Vojna na Ukrajine vyvolala vlnu solidarity
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Finišujú práce na čističke
odpadových vôd. Skúšobná
prevádzka má začať 30. júna.
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Utečencom poskytujeme ubytovanie aj prácu a ich deťom vzdelávanie.

Mestská školská rada zasadá
v novom zložení. 9. marca bol
schválený jej nový štatút.

Futbalový tréner Marek
Mesároš je aj reprezentantom
SR v Spartran race.

(str. 10)

(str. 22-23)

Senec pomáha utečencom z Ukrajiny
Vo štvrtok 24. februára sme sa zobudili
do rána, kedy sme sa dozvedeli, že na Ukrajine sa začala vojna. Množili sa správy
o utečencoch, ktorí prichádzajú na naše
hraničné prechody s Ukrajinou, aby si našli útočisko na Slovensku alebo cez naše
územie pokračovali do iných krajín.
Naši občania sa okamžite zmobilizovali
a Mesto Senec spolu s miestnymi charitatívnymi organizáciami sa pustili do organizovania zbierok pre utečencov.
Prvých 5,5 tony materiálnej pomoci vypravili zo Senca v sobotu večer podnikatelia Denys Bilych, Csaba Farkas a ich spolupracovníci a kamaráti. Na ich výzvu zareagovalo v priebehu siedmich hodín približne 600 Senčanov, medzi nimi aj mnohí členovia miestnej komunity Ukrajincov.
Balíky s detským a dámskym oblečením,
trvanlivými potravinami, hygienickými
pomôckami a zdravotníckym materiálom
odviezli dve nákladné autá do narýchlo
postaveného provizórneho tábora pre utečencov v Humennom.
Zároveň sa rozbehli materiálne a finančné zbierky, aj rôzne iné formy pomoci, od poskytnutia ubytovania utečencom,
cez starostlivosť o deti a mládež, až po psychologickú intervenciu a poradenstvo.
Centrami prijímania a poskytovania pomoci sa stali sobášna sieň mestského úradu, Školský úrad v Senci, útvar sociálnych
služieb MsÚ a priestory Slovenského Červeného kríža na Pribinovej ulici, SCR Senec
a Komunitné centrum TENENET.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili
do zbierok a naďalej sa zapájajú do rôznych iných foriem pomoci pre občanov
Ukrajiny. Darov sa nazbieralo skutočne veľké množstvo. Časť odišla na Ukrajinu, časť
na hranice, časť do zariadení, kde sú utečenci dočasne ubytovaní a časť utečencom,

Vyzbieraný materiál po roztriedení nachádza nových majiteľov. Foto: VCs, Csaba Farkas.

ktorí ostali na území mesta Senec.
Utečenecká dráma Ukrajincov žiaľ nekončí. Na rad prichádzajú legislatívne kroky Vlády SR, ktoré vymedzia právny rámec
pobytu utečencov na území Slovenska,

aby naša spoločnosť vedela vyjsť v ústrety
tým, ktorí plánujú dlhšie ostať na Slovensku, ale aj tým, ktorí po určitom čase chcú
odísť do iných krajín.
VCs
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MESTO SENEC
Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č.8., 903 01 Senec

Usmernenie pre utečencov z Ukrajiny a ľudí, ktorí ich ubytovávajú
Prvý kontakt:
Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava – okolie
Pribinova 15, Senec
Otvorené: pondelok až piatok od 8:00 do16:00 hod
Telefón: 02/ 459 242 73, 0903 558 907
e-mail: bratislava-okolie@redcross.sk

nícka starostlivosť, školská dochádzka, zamestnávanie, psychologická pomoc, voľnočasové aktivity
• koordinácia dobrovoľníkov pri práci s migrantami (učitelia
na doučovanie, študenti stredných škôl pri práci s deťmi, zdravotne
postihnutými atď.)

Forma pomoci:
• registrácia utečencov z Ukrajiny prichádzajúcich do mesta Senec
• registrácia ľudí, ktorí poskytujú ubytovanie pre utečencov
v meste Senec

Útvar sociálnych služieb mesta Senec
Pribinova 15, Senec
Telefón: 02/2020 5122
e-mail: locziovag@senec.sk

Školský úrad v Senci
Lichnerova 61, Senec
telefón: 02/2020 5515, 02/2020 5509, 02/2020 5507
e-mail: skolysenec@senec.sk

Forma pomoci:
• poskytnutie základného poradenstva
• pomoc pri vybavovaní dávky v hmotnej núdzi na ÚPSVARe
(k dispozícii sú dvojjazyčné tlačivá)
• zabezpečenie teplej stravy 1x denne
• zabezpečenie potravín, hygienických potrieb, šatstva
• zabezpečenie inej materiálnej pomoci (deky, vankúše, spacie
vaky)
• koordinácia dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia prostredníctvom
dotazníka uvedeného na webovom sídle mesta
• delegovanie klientov na školský úrad
• spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v meste – komunitné
centrum, charita, Červený kríž

Forma pomoci:
•všetky potrebné informácie o umiestnení detí do materských
a základných škôl
Komunitné centrum TENENET o.z.
Lichnerova 41, Senec
Telefón: 02/2020 0033, 0948/166 588
e-mail: simona.turcaniova@tenenet.sk
Forma pomoci:
• sociálna diagnostika - zisťovanie potrieb
• sociálne odborné poradenstvo
• pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov (pomoc
a podpora pri vybavovaní dokladov a dávok hmotnej núdze,
finančných príspevkov, základná právna ochrana)
• koordinácia ďalšej pomoci a distribúcia klienta za službou ubytovanie, strava, materiálna a potravinová pomoc, zdravot-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko
Senec
Krátka 1, 903 01 Senec
Telefón: 02/20 453 300, 02/2045 3318
Forma pomoci:
• hľadanie zamestnania
• dávky v hmotnej núdzi

ZBIERKA PRE UTEČENCOV

Mesto Senec organizuje stálu zbierku pre utečencov z Ukrajiny, ktorí zostávajú dočasne v našom meste.

Zbierame nasledujúce veci:
•Trvanlivé potraviny ( napr. paštéty, konzervy, kakao –
granko, káva, čaj, cukor, med, trvanlivé mlieko, výživa pre
deti, sunar, kaše pre deti, balené croissanty, keksy,
piškóty..)
•Hygienické potreby ( šampóny, mydlá, zubné pasty,
kefky - pre deti aj dospelých, vreckovky, vlhčené utierky,
toaletný papier, plienky – všetky veľkosti, prášok na
pranie,

aviváž, hygienické potreby pre ženy)
• Deky, spacáky, prikrývky

Miesto doručenia:
Slovenský Červený kríž
územný spolok Bratislava – okolie
Pribinova 15, 903 01 Senec
Otvorené: pondelok až piatok 8:00 - 16:00
vedenie mesta Senec

06-0035
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Čo nám generel dopravy povedal
o automobilovej doprave?
Územný generel dopravy mesta Senec
rieši automobilovú, statickú, pešiu aj
cyklistickú dopravu v našom meste. Venuje sa ochrane životného prostredia
a návrhom verejnej osobnej dopravy,
vodnej dopravy a Slnečným jazerám.
Obsahuje prognózy rastu obyvateľstva a výstavby nových lokalít. Jedným
z problémov základnej komunikačnej
siete mesta je tranzitná doprava. Autori generelu ponúkajú viacero riešení.
Obchvat mesta
Na východe a severe mesta odporúčajú vytvoriť obchvat. Ten by pomohol
vytlačiť tranzitnú dopravu von z mesta
a pomohol by tiež s dopravou na Slnečné jazerá v čase letnej turistickej sezóny.
Realizácia tohto obchvatu je však oveľa drahšia ako by umožnil akokoľvek
priaznivý rozpočet mesta. Komplikáciou by bolo vysporiadanie pozemkov,
ale aj finančná náročnosť takejto mohutnej stavby. Zvyčajne obchvaty nebuduje mesto, ale štát alebo samosprávne
kraje. S takýmto obchvatom počíta aj
pripravovaný nový územný plán.
Generel rieši aj otázku ústia takéhoto
obchvatu, aby nedošlo k obmedzeniu
plynulosti dopravy. Navrhuje dokonca
tri varianty križovatiek, jednou z možností je napríklad aj napojenie na dočasnú svetelnú križovatku na ceste II/503.
Prepojenie cesty I/61 smer Trnava a cesty II/503
V tomto prípade ide o prepojenie Novej Tehelne s kruhovým objazdom
z Pezinskej na Diaľničnú. Komunikácia

