider Ferenci. S láskou spomínajú 
manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 29.marca si pripomíname druhé výro-
čie úmrtia nášho milovaného manžela, otca 
a dedka Milana Frimmera. Navždy zostaneš 
v  našich srdciach a  spomienkach. Manželka 
Zuzana, deti Brigit, Richard, Renáta a vnúča-
tá Tomáško, Andrejko, Riško, Dušanko a malý 
Sebastiánko.

Je to už 10 rokov, čo nás opustila nasa milo-
vaná mamička Helena Horváthová. S  lás-
kou na ňu spomína Zitka, Marika a brat Gábor 
s rodinami.

 

To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie. 
Dňa 21. marca si pripomíname 3 výročie, čo 
nás navždy opustil Peter Waschina. Za tichú 
spomienku ďakuje manželka, dcéry, vnučky 
a ostatná rodina.

Dňa 9. apríla  uplynulo dlhých 20 rokov, ako 
dotĺklo srdce  nášho drahého  otca, dedka 
a  pradedka Ferdinanda Chovančíka. S  lás-
kou naňho spomína dcéra Viera a  syn Milan 
s  rodinami. Ďakujeme že sa s  nami podelíte 
o tichú spomienku.

V živote nastanú chvíle na ktoré sa nedá zabud-
núť. Dňa 2.3.2021 uplynuli dva roky čo nás na-
vždy opustil náš drahý Karol Bánoczky man-
žel, otec, dedko, pradedko. S  láskou na  teba 
spomíname manželka a dcéry s rodinami.

„Dňa 6.3.2021 si spomíname na  smut-
ne 5. výročie úmrtia nášho drahého 
Miroslava Tengeriho. S láskou na neho spo-
mínajú manželka, deti a  vnúčatá. Kto ste ho 
poznali, venujte mu prosím s nami tichu spo-
mienku. Ďakujeme.“

 
Dňa 4. apríla uplynie 14 rokov kedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec a ded-
ko František Jánó. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. Smútiaca rodina

 
 

Odišla si tichučko, niet ťa medzi nami, v  na-
šich srdciach ale žiješ stále spomienkami. Dňa 
5. apríla uplynuli 2 roky, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná Helena Tkáčová. S láskou 
spomíname. Smútiaca rodina

Narodili sa: Nina Valentovičová
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Senecká katolícka obec smúti 
Vo veku nedožitých 63 rokov nás opustil 
Róbert Kollárik, kantor a organista senec-
kej katolíckej obce. V roku 1973 po zosnu-
lom Lajosovi Bárdosovi prevzal povinnos-
ti organistu a kantora omší v slovenskom 
jazyku. V  roku 1991 sa stal kantorom ka-
tolíckych bohoslužieb v  maďarskom jazy-
ku po Gabrielovi Agárdym. Kantorom slo-
venskej katolíckej obce sa stal Fridrich 
Kolarovič. 

Róbert Kollárik 43 rokov spieval úlohu 
Ježiša Krista v  pašiách pri  slávení obra-
dov Kvetnej nedele a  Veľkého piatku. Za-
ložil mládežnícky spevácky zbor Radostné 
pážatá, ktorý pôsobil v  Senci a  jeho okolí 
do roku 2004. Aj za prácu s mládežou bol 

v  roku 2002 ocenený Cenou primátora 
mesta Senec. V  roku 2005 sa stal dirigen-
tom speváckeho zboru Schola Hungarica. 
Po  skúške v  septembri v  2020 sa rozlúčil 
so zborom s tým, že sa vidia opäť o týždeň. 
Odvtedy skúšky nemohli byť a už za účas-
ti Róberta Kollárika nikdy nebudú, preto-
že 9. marca 2021 vrátil svoju dušu Stvori-
teľovi. Zanechal manželku a tri deti, z kto-
rých jeden sa stal kňazom. Róbert, svojou 
takmer polstoročnou kantorskou prácou si 
sa navždy zapísal do histórie seneckej ka-
tolíckej obce!
Odpočívaj v pokoji! 