by mohla slúžiť lokalite v jej okolí, ale
mohla by aj odľahčiť cestu smerujúcu
k logistickému centru. Tu by bolo podľa autorov vhodné budovať aj infraštruktúru pre nemotorovú dopravu.
Realizácia prepojenia skrýva v sebe
viacero háčikov, napríklad súkromné
cesty a pozemky, časť územia je momentálne nezastavaná a ďalšie.
Preložka cesty I/61
Pôvodnú cestu, ktorú poznáme ako
tzv. hradskú, by mala nahradiť nová
štvorprúdová, ktorá by mala v Senci
viesť za železničnou traťou (od Veľkého Bielu). Jej vznik by mal zvýšiť plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť dopravy
nielen na nej, ale mal by tiež odľahčiť
diaľnicu D1. Je to projekt NDS, ktorý by
mal mať necelých 14km. Pôvodná cesta zostane slúžiť obyvateľom aj naďalej, len bude nižšej kategórie.
Prepojenie I/61 Trnavskej cesty
a III/1044
Výhodou tohto prepojenia by bolo odľahčenie okružnej križovatky pri Lidli,
križovatky pri Kauflande a tiež dopravy zo Slnečných jazier.
Prepojenie Slnečných jazier – východ na Park and Ride Reca
Cieľom má byť odľahčenie centra mesta a napojenie Slnečných jazier z východu. Predpokladom tohto prepojenia je vybudovanie plánovaného parkoviska. Autori tu odporúčajú vybudovať aj cyklotrasu a chodník.
Celý generel nájdete tu: www.senec.sk
MO
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Z činnosti Mestskej polície
• Hliadka preverila oznam, že pri Hlbokom jazere (Guláška) niekto rúbe stromy a svahuje.
Hliadka na mieste zistila, že na pozemku firmy
Doprastav pracujú dvaja robotníci. Jeden pílil 130cm strom s obvodom kmeňa cca 87 cm
a druhý s ťažkým bagrom svahoval breh bez
patričných povolení. Hliadka poučila prítomné
osoby, že vykonávajú nelegálnu činnosť a práce
musia ukončiť, čo aj urobili. Vyhotovená fotodokumentácia a záznam dostal stavebný úrad
a útvar ochrany životného prostredia.
• Hliadka preverila telefonický oznam, že na ihrisku Janka Hraška niekto leží na zemi. Išlo
o bezdomovca s asociálnym správaním M. J.
zo Šale a jeho priateľku R. F., ktorí boli zjavne
pod vplyvom alkoholu. Hliadka oboch prebrala
a následne z miesta odišli po vlastných.
• Hliadka bola vyslaná na Kysuckú ulicu k Súkromnej základnej škole, kde sa mali nachádzať
asociáli, ktorí preskočili plot do areálu. Hliadka MsP na mieste zistila, že ide o dve pre políciu známe osoby závislé na návykových látkach
P. G. a T. G. zo Senca. Obaja boli z miesta rázne
vykázaní.
• Hliadka preverila telefonický oznam, že na Kysuckej ulici pri škole je posunuté biele vozidlo na cestu. Hliadka na mieste zistila, že ide
o nezabrzdené vozidlo autoškoly, ktoré sa pohlo z parkoviska. Na dverách vozidla bol kontakt na majiteľa autoškoly. Hliadka ho telefonicky kontaktovala a následne vozidlo riadne
zaparkoval.
• Na útvar MsP Senec telefonicky oznámila neznáma žena, že sa nachádza na Okružnej ulici
s malými deťmi a je tu uhynutá mačka. Vyslaný
poverený pracovník MsP Senec mŕtvu mačku
z miesta odstránil.
• Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom.
Mestská polícia

Mesto Senec upozorňuje na porušenie
Zákona o pozemných komunikáciách.
V ostatnom období sa vyskytli prípady, keď
obyvatelia mesta svojvoľne umiestnili vodorovné dopravné značenie na miestnej komunikácii v meste. Takéto konanie nie je prípustné!

Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto zamení, pozmení,
premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie,
ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie.
Umiestňovanie dopravného značenia (DZ)
zvislého aj vodorovného podlieha schvaľovaciemu procesu, ktorého výsledkom je
„Určenie dopravného značenia“ (povolenie na umiestnenie DZ). Svojvoľné umiestňovanie zvislého ako aj vodorovného značenia bez povolenia nie je dovolené a za
takýto priestupok môže byť páchateľovi

priestupku udelená pokuta do 660,-€. Takéto dopravné značenie musí byť odstránené
vinníkom alebo správcom na náklady páchateľa priestupku.
Mesto Senec

4

apríl 2022

Informačný servis
• Účasť v expertnej skupine pri Ministerstve vnútra a diskusie o krokoch k prevencii kriminality mládeže
• Valné zhromaždenie BVS
• Mestské zastupiteľstvo v Senci
• Individuálne stretnutia s občanmi mesta Senec
• Individuálne stretnutia s vedúcimi
zamestnancami
• Prerokovanie kolektívnej zmluvy ZUŠ
s dotknutými stranami

www.sencan.sk

Rekonštrukcia
plynovodov pokračuje

Dagmara Mičeková

Z pracovného diára primátora
mesta Senec Dušana Badinského
na mesiac marec vyberáme:

• Pracovné stretnutie s ústredným riaditeľom Kancelárie Združenia miest a obcí
Slovenska Michalom Kaliňákom na tému
humanitárnej pomoci vojnou zmietanej Ukrajine koordinovanej cez ZMOS
a zmeny zákonov v oblasti školstva a sociálnych vecí a ich negatívnych dopadov
na rozpočet samosprávy. Na stretnutí sa
obaja dohodli na úzkej spolupráci medzi jednotlivými sociálnymi a školskými
útvarmi mesta a ZMOSu, aby bolo zavádzanie do praxe optimálne.
• Opakované a pravidelné pracovné
stretnutie so sociálnym a školským útvarom mesta, zástupcami Červeného kríža, spoločnosti TENENET a zástupcami
tretieho sektora k riešeniu vzniknutých
problémov a plánovaniu organizácie pomoci ľuďom z Ukrajiny utekajúcimi pred
vojnou
• Stretnutie so zástupcami spoločnosti Doprastav k riešeniu problémov
na Guláške
• Pracovné stretnutie k pumpe na Boldockej ulici
• Valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného ruchu
• Pracovné stretnutie s konateľom SCR
na tému bezpečnosti Slnečných jazier
• Pracovné stretnutie so starostami a starostkami Spoločného školského úradu
k aktuálnej situácii a koordinácii pomoci deťom z Ukrajiny pri plnení školskej
dochádzky
• Rada ZMOS
• Rada Regiónu RVC
• Mestská rada mesta Senec
• Účasť na kontrolnom dni na Čističke odpadových vôd Senec
• Účasť na Bezpečnostnej rade Okresného
úradu Senec
• Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva životného prostredia na tému
kvalita ovzdušia

Máme elektronickú
úradnú tabuľu

V parku na Mierovom námestí bolo
vo štvrtok 3. marca 2022 osadené nové zariadenie mestského úradu na informovanie verejnosti. Po doladení detailov je plne
funkčná elektronická úradná tabuľa Mestského úradu Senec.
Tabuľa má dotykovú obrazovku.
Za úvodnou stranou sa nám otvorí prehľadne zoradená ponuka, ktorá sprostredkuje prístup k informáciám nachádzajúcim sa na oficiálnej webovej stránke mesta. Sú na nej aj mestské oznamy a všetky dokumenty podliehajúce povinnému
zverejňovaniu.
Navyše tam nájdete aj informácie o aktuálnom počasí, môžete si prezrieť podrobnú mapu Senca a je možné zvoliť aj režim pre telesne postihnutých, ktorý zmení
zobrazenie tak, aby bolo možné dosiahnuť
aj na vyššie položené aktívne políčka.
VCs

V pondelok 7. marca 2022 sa plynári pustili do rekonštrukcie plynovodu na úseku
vedeného pozdĺž ulíc Oravská, Jánošíkova, Kalinčiakova, Svätoplukova a na úseku
vedenom v Priemyselnej zóne Šamorínska
po uliciach Šamorínska a Poľná.
Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť prevádzkový tlak v plynovodnej sieti ako aj odstránenie poruchovosti starých oceľových plynovodných potrubí.
Rekonštrukcia sa začala na Oravskej
ulici, kde je nové potrubie kladené do
chodníka. Na Jánošíkovej bude nové potrubie v okraji cesty.
V rámci prác dôjde aj k dočasnému odpájaniu domácností a prevádzok od dodávok plynu. Termín začatia a trvanie odpojenia bude dotknutým vlastníkom nehnuteľností vopred oznamovať SPP-distribúcia a.s. Práce budú ukončené do 31. júla
2022 O začatí rekonštrukcie ďalších úsekov budeme včas informovať.
Matej Varga, referent dohľadu nad MK

BVS, a.s. si posvieti
na neoprávnených
odberateľov vody
a používateľov
kanalizácie
BVS, a.s. a spoločnosť 4GTE s.r.o. vykoná
kontrolu za účelom identifikácie a preverenia odberných miest, na ktorých nie sú
fakturované služby dodávanej pitnej vody,
odvádzanie odpadových vôd alebo odvádzanie vôd z povrchového odtoku.
Pracovníci spoločnosti 4GTE s.r.o. sa preukážu odberateľom úradným poverením.
Na stránke www.bvsas.sk budú
od 21. 4. 2022 zverejnené informácie o vykonávaní kontrol v meste Senec.
VCs

www.sencan.sk
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Slnečné jazerá sú opäť otvorené pre blšie trhy
Jazerný blšák, to je nový názov blších trhov a burzy starožitností, ktoré sa vrátili
na Slnečné jazerá. Po vyše dvoch rokoch
bola obnovená tradícia, ktorú prerušila
nútená prestávka spôsobená pandémiou.
Prvý Jazerný blšák sa uskutočnil v prvú
marcovú nedeľu. Síce chladné, ale slnečné
počasie prialo cca 25 zúčastneným trhovníkom a návštevníkom. Hlavný organizátor Richard Goda v spolupráci so Správou
cestovného ruchu Senec plánuje rozšírenie
trhov. Do ponuky už teraz pribudli aj predajcovia jarmočného tovaru. Naďalej však
ostávajú hlavným lákadlom starožitnosti.
Ambíciou organizátorov je prilákať čo
najviac predajcov, zástupcov mnohých odborností v tejto oblasti. Senec má ambíciu
konkurovať najznámejším trhom starožitností na Slovensku.
VCs

Maľby, kresby, grafiky a iné umelecké predmety sa tešili veľkému záujmu. Foto: VCs

K rekonštrukcii Boldockej cesty viedla dlhá cesta
V roku 2017 otvorili diaľničnú križovatku D1 Blatné (Senec-východ). V súvislosti
s týmto projektom bol v roku 2018 opravený asi 1 km cesty III/1043-Boldocká
cesta a časť Reckej cesty, ako oprava vozovky po nadmernej záťaži spôsobenej
výstavbou.
Zhotoviteľ opravil len ľavý jazdný
pruh, pretože v pravom, v ktorom je vedená kanalizácia, boli poklesnuté kanalizačné poklopy.
V roku 2019 Okresný úrad Senec vyzval a neskôr aj nariadil spoločnosti
BVS a.s. opravu kanalizačných poklopov.
Tá však opravu nevykonala, pretože vlastníctvo predmetného úseku kanalizácie
prisudzovala Mestu Senec.
Na základe podkladov Mesta Senec
sa však podarilo preukázať, že kanalizácia je v správe BVS a opravu poklopov má vykonať BVS. Správca komunikácie, toho času Regionálne cesty Bratislava a.s., mala zaradenú Boldockú cestu

do harmonogramu veľkoplošných opráv
ciest na rok 2020.
Nakoniec k realizácii nedošlo pre prebiehajúci audit a následné majetkovoprávne vysporiadanie spoločnosti Regionálne cesty Bratislava.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
v roku 2021 založil novú organizáciu
Správa ciest BSK a v závere roka 2021 sa
začali opravy ciest, ako aj oprava Boldockej cesty, ktorá bola realizovaná na prelome februára a marca 2022.
V rámci opravy Boldockej cesty III/1043
bol zásluhou BSK opravený cca 600 metrový úsek v celej šírke vozovky.
Oprava cesty spočívala v odfrézovaní
asfaltových vrstiev, došlo k osadeniu geomreže, výškovému osadeniu kanalizačných poklopov, aplikácii ložnej a obrusnej
asfaltobetónovej vrstvy a nakoniec bolo
obnovené vodorovné dopravné značenie.
Matej Varga, referent dohľadu nad miestnymi komunikáciami

Časť vynovenéhu úseku Boldockej cesty. Foto: VCs
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Uzamykanie stojísk polopodzemných kontajnerov

Mesto Senec má na svojom území vybudovaných 31 stojísk polopodzemných kontajnerov (PPK), ktoré sú zároveň vybavené senzormi naplnenosti. Všetky stojiská PPK boli
budované v lokalitách s prihliadnutím na
donáškovú vzdialenosť a počet pôvodcov odpadu, ktorí ich budú využívať. Stojiská PPK
však veľmi často neoprávnene využívajú aj
aktéri tzv. odpadovej turistiky. Sú to občania,
ktorí nie sú obyvateľmi bytového domu, ku
ktorému boli pridelené polopodzemné kontajnery. Jedná sa o pôvodcov, ktorí sa vedome snažia zneužívať systém voľného prístupu ku PPK tak, aby znížili svoje výdavky za
vlastnú zvýšenú produkciou odpadu.
Riešením je inteligentné elektronické
uzamykanie kontajnerov. Navrhované technické riešenie počíta s uzamykaním veka
PPK elektronickým zariadením, ktoré bude
ovládané čipom prideleným poplatníkovi
príslušného bytového domu. Čip zaznamenáva počet otvorení veka PPK, zároveň budú
stojiská vybavené aj kamerovým systémom
pre sledovanie prípadného ukladania odpadu mimo zbernú nádobu.

Kamerový systém bude online monitorovaný pracovníkmi chránenej dielne MsP.
Referát odpadového hospodárstva predloží na schválenie poslancom MsZ realizáciu pilotného projektu uzamykania stojísk
polopodzemných kontajnerov pre stojisko
Sokolská, pretože tam je:
• okamžitá možnosť zabezpečenia WIFI
bodu na ZŠ Tajovského,
• okamžitá
dostupnosť
kamerového
systému,
• odpadová turistika aj z radov rodičov,
ktorí denne privážajú deti do školy.
Samospráva v tejto lokalite eviduje neustále prepĺňanie PPK - nádob a s tým súvisiaci neporiadok v ich okolí. Zároveň tu zaznamenávame aj vyššie spomínanú odpadovú turistiku obyvateľov okolitých obcí.
Čipy, ktoré budú používané na otvorenie PPK budú môcť byť využívané aj ako
identifikátor vstupu na zberné dvory mesta. Pomôže to eliminovať tzv. „obchodovanie s občianskymi preukazmi“, keďže
zberné dvory slúžia iba fyzickým osobám
- poplatníkom za KO a DSO v našom meste. V prípade záujmu obyvateľov bytových
domov je možné čipy naprogramovať na
otváranie vchodových dverí, alebo aj na
ďalšie úkony, kde je potrebná identifikácia
občana.

Jarné upratovanie

Už druhý rok sa v našom meste realizuje jarné upratovanie v úplne inom režime, než na
aký sme boli zvyknutí. Zber prebiehal priamo spred nehnuteľností občanov a jedinou

Finišujú práce na čistiarni odpadových vôd
Práce na strategickom projekte modernizácie a intenzifikácie Čistiarne odpadových vôd v Senci sa blížia ku koncu.
Stavebné práce sú takmer hotové. Príprava spustenia ČOV do ročnej skúšobnej prevádzky bude ukončená do 30. júna
2022.
Čistenie odpadových vôd sa bude vykonávať technológiou aktivácie s odstraňovaním uhlíka a dusíka v jestvujúcej i novej aktivačnej nádrži, s chemickým odstraňovaním fosforu, aeróbnou stabilizáciou
kalu v uskladňovacej nádrži a s mechanickým odvodnením kalu.
Odpadové vody pritekajú do ČOV jednotnou kanalizáciou (splašková, priemyselná, dažďová) a z ostatných okolitých
obcí mesta Senec sa zvážajú fekálnymi

vozidlami. Stavebné práce sú dokončené na novej aktivačnej nádrži a dosadzovacích nádržiach. Finišujú rekonštrukčné práce na jestvujúcich objektoch: uzáverovej šachte, vstupnej čerpacej stanici,
uskladňovacej nádrži, budove hrablíc a lapača piesku. Sú vybudované nové čerpacie stanice, prijímacia stanica fekálií, prebiehajú montáže technologických zariadení ako čerpadlá, stavidlá, nové strojné
vybavenie lapača pieskov a tukov s osadením separátora piesku, hrablice.
Odpadové vody sú často znečistené komunálnym odpadom (plienky, kuchynský
odpad...). Čo nepatrí do verejnej kanalizácie a žúmp si môžete prečítať na linke:
https://www.senec.sk/sk/aktualita/
kanalizacia-nie-je-odpadkovy-kos

podmienkou bolo jeho správne dotriedenie
na jednotlivé druhy. Chválime občanov mesta za ukážkovú spoluprácu a vzorné dotriedenie odpadov pripravených na odvoz. Najvýraznejšie zastúpeným odpadom bol biologicky rozložiteľný odpad (otiepky a orezy), ktorý sa následne na zbernom dvore Železničná spracuje na štiepku, porípadne poslúži na zhodnotenie v blízkej kompostárni.
Medziročné porovnanie separovaného zberu odpadu za február
2021/2022:
Zmesový komunálny odpad
2021 - 311,38 t
2022 - 338,77 t
Biologicky rozložiteľný odpad (hnedé
nádoby)
2021 - 10,04 t
2022 - 25,16 t
Plasty
2021 - 46,71 t
2022 - 34,63 t
Jedlé oleje a tuky
2021 - 0,836 L
2022 - 1,019 L
Biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne
2021 - 43,20 t
2022 - 59,36 t
Sklo
2021 - 13,20 t
2022 - 10,62 t
Papier a lepenka
2021 - 29,56 t
2022 - 33,80 t
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Ďakujeme všetkým zodpovedným občanom, ktorí vedia, že kanalizácia nie je
odpadkový kôš a nesplachujú do nej veci,
ktoré tam nepatria.