Smútiaca cirkevná obec
Ag

V seneckom Zariadení opatrovateľskej služby 
prekonali covid
Aj keď už bolo v Zariadení opatrovateľskej 
služby objednané hromadné očkovanie, 
koronavírus bol rýchlejší. Po pravidelnom 
testovaní klientov a zamestnancov antigé-
novými testami prišli 1. februára pozitívne 
výsledky.

Vedúca útvaru sociálnych služieb mesta 
Gabriela Lócziová ihneď informovala pri-
mátora, keďže ZOS je v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta a následne RÚVZ BA, ktorý 
nariadil karanténu do  13.2.2021 vrátane. 
Primátor rozhodol pretestovať zamestnan-
cov ZOS, klientov, zamestnancov Strediska 
sociálnych služieb a  terénnych opatrova-
teliek PCR testami. Ešte v ten deň Gabriela 
Lócziová kontaktovala Okresný úrad Senec 
a odbor krízového manažmentu MPSVR SR 
so žiadosťou o pracovnú silu v rámci rieše-
nia krízovej situácie.

V nočných hodinách prichádzali výsled-
ky testovania - klienti aj zamestnanci sú po-
zitívni! Negatívna bola 1 klientka a 1 opat-
rovateľka. Už počas nočných hodín hľadali 
všetci zodpovední riešenie. Do rána sa pre-
javili prvé príznaky u opatrovateliek, ktoré 
nemohli nastúpiť do práce.

Hneď ráno zasadol krízový štáb a mesto 
oslovilo terénne opatrovateľky. Počas dňa 
pomohla opatrovateľke, ktorá bola v služ-
be, Zuzana Buntová z  ADOS Ružová zá-
hrada, ktorej patrí obrovská vďaka. Te-
rénne opatrovateľky pracovali na  smeny. 
Nastúpila opatrovateľka ZOS, ktorá bola 
na PN s inou diagnózou. O klientov sa sta-
rali 4 opatrovateľky (3 terénne a 1 zamest-
nanec ZOS). Ako hovorí vedúca útvaru so-
ciálnych služieb mesta, „požiadala som 

BSK o  osobné ochranné pomôcky (OOPP) 
zo  štátnych hmotných rezerv. Ešte v  ten 
deň sme ich mali schválené, za čo zamest-
nancom na BSK ďakujem.“

Bolo treba zabezpečiť stravovanie 
pre zamestnancov, pitný režim, prichystať 
lôžka na odpočinok, zabezpečiť dezinfekč-
né prostriedky a  mnoho ďalšieho. Zuza-
na Buntová konzultovala zdravotný stav 
klientov s  lekármi, čo v  tom čase nebo-
lo jednoduché, linky boli obsadené alebo 
v  ambulanciách nedvíhali. U klientov na-
stali komplikácie zdravotného stavu, boli 
hospitalizovaní v nemocniciach v Bratisla-
ve. Žiaľ, koncom februára nastali aj 2 úmr-
tia. Príbuzným zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

Okolo 11. februára sa vrátili zamestnan-
kyne ZOS a mohli sa prestriedať služby. To 
všetci vnímali ako svetlo na konci tunela.

Gabriela Lócziová riešila situáciu zvon-
ka. Ako si spomína na  náročnú situáciu? 
„Bola som v neustálom kontakte s opatro-
vateľkami, päťkrát denne som zisťovala 

informácie, či niečo nepotrebujú, či niečo 
nechýba... Keď bolo treba niečo doplniť, na-
príklad rukavice (tie sa míňali najviac), tak 
som to priniesla ihneď, aj cez víkend. Opat-
rovateľky boli unavené, vyčerpané, bola 
to nová a náročná situácia. Klienti museli 
ostať na izbách, nemohli pozerať televíziu 
v  spoločenskej miestnosti. To im naruši-
lo denný režim, na aký boli zvyknutí pred 
karanténou a  pociťovali to ako obmedze-
nie. Opatrovateľky sa s  nimi veľa rozprá-
vali, merali teplotu, podávali stravu, lieky, 
nápoje... Ďakujem vedeniu mesta, kolegy-
niam a všetkým za akúkoľvek formu pod-
pory,  ktorá nám veľmi pomohla zvládnuť 
túto veľmi náročnú krízovú situáciu.“