Na projekt „Čistenie odpadových
vôd v meste Senec – Intenzifikácia a
modernizácia jestvujúcej ČOV Mesta
Senec“ – I. etapa získalo mesto Senec dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške
5 941 000,00 € (Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie č. 143376 08U01 vrátane jej dodatkov).
A. Matlohová, útvar projektového riadenia

www.sencan.sk
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04-01

Ponuka práce
do Trafiky v Senci
Ponúkame prácu dôchodcom aj invalidným v Trafikách
v Senci na Kysuckej ulici a Šafárikovej ulici (autobusová
zastávka).
Nástup do práce od marca - apríla 2022, resp. podľa dohody.
Kontakt, prípadne životopis nechajte v stánku alebo
pošlite na mail: juraj.nadasky@centrum.cz

tel.: 0903 262 266
04-02

04-03

Pozvánka
Mesto Senec podporuje svojich obyvateľov
v zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a preto
vás pozývame na podujaae pri príležitoss Dňa zeme.

Program:

• otvorenie projektu Komunálny materiálový kruh Senec, ako prvého na Slovensku
• podpora bicyklovej mobility v Senci
• predstavenie Útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
• hravý program pre dee s temaakou správneho nakladania s odpadmi
• podpora myšlienky udržateľnoss a obehového hospodárstva.
Kedy: streda 20.04.2022.
Kde: Námesse pred Mestským kultúrnym strediskom
Začíname od 10: 00 do 16:00 hod.
Vstupenka : prines si svoj vlastný prázdny
obal z nápojového kartónu (tetrapaku)
Hosť : Braňo Jobus
Podujaae je vhodné pre každú vekovú kategóriu, zabavíme sa,naučíme sa a zahráme sa spolu pri
rôznych akkvitách. Tešíme sa na vás .V prípade nepriaznivého počasia sa stretneme v mestskom kultúrnom stredisku Labyrint.
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Parkovací dom na Slnečných jazerách sa stáva skutočnosťou
Mesto Senec finišuje vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác na realizáciu projektu Záchytné
parkovisko - Parkovací dom - Železničná I. etapa.
Prostriedky na výstavbu parkovacieho
domu na Železničnej ulici získalo mesto
z operačného programu IROP vo výške 942.039,00 EUR. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(NFP) nadobudla účinnosť 17. 12. 2021.

Uskutočnenie projektu prispeje k budovaniu modernej dopravnej technickej infraštruktúry v meste a k zvýšeniu kapacity
existujúcich parkovacích miest v blízkosti
zastávok prímestskej a mestskej autobusovej a vlakovej dopravy.
Cieľom je znížiť podiel automobilovej dopravy na zhoršovaní stavu životného prostredia, riešiť kritickú dopravnú
situáciu, zlepšiť možnosti dochádzania
do zamestnania, školy, za službami atď.

Mesto sa snaží motivovať obyvateľov
na využívanie ekologickejších spôsobov
hromadnej prepravy (vlak, autobus). Zavedením elektronického parkovacieho systému budú dostupné informácie o obsadenosti parkoviska a zvýši sa aj bezpečnosť
parkovania. Parkovací dom bude vybavený odlučovačom ropných látok, čo zabráni
úniku ropných látok zo zaparkovaných áut
do spodných vôd a Slnečných jazier.
A. Matlohová, útvar projektového riadenia

Vizualizácia: z projektovej dokumentácie parkovacieho domu

Evanjelický cirkevný zbor v Senci rád privíta nových členov!

Výsledky posledného sčítania obyvateľstva
priniesli milé zistenie, že počet obyvateľov
s evanjelickým vierovyznaním v okrese Senec výrazne stúpol. V seneckom zbore je

aktuálne registrovaných 1.150 členov. Náš
zbor kedysi vznikol z presídlencov a prisťahovalcov. Sťahovaním sa za prácou prichádzajú do Senca a okolia ďalší evanjelici. Niektorí na stálo, iní len na krátky čas. Radi Vás
privítame v našom spoločenstve!
Okrem pravidelných nedeľných bohoslužieb a súbežnej detskej besiedky sa stretávame na biblické hodiny, tínedžeri majú svoj
dorast, neformálne stretnutia „INÝ kostol“,
v seneckých školách sa vyučuje evanjelické
náboženstvo. Tradíciou už je detský denný
letný tábor, zborový deň plný hier a zábavy. Zbor nezanedbáva ani vzdelávanie starších členov, realizuje pre nich vzdelávanie,

či workshopy. Toto všetko je prichystané
aj na rok 2022. Veríme, že to pandemická
situácia nezmení. V súčasnosti sa zbor teší
z rozvíjania nových spoločných cirkevno-spoločenských aktivít aj vďaka podpore
z projektových dotácií mesta Senec.
V našom zbore je zvykom vítať presídlencov a prisťahovalcov. Budeme radi, keď
sa u nás zastavíte a stanete sa súčasťou nášho kresťanského spoločenstva! Tešíme sa
na Vás!
Viac informácií na:
www.ecavsc.sk, info@ecavsc.sk
tel.:0905 937 849.
Tibor Jančík, námestný farár
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apríl 2022

Inzercia

9

Najmodernejšie šperky môžete
kúpiť už aj cez naše e-shopy!

www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk
04-04

vinotéka

sudové
‘
a flaškové
víno

30 slovenských vinárstiev
15 druhov sudových vín
Bernolákova 9, Senec
tel.: 0944 076 476
www.LaVin.sk, nájdete nás aj na

Otváracie hodiny:

Utorok - Piatok:
10:00 - 18:00
Sobota:
9:00 - 13:00
Pondelok a Nedeľa: zatvorené

Ponuka sudových vín: Alibernet, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Chardonnay, Pálava, Iršai Oliver, Tramín, Rosé, Veltlín-

04-05

04-06
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V marci zasadla Mestská školská rada v Senci v novom zložení
Ako často má zasadať MŠR a čo má
riešiť?
MŠR sa stretáva podľa potreby, najbližšie
zasadnutie bude v júni 2022, kedy bude
okrem iného riešiť aj informácie zo zápisov detí do materských a základných škôl,
ale i správy o hospodárení našich škôl.
MŠR spravidla zasadá dvakrát do roka,
ale v prípade potreby aj viackrát.
Program zasadnutí korešponduje s termínmi odovzdávania rôznych správ
vzdelávacích inštitúcií tak, aby členovia MŠR mohli skontrolovať, posúdiť,
prípadne porovnať a vyjadriť sa k nim,
či k danej problematike a navrhnúť
odporúčania.
Mesto Senec od novembra 2021 pripravovalo voľbu členov do novej MŠR tak, aby sa
ustanovujúce zasadnutie v novom zložení
uskutočnilo najneskôr 31. januára 2022.
Dvoch
delegovaných
zástupcov
do MŠR za mesto Senec schválili poslanci na decembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Voľba volených zástupcov do MŠR prebehla v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 291/2004 Z.z. a konala sa 20. januára.
Mesto Senec v spolupráci s Útvarom školstva a športu pripravilo všetky podklady
k voľbe tak, aby sa voľby uskutočnili transparentne a v súlade s platnou legislatívou.
Na priebeh volieb dohliadala päťčlenná volebná komisia, v ktorej boli zastúpení okrem zamestnancov mesta aj poslanci
Mestského zastupiteľstva v Senci, prípadne
ich zástupcovia.
Mestská školská rada sa skladá z členov
volených z troch skupín. Volia sa:
• štyria zástupcovia spomedzi riaditeľov
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec,
• dvaja zástupcovia rodičov detí a žiakov
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec,
• traja zástupcovia z predsedov rád škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Zvolení boli kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov, pri rovnosti hlasov sa
rozhodovalo žrebom. Z priebehu volieb
do MŠR je vyhotovená zápisnica, ktorú podpísali všetci členovia volebnej komisie a je
sprístupnená na webovej stránke mesta.
Aké kompetencie má Mestská školská rada v Senci?
Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejný záujem, záujmy žiakov,

rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl
a školských zariadení v oblasti vzdelávania a výchovy.
Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje
a vyjadruje sa k činnosti škôl a školských
zariadení, k činnosti orgánov miestnej
štátnej správy a orgánov obcí z pohľadu
školskej problematiky.
Odkedy už môže fungovať Mestská
školská rada v novom zložení?
31. januára sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie MŠR a na zasadnutí
9. marca bol schválený jej štatút.
Kto sú noví členovia MŠR?
Mestská školská rada má 11 členov.
Členmi MŠR sa na obdobie 2022-2026
stali:
Predsedníčka - PaedDr. Monika Snohová, delegovaná za zriaďovateľa
Podpredseda - JUDr. Michal Oravec,
zvolený za predsedov Rád škôl, ZŠ A. M.
Szencziho
Ing. Tibor Németh - delegovaný
za zriaďovateľa
Mgr. Mónika Matus - zvolená za riaditeľov škôl, ZŠ A. M. Szencziho
Mgr. Ladislav Kása - zvolený za riaditeľov škôl, ZŠ J. G. Tajovského
Mgr. Iveta Barková - zvolená za riaditeľov škôl, Súkromná ZŠ
PaedDr. Sidónia Dolezsálová - zvolená
za riaditeľov škôl, MŠ Košická
Ing. Diana Bezúrová - zvolená za rodičov, MŠ Slnečné jazerá
Katarína Németh Kováčová - zvolená
za rodičov, MŠ s VJM
Ing. Ján Pullman - zvolený za predsedov Rád škôl, MŠ Fándlyho
Mgr. Ján Paľov - zvolený za predsedov
Rád škôl, ZŠ Mlynská

Zápisy do škôl a materských
škôl v Senci v školskom roku
2022/2023
Zápisy žiakov do Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec:
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok
2022/2023 sa uskutoční v termíne:
piatok 22. apríla 2022 od 14.00 do 18:00 a v
sobotu 23. apríla 2022 od 08:00 do 12:00.
- Termín zápisu platí pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec, t.j.:
ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec
ZŠ Mlynská, Mlynská 50, Senec
ZŠ Kysucká, Kysucká 14, Senec
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Nám.
A. Molnára 2, Senec.
Bližšie informácie k zápisom sú uverejnené na stránke jednotlivých škôl, ako aj
na stránke www.senec.sk.
Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec:
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec sa uskutoční v dňoch:
- 03.05.2022 (utorok) od 13:00 – 17:00
a 04.05.2022 (streda) od 13:00 – 17:00
v priestoroch materských škôl:
Materská škola A. M. Szencziho s VJM, Fándlyho 20, Senec
Materská škola, Fándlyho 2, Senec
Materská škola, Kollárova 23, Senec
Materská škola, Košická 40, Senec
Materská škola, Kysucká 9, Senec
Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec
Bližšie informácie k zápisom sú uverejnené na stránke jednotlivých škôl, ako aj
na stránke www.senec.sk.
Útvar školstva a športu MsÚ
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Senčan Ivan Hlavanda pomáhal na hranici
utečencom z Ukrajiny
Ivana Hlavandu poznáme ako fotografa, ktorý bol členom poroty
súťaže Senec objektívom mobilu. Je už menej známe, že má
dlhoročné skúsenosti ako dobrovoľník v rôznych charitatívnych
organizáciách. Jeho jazyková zdatnosť, vyše dvadsaťročné
skúsenosti v oblasti manažmentu a jeho empatia ho predurčili
na úlohu dobrovoľníka. Bol na misii v Indii, kde sa podieľal
na pomoci deťom v slumoch. Jeho kontakty v obchodných kruhoch
doma i v zahraničí sa mu zišli aj pri zabezpečení pomoci núdznym.
V týchto dňoch mu vychádza kniha fotografií a básní. Celý
autorský výťažok z predaja knihy poskytne na pomoc Ukrajincom.

niektoré dôležité postrehy týkajúce sa
možností zlepšenia organizácie pomoci
utečencom na hraničných priechodoch.
Medzi inými vyzdvihol mimoriadne
cennú pomoc pána Tomáša z Prahy, ktorý prišiel do Veľkých Slemeniec s tímom,
postavil stan a nepretržite piekol, varil polievky, guláše a párky. V podstate kŕmil
celý tábor a v značnej miere tak suploval
v tejto oblasti naše štátne inštitúcie.

Od začiatku marca pôsobil ako dobrovoľník na hraničnom prechode s Ukrajinou
vo Veľkých Slemenciach ako osoba prvého
kontaktu pre utečencov prichádzajúcich
z Ukrajiny.
O svojich zážitkoch zverejnil na youtube video pod názvom Moje skúsenosti z ukrajinskej hranice. Zhrnul v ňom

V nedeľu 13. marca 2022 prišla do redakcie od Ivana Hlavandu správa. „Po desiatich dňoch sa vraciam domov z hranice.
Už som dosiahol svoje limity. Zmenilo ma
to na celý život. Toto nie je film, ani počítačová hra. Bol som svedkom stoviek zničených životov. Hasiči, policajti aj lekári
ma tu volajú magnet na deti. Ak vezmem
na ruky ukričané dieťa, prestane plakať,
ak treba vziať autistické dieťa z hranice
a nechce sa ani pohnúť, so mnou ide.
Nevidím tomu koniec. Včera nám vojaci hlásili, že sa blíži k hranici niekoľko
desiatok kilometrová kolóna áut utečencov z Ivanofrankovskej oblasti. V Užhorode zneli sirény. Vojna je nám stále bližšie, ale stretol som tu úžasných obetavých
ľudí z biznisu, lekárov, podnikateľov, ktorí
pochopili volanie doby. Bol som v správny
čas na správnom mieste. Boh bol so mnou
na hranici. Toto je len začiatok.“
Pripravil: Csaba Vysztavel
Foto: archív Ivana Hlavandu

Dotkol sa aj problematiky bezpečnosti
utečencov. Najviac sa obával toho, že niektorí by sa mohli dostať do rúk obchodníkov s bielym mäsom alebo do pasce novodobých otrokárov.
Zdôraznil, že utečenci potrebujú zvláštny druh empatie, spôsob veľmi citlivého
zaobchádzania, aby sme im nespôsobovali
ďalší stres. Každý dáva najavo svoju traumu inak. Malá Zojka plakala, že nechala
doma kvety, ktoré bez nej všetky zvädnú.
Podobné situácie sú pravidelnou súčasťou
pomoci utečencom a je mimoriadne náročné pre dobrovoľníkov vysporiadať sa
s nimi.

12

apríl 2022

Podujatia Mestského kultúrneho strediska

www.sencan.sk

KINO

TIEŇOHRA
7.4. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
8.4. piatok o 20:00 5,00 Eur

FANTASTICKÉ ZVERY
14.4. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
16.4. sobota o 18:00 5,00 Eur
19.4. utorok o 18:00 5,00 Eur

PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2
21.4. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
23.4. sobota o 18:00 5,00 Eur
24.4. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

SMRADI
29.4. piatok o 18:00 5,00 Eur

MESTSKÁ KNIŽNICA
DANICA PAULIČKOVÁ
26.4. utorok o 10:30
Beseda so spisovateľkou pre deti

VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY
9.4. sobota od 10:00 do 13:00
Tvorivé dielne pre deti

PRIPRAVUJEME MÁJ:
KRÁĽ ČITATEĽOV
18.5. streda o 9:00
Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ
Výpožičný čas:
Pondelok - Piatok 9:00 - 18:30
Streda – zatvorené

ČITATEĽSKÝ MARATÓN
Podujatie na podporu čítania
detí a mládeže

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
Prednáška:
SVADOBNÉ
KŔMENIE
U ŽIVOČÍCHOV
28.4. o 18:00
Konflikt pohlaví alebo kooperácia?
prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.
(Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave)
Mestské múzeum otvorené:
Utorok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00,
Streda až piatok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
tel.: 02/ 20 20 55 01, 0911/ 169 754
web: http://msks-senec.sk/muzeum/

Výstavy:
Mláďatá
NATURA 2000
Výstavy potrvajú do 31.8.2022

Hasičské múzeum: Návštevy je potrebné si dohodnúť vopred s pracovníkmi Mestského múzea.

www.sencan.sk
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KINOSÁLA

Divadelná
nedeľa
pre deti
v kinosále
MsKS Senec

FIFO & VIERKA
3.4. nedeľa o 15:30
Interaktívne
divadielko
Vstupné: 4,00 Eur

13

AMFITEÁTER

ZLATÁ BRÁNA
Divadelné
predstavenie
28.4. štvrtok o 19:00
Vstupné: 14,00 Eur

SPEV KOHÚTA
Radošinské naivné divadlo
11.6. sobota o 20:30
KOLLÁROVCI / AMFIK TOUR 2022
12.8. piatok o 19:00