Zariadenie opatrovateľskej služby si 
prešlo ťažkou skúškou. Klienti aj opatro-
vateľky, ktorí nákazu zvládli, by mali byť 
aspoň v relatívnom bezpečí vďaka protilát-
kam. Stále sa však dodržiavajú všetky po-
trebné opatrenia, aby sa nič podobné ne-
mohlo zopakovať.
MO

Róbert Kollárik pri organe v Kostole sv. Mikuláša 
v Senci. Foto: Ag

V Zariadení opatrovateľskej služby bojovali s koronavírusom. Foto: VCs
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Mestská pamätihodnosť postupne ožíva – 
bude v nej vysunutá expozícia múzea
Pred rokom sme si mysleli, že približne 
v tomto období už sprístupníme našu prvú 
vysunutú stálu expozíciu, ktorú plánujeme 
do  historického objektu vedľa existujúce-
ho sklenárstva medzi budovou daňového 
úradu na  Mierovom námestí a  autobuso-
vou stanicou na Šafárikovej ulici. Táto dl-
hodobá výstava bude prezentovať viac než 
140-ročnú históriu Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Senci a dobrovoľného hasič-
stva ako takého v  našom okolí. Kvôli stá-
le sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii 
sa logicky predlžovali aj  prípravné staveb-
né práce a realizáciu expozície sme museli 
viackrát odsunúť. 

Rekonštrukčné práce na  tejto silno po-
škodenej a degradovanej hospodárskej bu-
dove z  18. storočia sa začali v  roku 2018 
a prebiehali v súčinnosti Mestského múzea 
v Senci a Útvaru výstavby a životného pro-
stredia MsÚ Senec. Financované boli z roz-
počtu mesta. Ide o odborné reštaurátorské 
zásahy, ktoré si z hľadiska postupov a po-
užitých materiálov vyžadujú osobitný prí-
stup. Rekonštrukcia vnútornej časti budo-
vy bola dokončená v auguste 2019. V rám-
ci obnovovacích prác bola posilnená stati-
ka klenieb a obnovil sa interiér. Do konca 
roka 2020 bola dokončená aj obnova von-
kajšej časti plánovaného „Hasičského mú-
zea“. Spevnila sa pôvodná hmota múrov 
i tehlových základov, pričom boli domuro-
vané chýbajúce časti muriva. Taktiež boli 
vymenené extrémne zdegradované a  po-
škodené časti muriva za nové murivo. Zho-
tovená bola hĺbková drenáž tohto úseku 
objektu. Pribudli vonkajšie sanačné omiet-
ky, vymodelované fabióny, fazety a  sokle 
na  základe predchádzajúceho výskumu 
pôvodných zvyškov omietok. Práce boli 
vykonávané reštaurátorským spôsobom. 

Objekt postupnými krokmi dostáva ráz po-
dobný svojmu pôvodnému stavu a výzoru 
v 18. storočí.

V čom spočíva hodnota stavby?
Stavba sa nie nadarmo ocitla na zozname 
pamätihodností mesta Senec. Z historické-
ho hľadiska ide o pomerne zaujímavú bu-
dovu, za  ktorú môžu byť Senčania vďač-
ní, že sa zachovala do  dnešných dní. Ide 
o  pozostatok panského hostinca Esterhá-
zyovcov, dobovo známeho „U zlatého gri-
fa“. Zájazdné hostince, ktoré historicky na-
chádzame v  zemepanských mestečkách, 
kde sa pravidelne konali trhy a  jarmoky, 
patrili spravidla medzi panské stavby. Sa-
motný názov seneckého hostinca vychá-
dzal z esterházyovského erbu, v ktorom je 
grif, okrídlené mýtické zviera. Na  svojom 
šintavskom panstve mali Esterházyovci 
zájazdné hostince s  rovnakým názvom aj 
v mestečkách Čeklís (Bernolákovo) a Sereď.