LABYRINT
NÁŠHO ATELIÉRU 2021-2022
7.4. štvrtok o 17:00 otvorenie výstavy,
na ktorú srdečne pozývame všetkých žiakov,
aj tých bývalých, rodičov a priateľov
Súkromnej ZUŠ Ateliér pod vedením
Jitky Bezúrovej.
V roku 2020 uplynulo 10 rokov od vzniku
tejto školy a v roku 2021 to bolo 10 rokov
od zaradenia do siete škôl ministerstva
školstva, čo je veľká radosť a zároveň
poďakovanie všetkým, ktorí podporujú
mladých ľudí vo výtvarnej tvorbe a tým
prehlbujú ich vzťah ku kráse.
MEDOVÁ ROZPRÁVKA
Výstava trvá od 4.4.2022 do 28.4.2022
23.4. sobota o 16:00
Vstup voľný
Divadlo SpozaVoza
Bábkové predstavenie pre deti
od 3 rokov na motívy knihy Simony
MLÁDEŽ SPIEVA 2022
Čechovej, Včelár Jožko. Ježko Jožko
9.4. sobota o 15:00
sa na ceste do sveta skamaráti
Krajská súťaž a prehliadka detských
s rojom včiel a veľa zaujímavého
a mládežníckych speváckych zborov.
sa od nich dozvie.
Vstup voľný
Vstupné: 3,00 Eur
Kapacita hľadiska obmedzená!
TAJOMSTVO ÚSPEŠNEJ KOMUNIKÁCIE!
27.4. streda o 18:00 prednáška
Naučíme vás ako úspešne a na úrovni komunikovať
medzi partnermi, v rodine, v práci i na verejnosti.
Kedy ide o informáciu, kedy o formu a kedy bojovať
o energiu a ako z toho von?
Marek Trubač, odborník na komunikáciu, protokol
a etiketu. Marek Ruzsinszki, Life kouč, odborník
v medziľudských vzťahoch, riešenie životných situácií,
lektor cvičenia Čchi-Kung.
Vstupné: 5,00 Eur
Predpredaj a predaj vstupeniek, rovnako aj Online na všetky podujatia je spustený na základe aktuálnych
odporúčaní RÚVZ a po nastavení maximálnej kapacity interných podujatí.
KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00, LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 16:00,
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00, POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 14:30 – 18:30.
Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Nový román Ivany Dobrakovovej má
výborné ohlasy
Hosťom Literárnej revue RTVS bola spisovateľka a prekladateľka
žijúca v talianskom Turíne Ivana Dobrakovová - autorka nového
románu Pod slnkom Turína. Moderátor, publicista a vášnivý
čitateľ Dado Nagy sa rozprával s autorkou o jej najnovšej knihe,
ktorá je spojením populárnej a umeleckej literatúry a zaujme
témami sexuálnej závislosti či násilia, ale aj dospievania.
Ivanu Dobrakovovú poznáme aj ako respondentku rozhovoru
o jej otcovi, významnom matematikovi, Senčanovi Ivanovi
Dobrakovovi. Po hosťovaní v Literárnej revue odpovedala aj
na otázky redakcie Mestských novín Senčan.
Ako sa rozvíja vaša literárna
tvorba?
Doteraz som vydala päť kníh a nejakých
dvadsať som preložila. Mám tri poviedkové zbierky a dva romány.
Začínala som ako poviedkarka, bolo mi
prirodzené rozvíjať text na kratšej ploche, vybudovať ho až k pointe. Zároveň
som vždy chcela napísať svoj prvý román Bellevue – o psychickom rozklade
jedného mladého dievčaťa. Poviedky sa
mi časom začali „naťahovať“ – v prvej
knihe je osemnásť poviedok, v knihe
Matky a kamionisti je už len päť textov,
a sú to skôr také novely.
Kedysi sa mi v hlave rodili neustále nové
a nové poviedky, zo situácií, z rozhovorov a podobne. Teraz skôr dlho rozmýšľam o nejakej téme a robím si pritom

poznámky, potom z toho väčšinou vznikne dlhší text. Práve som vydala román,
myslím, že aj ďalší text, nad ktorým rozmýšľam a ku ktorému si už robím poznámky, bude román...
Už ste stihli zožať aj medzinárodné
uznanie. Ako k tomu došlo?
Cenu Európskej únie za literatúru som
dostala za svoju knihu Matky a kamionisti v roku 2019. Ide o európsku cenu,
ktorá má stanovené isté kritériá. Každá
krajina má národnú porotu, ktorá vyberá finalistov a potom víťaza za krajinu. Je
to asi najdôležitejšia cena, akú som doteraz získala. Vďaka nej sa moja kniha dostala aj k zahraničným vydavateľom a čitateľom. Vyšlo zatiaľ šesť prekladov (čeština, srbčina, španielčina, maďarčina,
taliančina, macedónčina), ďalších päť sa
pripravuje tento rok (angličtina, nemčina, chorvátčina, slovinčina, bulharčina).
Ako by ste charakterizovali svoj
najnovší román Pod slnkom Turína
a komu je hlavne určený?
Myslím, že každý si z toho románu vezme to, čo sám chce. Pre mňa to nie je román hlavne o násilí a sexuálnej závislosti, ale román o vzťahu rodičov s deťmi,
o tom, ako deti doplácajú na neschopnosť rodičov zabezpečiť im bezpečný domov a nejakú stabilitu. Je aj o tom, ako sa
v neistom prostredí môžu aj u detí vyvinúť psychické poruchy.
Doteraz som písala o psychických poruchách najmä u dospelých. Aj téma závislosti je pre mňa dôležitá. Nadväzujem
ňou na svoj prvý román Bellevue a na to,
čím sa najviac zaoberám – ako sa môže
rozum postaviť proti sebe samému, ako
môže pracovať v neprospech človeka.

Pri písaní sa snažím, aby dej napredoval a vytvoril podľa možností príbeh,
ktorý človeka zaujme, strhne a nemusí
nad tým veľa „maturovať“.
Prečo práve Turín? Ako ste spokojná so svojím životom v cudzine?
Hneď po štúdiách prekladateľstva
na Univerzite Komenského som sa presťahovala do Turína za svojím vtedajším
priateľom, dnes manželom.
Pracujem na voľnej nohe ako prekladateľka, najmä pre vydavateľstvo Inaque.
Prekladám z francúzštiny a taliančiny.
Prekladaním kníh trávim omnoho viac
času ako ich písaním. Mám dcéru, ktorá
má teraz jedenásť rokov.
Dlho mi trvalo, než som sa začala v Turíne cítiť ako doma. Prvé roky som strávila veľmi osamelo, keďže aj moja práca
ma vlastne núti sedieť doma za počítačom. Teraz je to už lepšie a Turín som
si veľmi obľúbila. Vlastne by som sa odtiaľto už nikam odsťahovať nechcela. Je
tu naozaj krásne, máme to blízko do Álp,
aj k moru. Mesto je historické a nie je tu
žiadna zúrivá výstavba ako v Bratislave.
Našla som si priateľov a momentálne je
to v poriadku. Viem si predstaviť veci,
ktoré by som mohla zlepšiť, ale v zásade
som šťastná s tým, čo mám.

www.sencan.sk
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Narodili ste sa v Bratislave, ale
v detstve ste často chodili do Senca. Kedy ste boli naposledy v Senci a kedy sa sem chystáte opäť
pozrieť?
Ach, Senec sa mi veľmi spája s detstvom, ktoré bolo naozaj slobodné
a bezstarostné.
V mojich knihách Prvá smrť v rodine
a Matky a kamionisti sú aj poviedky,
ktoré sa odohrávajú v Senci. Pamätám
si, ako som sa vždy tešila, keď som sedela vedľa mamy v našom Forde a išli
sme na víkend za otcom do Senca. Trávila som tam aj celé letá. Otec mal veľkú
záhradu, vďaka ktorej som si mohla užívať nefalšované detstvo, loziť na stromy,

Ku kávičke
za nagymamou do skleníka – pamätám
si jej verandu so sadenicami a to, že mi
robila vždy palacinky. Doteraz, keď zacítim vôňu paradajky či papriky, prenesiem sa okamžite do Senca a do svojho
detstva. Skvelé bolo, že som sa mohla
po Senci presúvať sama, bez akéhokoľvek dozoru. Bicyklovala som okolo jazier, chodili sme sa samozrejme kúpať.
V lete sme chodili do amfiteátra. Raz ma
tam pustili ako desaťročnú na Hráčov
so smrťou, ktorý pritom bol až od osemnástich. Tiež si pamätám, ako vždy
pri silnom daždi zaplavilo ulicu pred
otcovým domom a ako sme sa tam my
decká potom brodili s vyhrnutými nohavicami. A tiež tri brezy za otcovým
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domom, ktoré zasadil na počesť svojich
troch detí.
Je ale pravda, že som v Senci dlhšie nebola – otcov dom stále stojí, teraz tam
býva môj brat s rodinou, takže naposledy som bola uňho na návšteve, ale to už
bolo dosť dávno. Plánujem, že niekedy
v lete vezmem dcéru do Senca na jazerá. Je pravda, že sa toho trochu aj obávam, ako vždy, keď konfrontujeme svoje spomienky z detstva s realitou, takýto problém mám aj s Bratislavou a so
štvrťou nad hradom, kde som vyrastala. Ale skôr či neskôr túto cestu určite
podnikneme.
Pripravil: Csaba Vysztavel
Foto: archív Ivany Dobrakovovej

Knižná nedeľa už po trinásty raz
Od roku 2009 má Mestská knižnica v Senci
každý rok otvorené aj počas jednej nedele
v marci - mesiaci knihy. Tohoročná Knižná nedeľa však nie je 14. ale 13. ročníkom
tohto tradičného podujatia, pretože v roku
2021 sa nekonala v dôsledku pandemických opatrení.
V prvú marcovú nedeľu sa opäť uskutočnila Knižná nedeľa - Deň otvorených
dverí Mestskej knižnice MsKS Senec, spojený s odpúšťaním upomienok zábudlivým
čitateľom a so zápisom nových členov.
Do knižnice pribudlo 10 nových členov
a 32 čitateľom boli odpustené upomienky,
počas Knižnej nedele. Knižnú nedeľu využili pre návštevu knižnice aj dve verné
čitateľky Ľubica Hybská a Renáta Kisová,
ktoré nepatria medzi zábudlivé čitateľky.

Vľavo: Ľubica Hybská a Renáta Kisová, vpravo: pracovníčky knižnice. Foto: VCs.

Pani Hybská vyhľadáva voľne dostupné elektronické knihy, ale mestská knižnica jej vypomáha s titulmi, ktoré sa nedajú voľne zohnať na webe. Zameriava sa na
dobrodružnú a kresťanskú literatúru.

Pre pani Kisovú je čítanie takmer bytostne dôležité. Rada číta knihy od Kristíny Rojovej, kresťanskú a historickú literatúru. Ako učiteľka v materskej škole vštepuje deťom lásku k čítaniu.
VCs

Knižnica opäť hostí besedy so spisovateľmi
Oddelenie mladých a odbornej literatúry
Mestskej knižnice bolo po dlhšej pandemickej prestávke opäť dejiskom stretnutia so spisovateľkou s Kristínou Mišovičovou a jej dcérou Nadjou, ilustrátorkou
jej najnovšej knihy.
Kniha Nathaniel patrí do žánru fantasy.
Vyrozpráva napínavý príbeh hraničiara
Bartolomeja a malého chlapca Nathaniela,
posledného potomka druidov. Kniha oslovuje predovšetkým väčšie deti a mládež aj
krásnymi ilustráciami od spisovateľkinej
dcéry.
Autorská dvojica vytvorila počas besedy výbornú atmosféru, čo ocenili žiaci 7. C
ZŠ Tajovského a študenti Gymnázia Antona Bernoláka Senec.
VCs

V strede stojacieho radu Kristína Mišovičová s dcérou Nadjou medzi školákmi, Foto: MsKS
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Nové prírodovedné expozície v Mestskom múzeu
Mestské múzeum v Senci si pre svojich návštevníkov pripravilo
opäť dve nové zaujímavé výstavy – Mláďatá a NATURA 2000.
Podklady k nim zapožičalo Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, no viaceré exponáty
doplnilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene tak, aby
expozícia zaujala predovšetkým naše deti.
Samičky nakladú vajíčka na vhodné
miesto s dostatkom potravy a tým ich rodičovská opatera pokojne končí. Malé larvičky sa bezstarostne kŕmia, zvliekajú, rastú,
až je z nich jedného dňa dospelý jedinec –
imágo. Áno, niektoré z nich, napr. motýle,
chrobáky či blanokrídlovce sa krátko pred
tým ešte úspešne zakuklia, aby ich premena bola naozaj úplná.
A čo iné živočíchy?
Zaujímavostí je naozaj veľa. Napríklad
u nepôvodnej ryby slnečnice pestrej, ktorú si iste všimnú aj návštevníci Slnečných
jazier, sa o potomstvo stará najmä samec.
Pohľad na mláďatá, obzvlášť cicavcov a vtákov, vyčarí úsmev nejednému z nás. Sú to
často milé, nežné a fascinujúce tvory, ktoré upútajú pozornosť už v prvej chvíli. Ako
sa však vlastne mláďatkám venujú ich rodičia? Vyžadujú intenzívnu opateru, alebo svoje dospievanie zvládajú aj bez pomoci rodičovského páru? Aj tieto odpovede ponúkajú
naše nové výstavy.
Prejavy rodičovskej starostlivosti sú
zreteľné už u mnohých bezstavovcov.
Zaneprázdnené račice počas dlhých mesiacov prenášajúce svoje vajíčka prilepené na brušných končatinách a pavúčie
matky smelo obraňujúce kokón plný budúcich osemnohých potomkov sú len dva
príklady z mnohých. To, že si pavúky niekedy na svojich vyliahnutých mláďatkách
kde-tu aj pochutia, nechajme teraz bokom. Výnimočnú starostlivosť možno pozorovať i u včely medonosnej. V takmer
dokonalej kolónii hmyzu je drvivá väčšina aktívnej práce sústredená u neúnavných robotníc. Okrem zberu peľu, nektáru a vody, udržiavania poriadku v úli, čistenia plástov a obrany celého včelstva, sa
stíhajú plnohodnotne postarať aj o matku
a plod. Na druhej strane nie je žiadnym tajomstvom, že u niektorých živočíchov nie
je starostlivosť o potomstvo práve na prvom mieste. Pri početných mláďatách narastá úspešnosť prežitia aspoň niektorých.

Na piesčitom dne vyformuje priehlbinu
s úlomkami vodných rastlín, na ktoré samica nalepí ikry. „Rybí otec“ hniezdo chráni a postará sa aj o vyliahnutú mlaď, ktorú
ak sa zatúla, nakrátko ústami nasaje a vráti
späť do hniezda.
Výchova mláďat náhradnými
rodičmi?
Áno, aj to je možné v zvieracej ríši. Iste ste
už počuli o hniezdnom parazitizme kukučky, ktorá znesené vajíčko zobákom vkladá
do cudzieho hniezda a o svoje potomstvo
sa už ďalej nezaujíma. Adoptívnymi rodičmi sa obyčajne stávajú malé hmyzožravé
spevavce, napr. trsteniariky. Kukučie mláďa, ktoré sa vyliahne skôr, umne povyhadzuje pôvodné vajíčka hostiteľa a nechá

si hniezdo so všetkou starostlivosťou náhradných rodičov naozaj len pre seba. Aké
dômyselné!
Výstava nám mimochodom priblíži aj
kainizmus orla skalného.
Zo znášky dvoch vajec prežije len staršie
a silnejšie mláďa, ktoré odstrkuje súrodenca od potravy a neskôr spôsobí aj jeho
úhyn. O potomkov sa starajú obaja rodičia
tvoriaci celoživotný pár. Trvalú rodičovskú dvojicu vytvárajú i bociany a vlky, ktoré patria rovnako k veľmi starostlivým rodičom. O vĺčatká sa vzorne stará dokonca
celá vlčia rodina – svorka. Naopak, všetku
opateru o mláďatká nesie na pleciach matka medvedica. Medveď hnedý je našou najväčšou šelmou a dospelý samec je s partnerkou naozaj len v čase párenia. Neskôr si
opäť užíva svoj spokojný samotársky život.
Príkladom toho, ako prekonať v rámci reprodukčného cyklu nepriaznivé obdobie,
je utajená gravidita u netopierov. K páreniu dochádza na jeseň, ale u väčšiny druhov samica vyživuje spermie v rozmnožovacej sústave až do jari, keď dôjde k samotnému oplodneniu. No existujú aj druhy,
pri ktorých oplodnenie prebehne hneď, ale
vývin plodu sa počas zimy pozastaví, aby
bezpečne prečkal nepriaznivé podmienky.
A to je práve utajená (latentná) gravidita.
Neprezradili sme všetko.
Naša výstava „Mláďatá“ poodhalí toho ešte
naozaj viac. Prehliadnuť si môžete zároveň
aj panelovú výstavu NATURA 2000, ktorá
svojím bohatým obrazovým materiálom
predstaví návštevníkom lokality so vzácnou faunou a flórou európskeho významu
na Slovensku.
Tešíme sa na vás v Mestskom múzeu
v Senci.
Jana Fedorová

www.sencan.sk
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PREMENY - Výstava Martina Ščepku
V prvý marcový piatok v podvečer sa zišli
milovníci umenia v Galérii Labyrint, aby
sa zúčastnili otvorenia výstavy čerstvého
štyridsiatnika Martina Ščepku, ktorý žije
vo Veľkom Bieli. V úvode vernisáže zahral
na klavíri študent Štátneho konzervatória
v Bratislave Jakub Kolembus.
Martin Ščepka sa venuje komornej
a monumentálnej plastike a tiež zákazkovej tvorbe, určenej pre interiér a exteriér,
do verejných a súkromných priestorov.
Do jeho tvorivého záberu patrí nielen socha, ale aj reštaurovanie, maľba, fotografia,

ilustrácia a grafika. Prevládajúcou témou
v jeho tvorbe je metamorfóza, čiže premena. Vyznačuje sa voľnosťou pri voľbe námetu a jeho spôsobu stvárnenia, pretože
voľnosť je pre neho dôležitejšia ako ustálený a poznateľný výtvarný prejav.
Zúčastnil sa mnohých výtvarných a sochárskych sympózií, výstav na Slovensku
aj v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú
v súkromných zbierkach aj vo verejných
priestoroch. Jeho sochu Justície nájdeme
v budove Ústavného súdu v Košiciach.
VCs