Senecký hostinec bola prízemná budo-
va s dlhým uličným krídlom a tromi krát-
kymi dvorovými krídlami. Súčasťou zá-
jazdného hostinca bola vozovňa (otvorená 
krytá hala slúžiaca na  odstavenie vozov) 
a hospodárska budova so stajňou. Do are-
álu hostinca sa vozmi vchádzalo zo strany 
dnešnej Šafárikovej ulice. Podobu zbúra-
ného hostinca a vozovne poznáme už len 
z historických fotografií a pohľadníc. Dnes 
na mieste zájazdného hostinca stojí novo-
stavba daňového úradu a polyfunkčná bu-
dova. Jeho pozostatkom je aj portál reinšta-
lovaný pred rokmi v parku pred mestským 
úradom. 

Nenápadná prízemná stavba so  sedlo-
vou strechou v susedstve autobusovej sta-
nice je niekdajšia hospodárska budova pat-
riaca do areálu tohto hostinca. V budove sa 

zachoval pôvodný barokový interiér tvore-
ný dvojloďovou dispozíciou, ktorej placky 
nesú klenuté nosné pásy dosadajúce na ob-
vodové múry a  okosené kamenné piliere 
s  profilovanou pätkou a  hlavicou. Budo-
va je postavená z pálenej tehly a vápennej 
omietky so  zaujímavým technickým rie-
šením základov stavby: V hĺbke 2m sa na-
chádzajú priečne murované oporné múry 
s  oblúkmi, ktoré posilňujú statiku zákla-
dov. Použitie tejto technológie nám napo-
vedá, že budova bola postavená pravde-
podobne na mäkkom - vodnatom podlaží. 
Celkové pôvodné vyhotovenie interiéru 
a  najmä použitie opracovaných kamen-
ných pilierov poukazuje na  mieru repre-
zentácie samotného investora, ktorý si mo-
hol dovoliť istú úroveň aj pri  tomto type 
stavby. O hlavnej budove zaniknutého hos-
tinca stojacej na  uličnej čiare dnešného 
Mierového námestia vieme, že vznikla zlú-
čením troch starších meštianskych domov 
niekedy v polovici 18. storočia. Predmetná 
hospodárska budova však vznikla zrejme 
ako novostavba ukončujúca dvorový areál 
hostinca. Tehly nesúce kolky C. F. E. pouka-
zujú na  to, že investorom mohol byť krá-
ľovský taverník, gróf František II. Ester-
házy (1683–1754) alebo jeho rovnomenný 
syn, uhorský dvorský kancelár, gróf Fran-
tišek III. Esterházy (1715–1785). Na dôleži-
tosť hostinca z hľadiska panstva naznaču-
je aj skutočnosť, že po požiari, ktorý v roku 
1776 zničil aj senecké Collegium Oecono-
micum, bol za krátky čas obnovený.

V hĺbke sa ťahajúce oporné múry s oblúkovitým za-
končením posilňujú statiku základov na viacerých 
miestach. Foto: Mestské múzeum v Senci

Posilnenie JV rohu budovy atypickými nerezovými pásmi. Foto: Mestské múzeum v Senci
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Aká bude expozícia?  
Mestské múzeum pri jej tvorbe úzko spolu-
pracuje s Dobrovoľným hasičským zborom 
v  Senci, ktorý poskytol viacero zbierko-
vých predmetov vhodných na vystavenie. 
Jeden z najzaujímavejších exponátov bude 
určite historická štvorkolesová striekačka 
„Barborka“, s ktorou sa miestni dobrovoľní 
hasiči dlhé roky zúčastňujú na  súťažiach 
historických striekačiek. Do múzea boli da-
rované aj staré knihy zápisníc, z  ktorých 
najvzácnejšia obsahuje podrobné zápisy 
z  rokov 1879 až 1943. Pomocou tejto kni-
hy sme vedeli podrobne zmapovať históriu 
miestneho dobrovoľného hasičského zbo-
ru od jeho vzniku až po koniec druhej sve-
tovej vojny. Z iných zdrojov sa do zbierok 
múzea dostali ďalšie cenné exponáty, napr. 
hasičská uniforma z  obdobia I. Českoslo-
venskej republiky.

Pri tvorbe stálej expozície je nám 
vo  veľkej miere nápomocné aj odborné 
občianske združenie Muzeologická spo-
ločnosť na  Matúšovej zemi, ktorá zabez-
pečila ďalšie finančné prostriedky z Fondu 
na  podporu kultúry národnostných men-
šín KULTMINOR. Pomocou týchto peňazí 

budú vypracované textové panely v troch 
jazykových mutáciách v  slovenskom, ma-
ďarskom a anglickom jazyku.

V rámci expozície plánujeme prezen-
tovať aj rôzne dobové hasičské uniformy. 
Síce o  výzore hasičskej uniformy Dobro-
voľného hasičského zboru v  Senci z  kon-
ca 19. storočia sa nám nezachovala žiad-
na zmienka, na základe iných dokumentov 
vieme, ako vyzerali uniformy z  okolitých 
obcí v tom čase. Odprezentujeme tak ideál-
nu rekonštrukciu uniformy dobrovoľných 
hasičov z Rece z roku 1883 a zo Slovenské-
ho Grobu z  roku 1891. Ich rekonštrukciu 
vyhotovila podľa opisov a  kresieb zakla-
dacích štatútov spomínaných zborov Mgr. 
Lenka Pajer, kunsthistorička a  doktoran-
dka Historického ústavu SAV v Bratislave, 
ktorá sa venuje historickým odevom. Ide-
álne rekonštrukcie boli vyhotovené z roz-
počtových prostriedkov mesta Senec.

Expozíciu plánujeme otvoriť do leta toh-
to roku. Zostáva nám iba veriť, že momen-
tálna pandemická situácia sa dovtedy upo-
kojí natoľko, že k tomu aj dôjde. 
Mgr. Gábor Strešňák - PhDr. János Hushegyi

Rekonštrukcia uniformy dobrovoľných hasičov  
zo Slovenského Grobu z roku 1891 pripravená na svo-
je umiestnenie v expozícii. 
Foto: Mestské múzeum v Senci

Pohľad do interiéru pred rekonštrukciou a v auguste 2019. Foto: Mestské múzeum v Senci
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Používanie cykloprístreškov na Železničnej ulici je spustené
Mesto Senec má dva uzamykateľné a dva 
otvorené prístrešky pre  bicykle, ktoré sú 
na Železničnej ulici, na Termináli integro-
vanej dopravy v Senci, pri bráne na juh Sl-
nečných jazier. Ide o  novú cyklistickú in-
fraštruktúru – stanicu bike and ride.

Používanie otvorených 
prístreškov
Do otvorených prístreškov je možné zapar-
kovať až 36 bicyklov. Môžete ich zaparko-
vať na hornom alebo dolnom poschodí. 

Bezpečné zamykanie bicyklov v  otvo-
rených prístreškoch predstavuje dvoj ale-
bo trojbodové uzamknutie bicykla (pod-
ľa toho, či použijete horné alebo dolné 
poschodie) o  konštrukciu stojanu. Ak ako 
užívateľ disponujete len jedným zámkom, 
prioritne zamknite rám bicykla o stredový 
hák stojanu.

Otvorené prístrešky pre bicykle je mož-
né používať celoročne a zadarmo. 

Používanie uzamykateľných 
prístreškov
Do uzamykateľných prístreškov je možné 
zaparkovať až 48 bicyklov. 
Uzatvorený prístrešok je možné odomknúť 
dvomi spôsobmi:
• manuálne - s čipom
• virtuálne - s QR kódom
Ako to funguje s čipom?
Čipy sú prednostne určené pre  užívate-
ľov, ktorí majú v meste trvalý pobyt. Pou-
žívať by ich mali najmä tí, ktorí prestupu-
jú na verejnú osobnú dopravu a  smerujú 
do iného miesta za prácou, vzdelaním ale-
bo inou službou. Čipy sú vydávané preuká-
zaním sa platným občianskym preukazom 
za návratnú finančnú zálohu 10€. Pre štu-
dentov, ZŤP alebo dôchodcov je zľava 50 % 
čiže 5€. 

Čip si vyzdvihnete na  Mestskom úrade 
v Senci, Mierové námestie 8 vo vopred do-
hodnutom termíne a v rámci úradných ho-
dín (v zmysle aktuálnych opatrení úradu) 
u poverenej osoby. 

Kontakt: Tibor Časný, referent útvaru 
výstavby a  ochrany ŽP, casnyt@senec.sk; 
02/20 20 51 44. 

Po uhradení zálohy dostanete čip. S ním 
môžete začať používať uzamykateľné 
prístrešky. 
Manuál k uzamykateľnému prístrešku: 
• pristúpte k  pravému alebo ľavému prí-

strešku, podľa voľnej kapacity
• priložte čip na  čítačku vybratého 

prístrešku,
• stlačte gombík na otvorenie príslušných 

dverí prístrešku a potiahnite dvere,
• zaparkujte bicykel a  zamknite ho prio-

ritne o stredový hák stojanu,
• zatvorte dvere prístrešku na doraz (pri 

zlom zatvorení bude prístrešok vydávať 
zvuk). 
Pri výbere bicykla z  prístrešku je po-

stup podobný. Priložíte čip na čítačku, stla-
číte gombík a otvoríte dvere.

Ak čip už nebudete potrebovať (napr. 
z dôvodu nepoužívania), zálohu za čip do-
stanete späť. Pri strate čipu záloha prepadá.
Ako to funguje virtuálne?
Virtuálne otvorenie prístrešku je 
cez  QR kód a  online úhradu alebo za-
registrovanie sa na  webovej stránke 
cyklo.ecoprogress.eu a  online úhradu. 
Na  webovej stránke alebo cez  QR kód je 
potrebné vybrať „Železničná stanica 1“, čo 
je ľavý uzamykateľný prístrešok alebo „Že-
lezničná stanica 2“, čo je pravý uzamyka-
teľný prístrešok (vyberiete podľa voľného 
miesta). Následne si vyberiete program, 
ktorý budete využívať. Po  uskutočnení 
platby zadáte prijatý kód na  klávesnicu 

prístrešku a odomknete prístrešok obdob-
ným spôsobom ako pri  otváraní čipom. 
Táto forma používania je vhodná najmä 
pre bežných užívateľov, návštevníkov ale-
bo turistov. 

Virtuálnu správu prístreškov prevádz-
kuje súkromná spoločnosť – z dôvodu za-
bezpečenia udržateľnosti projektu vzhľa-
dom na  personálne a  technické kapacity 
mestského úradu. 

Nezabudnite
Stojany v  prístreškoch majú hydraulic-
ký systém, pre  ľahšie ukladanie bicyklov 
na vrchnom poschodí. Prosíme však použí-
vateľov bicyklov, konkrétne pánov, aby vy-
užívali vrchné poschodie a spodné poscho-
die nechali pre dámy.

Upozorňujeme na  fakt, že mesto ne-
garantuje obsadenosť parkovacích miest 
pre bicykle!

Priestory prístreškov sú monitorova-
né kamerovým systémom, čo zvyšuje ich 
bezpečnosť.

Na stanici bike and ride je okrem prí-
streškov aj voľne stojaci mobiliár pre cyk-
listov a to konkrétne servisný stojan pre bi-
cykle a stojan na umývanie bicykla spolu 
s pitnou fontánkou. Servisný stojan pre bi-
cykle je umiestnený vedľa uzamykateľného 
prístrešku pre  bicykle. Dá sa tam zavesiť 
bicykel a  vykonať drobné opravy bicykla 
ako napríklad dofúkanie duší alebo opra-
va defektu. Umývací stojan s  pitnou fon-
tánkou je umiestnený vedľa otvoreného 
prístrešku pre bicykle. Obsahuje jednodu-
ché náradie na umytie bicykla a v zadnej 
časti kohútik na pitnú vodu.
Viac informácií nájdete na: www.senec.sk 
– život v meste – cykloprístrešky 
Beáta Štureková
Útvar projektového riadenia

Cykloprístrešky pred železničnou stanicou. Foto: MO
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Ako správne uzamykať bicykel
Aj v Senci máme, žiaľ, problém s krádeža-
mi bicyklov. V tomto článku sa nebudeme 
zaoberať kompetenciami mestskej či štát-
nej polície, ani úskaliami platných záko-
nov či iných predpisov. Skôr sa na celú vec 
pozrieme v zmysle príslovia „Pomôž si, člo-
veče, aj Pán Boh ti pomôže“.

Štatistiky hovoria o tom, že stále sa najviac 
kradnú bicykle, ktoré nie sú zamknuté vô-
bec. Platí tak, že príležitosť robí zlodeja. 
Zmizlo však aj veľa bicyklov, ktoré boli za-
bezpečené. Stopercentnú istotu získame 
iba ak bicykel nespustíme z očí. Nie vždy je 
to možné. Je však možné sťažiť zlodejom ich 

„prácu“? Najnebezpečnejšie je parkovať bi-
cykel pravidelne na rovnakom mieste, kde 
si ho zlodej vyhliadne a pripraví si nástro-
je a zvolí čas, kedy nebudú okolo iní ľudia. 
Lukáš Cerovský z Cyklopasie nám pomohol 
pripraviť najdôležitejšie rady.
Pripravila Martina Ostatníková

Prvou „zónou obrany“ je kvalitný zámok. Zámok 
na fotografii sa za pár sekúnd dá rozstrihnúť aj 
obyčajnými kliešťami.

Aj trochu hrubší zámok má pri kliešťoch životnosť 
asi 5 sekúnd. Ani okoloidúci, či hliadka polície,  
si krádež nemusia vôbec všimnúť.

Hrubý kovový zámok je už lepším zabezpečením. 
Nie je úplnou istotou, ale zlodej by potrebovať väč-
šie a hlučnejšie nástroje, aby ho zdolal.

Zabezpečme si bicykel hrubším zámkom, ktorý aj 
viac stojí. Ale ani ten najlepší zámok nepomôže,  
ak ho dáme len na koleso. Stačí pár sekúnd...

...a z bicykla nájdete už len koleso pripevnené  
k stojanu bez ohľadu na to, aký drahý zámok ste 
si kúpili.

Na Slnečných jazerách pribudlo 13 nových stojísk pre minimálne 130 bicyklov. Foto: MO

Správne je zamknúť bicykel tak, že bude zabez-
pečený jeden z jeho rámových trojuholníkov a aj 
koleso. A oplatí sa investovať do drahšieho zámku.
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Nella Martišovičová má rada všetko, čo súvisí s vodou
Športovcov roka mesta Senec za rok 2020 sme spoznali  
24. februára 2021. Spomedzi šiestich ocenených v kategórii deti 
predstavujeme plavkyňu Nellu Martišovičovú.

Ako by si sa predstavila našim 
čitateľom?
Mám 11 rokov a  chodím do  5. triedy 
na ZŠ Tajovského v Senci. Učím sa na jed-
notky. Najradšej mám, samozrejme, teles-
nú výchovu. Venujem sa súťažne pláva-
niu v  plaveckom klube J&T Sport Team. 
Mojím trénerom je Pavol  Jelenák.
Ako si sa dostala k plávaniu?
Vo vode som od narodenia, pretože ma-
mina so mnou chodievala na baby pláva-
nie. K plávaniu ma viedli rodičia od ma-
lička. Keď som mala štyri roky, už som sa 
dokázala udržať na vode. V 5 rokoch som 
začala plávať v plaveckom klube. Mami-
na trénovala, takže som bola v  bazéne 
každý deň.
Ako si trénovala za normálnych 
okolností a čo všetko zmenil Covid?
Tréningy som mávala od  pondelka 
do piatka, trikrát do týždňa dvojhodino-
vé a  dvakrát hodinové. Raz do  týždňa 
som plávala ráno v Bratislave s trénerom 
Gabrielom Baranom. Cez  víkendy sme 
chodievali na rôzne plavecké preteky. 
Covid nás plavcov úplne zastavil, ne-
máme skoro žiadnu možnosť plá-
vať. Bez  vody som nešťastná. Trénerka 
zo  Šport klubu Iva Hofericová vybavila 
menší bazén, kde sme mohli plávať aspoň 
na gumách, teraz je zakázané aj to. Má-
vame iba suché tréningy. Bola som veľmi 
šťastná, keď som sa dostala do plaveckej 
bubliny v Xbionic centre v Šamoríne. Ke-
ďže môj tréner Pavol trénoval a  pripra-
voval paralympionikov na  preteky, tré-
novala som s  Ivou Hofericovou. Mávali 
sme dvakrát za deň tréning v bazéne a je-
den až dvakrát suchý tréning. Sústrede-
nie bolo zakončené pretekmi, kde som si 
vyplávala osobné rekordy. 
Online vyučovanie som nestíhala, ale úlo-
hy som si robila v čase osobného voľna. 
Bol to úžasný týždeň a  ja dúfam, že sa 
tam ešte dostanem. Aj keď najradšej bu-
dem, keď nám opäť otvoria bazény. 

Čo ťa baví okrem plávania?
Keďže teraz nemám možnosť plávať, ve-
nujem sa gymnastike a jazdeniu na koni. 
Mojím koníčkom sú zvieratá. Mám doma 
zajace a  korytnačku. Okrem plávania 
som chodila aj na hiphop, ale keď sa mi 
začali kryť tréningy, musela som sa tan-
ca vzdať. K  plávaniu mi pribudla gym-
nastika. Zatiaľ sa mi darí všetko zladiť aj 
so školou a chcem, aby to tak zostalo, lebo 
škola je pre mňa dôležitá. Mám rada všet-
ko, čo súvisí s vodou a s plávaním. Kaž-
dý rok sa zúčastňujem čistenia Slnečných 
jazier a čistenia tatranských plies, preto-
že moji rodičia sú členovia potápačského 
klubu Piccard Senec. Priviedli ma aj k po-
tápaniu. Potápala som sa už na Slnečných 
jazerách, na  Guláške, vo  Veľkých Úľa-
noch, v Chorvátsku aj na Malte. 
Ako sa ti darí na pretekoch?
Mám viacero umiestnení z  rôznych pla-
veckých pretekov. Posledné dosiahnuté 
výsledky sú tieto:
3. miesto 28.2.2020 – 400m voľný spôsob - 
Jarné M-BAO – dlhé trate 50m bazén, 
3. miesto 28.2.2020 – 800m voľný spôsob – 
Jarné M-BAO – dlhé trate 50m bazén, 

4. miesto 9.11.2019 – 200m polohové pre-
teky – Jesenné M-BAO, 
4. miesto. 1.9.2020 – Majstrovstvá Sloven-
ska – dlhé trate, 3km, open water.
Najviac si vážim 4. miesto z Majstrovstiev 
Slovenska – dlhé trate, ktoré sa konali 
1.9.2020. Bol to ťažký pretek a bola straš-
ná zima. Chcela som to najskôr vzdať. 
Som na seba hrdá, že som zabojovala.
Ako si predstavuješ budúcnosť?
Hovoria, že som cieľavedomá a  zodpo-
vedná. Mojím snom je byť lepšia a lepšia. 
Veľmi by som sa chcela dostať do  Útva-
ru talentovanej mládeže Slovenskej pla-
veckej federácie a samozrejme dostať sa 
na preteky na európskej úrovni. 

   Pripravil VCs 

–

Nella v tíme v Xbionic v Šamoríne (štvrtá sprava). Foto: archív NM