Benefičný koncert pre Ukrajinu
Kontrabasista, pedagóg, propagátor vážnej
hudby Ján Krigovský inicioval a zorganizoval benefičný koncert pre Ukrajinu.
Mestské kultúrne stredisko bezplatne
uvoľnilo priestory Galérie Labyrint pre tento ušľachtilý účel. Koncert sa konal v nedeľu 20. marca 2022. Výťažok z dobrovoľného vstupného prevzala Nadácia Integra,

ktorá v oblasti humanitárnej pomoci pôsobí na medzinárodnej úrovni. V posledný marcový týždeň vypravil práve zo Senca ďalší kamión, ktorý pomôže až 3000
ľuďom v utečeneckých centrách priamo
v Ukrajine.
V programe vystúpili študenti Akadémie umenia v Banskej Bystrici, deti

a mládež Hummel Nadácie Jána Krigovského, Detská ľudová hudba Slnečnica, Detský
folklórny súbor Slnečnica, sólo zaspievala
Katarína Krigovská, Dominika Debnárová
zaspievala vlastnú skladbu „Volám“ a Anna
Strelnikova vystúpila tiež s vlastnou skladbou „Mier“, dramatickým klavírnym sólom
inšpirovaným vojnou na Ukrajine. VCs

BasyNaše - AU B. Bystrica. Foto: VCs

Katarína Krigovská. Foto: VCs

Dominika Debnárová. Foto: VCs

Anna Strelnikova. Foto: VCs

DĽH Slnečnica. Foto: VCs

DFS Slnečnica. Foto: VCs

Stretnutie s malou Táliou
Dvadsiaty tretí ročník Krajskej prehliadky
detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie
s malou Táliou sa konal 16. a 17. marca v kinosále MsKS Senec po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou.
Kronavírus však stále je tu, čo sa odrazilo aj na účasti. Z pôvodných siedmych sa
prehliadky zúčastnilo päť súborov. Pozitívne testy na koronavírus vyradili na poslednú chvíľu dva súbory. Malokarpatskému osvetovému stredisku, organizátorovi

podujatia, sa podarilo uvoľnený priestor
naplniť hodnotným programom, dielňami
pre deti pod názvom Prvé dotyky s pantomímou a pohybom s Mirom Kasprzykom.
ZUŠ Senec reprezentovali DDS Mačiatká
v tme a DDS Mačky v kufri.
Víťazom prehliadky sa stal Detský divadelný súbor Cez dierkovú kľučku zo
ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok – zároveň postúpil na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka
Šaľa. VCs

DDS Mačiatka v tme. Foto: VCs
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Így emlékeztünk a magyar forradalom és szabadságharc hőseire
tanulói rádión közvetített adásban emlékeztek meg a márciusi forradalomról és
szabadságharcról. Délután csatlakoztak
a Pozsonyba induló szenci megemlékezőkhöz, akik a Medikus kertben koszorúzták
meg Petőfi Sándor szobrát.
Másnap a városi múzeum szervezésében Nagy-Luttenberger István történész,
a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa tartott két előadást. Az 1849-es tavaszi hadjárat eseményeit ismertette, délelőtt
az alapiskola színháztermében a felsőtagozatos diákok, este pedig felnőtt hallgatóság
előtt a Labyrint Galériában. VCs, Foto: Ag, VCs
Szenciek a Petőfi szobornál - Senčania pri soche Sándora Petőfiho

174 évvel ezelőtt március 15-én kezdődött
el a magyar forradalom és szabadságharc.
Az évforduló a korábbi években nem múlhatott el Kisfaludy István néptanító sírjánál
megtartott megemlékezés nélkül, aki a szabadságharc idején a szenci nemzetőrök parancsnoka volt.
A Kisfaludy család négy tagjának sírkövét azonban ezekben a napokban nem találjuk a korábbi helyükön a szenci katolikus temető északnyugati sarkában. Tavaly

októberben szobor restaurátor műterembe
szállították őket. Ezek a síremlékek Szenc
nevezetességei közé tartoznak. Esztétikai
értékükön túl fontos kortörténeti jelentőséggel is bírnak. Csodával határos, hogy
a Kisfaludyak síremlékei megmaradtak,
miközben az általuk jelölt sírokat már rég
fölszámolták. Ez is indokolná, hogy a fölújított síremlékek egy méltóbb, új helyre kerüljenek a temető bejárata közelében.
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola

Előad - Prednáša Nagy-Luttenberger István.

Takto sme si pripomenuli hrdinov revolúcie a boja za slobodu Maďarov
Pred 174 rokmi sa začala 15. marca revolúcia a boj za slobodu Maďarov. Pripomienka
tohto výročia by sa v predchádzajúcich rokoch nemohla uskutočniť bez vzdania pocty učiteľovi Istvánovi Kisfaludymu, ktorý
počas revolúcie v rokoch 1848-49 bol veliteľom seneckej Národnej stráže.
Náhrobné kamene štyroch členov rodiny Kisfaludyovcov z 19. storočia sa však
už nenachádzajú na ich pôvodnom mieste v severozápadnej časti katolíckeho

Maľba znázorňujúca útok husárskej jazdy

cintorína na Bratislavskej ulici. V októbri
2021 boli premiestnené do reštaurátorských ateliérov. Náhrobky sú pamätihodnosťami mesta Senec a okrem ich estetickej kvality majú aj vysokú historiografickú hodnotu. Do dnešných dní sa zachovali akoby zázrakom v uličke medzi dvoma
novšími hrobovými radmi, pričom samotné hroby boli dávno zrušené. Aj z tohto dôvodu by mali byť po reštaurovaní
umiestnené na dôstojnejšom mieste, blízko k hlavnému vchodu do cintorína.
Žiaci ZŠ A. M. Szencziho si pripomenuli výročie vypočutím relácie v školskom

rádiu. Popoludní sa pridali k Senčanom,
ktorí sa z námestia A. M. Szencziho vydali autobusom do Bratislavy položiť veniec
v Medickej záhrade k soche revolucionára
a básnika Sándora Petőfiho.
V réžii Mestského múzea odzneli ďalší deň dve prednášky historika Istvána
Nagy-Luttenbergera, vedúceho vedeckého pracovníka budapeštianskeho Inštitútu
pre výskum Maďarstva. Udalosti jarného
ťaženia revolučných vojsk v roku 1849 opísal v divadelnej sále žiakom druhého stupňa ZŠ A. M. Szencziho a večer dospelému
publiku v Galérii Labyrint MsKS. VCs
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Újra érettségi!
A március évek óta az írásbeli érettségik hónapja volt. Sajnos, az előző két tanévben a koronavírus miatt elmaradtak az
érettségi vizsgák. Ebben a tanévben több
mint negyvenezer érettségiző, köztük a mi
diákjaink is, az utolsó pillanatig reménykedtek abban, hogy idén is a tantárgyátlagok alapján fogják zárni a középiskolai
tanulmányaikat.
A 2021/2022-es tanévben 37 érettségizőnk
van a nappali tagozaton és 26 az esti tagozaton. Tanulóink március 15-én magyar
nyelv és irodalomból, 16-án angol nyelvből (B1, B2), 17-én matematikából és szlovák nyelv- és szlovák irodalomból érettségiztek. Az esti tagozatos diákok 17-én
a nappalisok pedig 21-én érettségiztek
a szaktantárgyakból.
Egy tanulónk fog pótterminusban érettségizni, ő egészségügyi okok miatt nem tudott

részt venni a márciusi időpontokban az
érettségi vizsgán. A szóbeli érettségire május végén és június elején kerül sor.

Sok sikert minden érettségizőnek!
Kontár Zsuzsanna
Foto: archív Spojenej školy s VJM

Opäť maturity!
Marec je už roky mesiacom písomných
maturitných skúšok. Žiaľ, v predchádzajúcich dvoch školských rokoch sa kvôli pandémii nekonali.
Viac ako štyridsaťtisíc maturantov,
medzi nimi aj študenti Spojenej školy s VJM, dúfali až do poslednej chvíle, že
uzavrú stredoškolské štúdium známkami z maturitných predmetov udelenými

spriemerovaním známok z koncoročných
vysvedčení. V školskom roku 2021/2022
máme 37 maturantov v dennej forme a 26
vo večernej forme štúdia.
Naši žiaci maturovali 15. marca z maďarského jazyka a literatúry, 16. marca z anglického jazyka (B1, B2), 17. marca z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Študenti večernej formy

štúdia maturovali z odborných predmetov 17. marca a študenti denného štúdia
21. marca. Jeden z našich študentov
zo zdravotných dôvodov bude maturovať v náhradnom termíne. Ústne maturitné skúšky sa uskutočnia koncom mája
a začiatkom júna. Veľa šťastia všetkým
maturantom!
Zsuzsanna Kontár, riaditeľka

Gyűjtést rendeztünk az ukrán menekülteknek
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívására reagálva a Szenczi Molnár Albert Alapiskola célirányos gyűjtést hirdetett
a nagyszelmenci alapiskola számára, amely
részt vesz a háború elől menekülő ukránok
megsegítésében.
A kollégák, szülők, diákok rengeteg takarót gyűjtöttek össze, melyeket Morvay Katalin, a Duna utcai Gimnázium igazgatója szállított Komáromba, az SZMPSZ gyűjtőhelyére,
onnan juttatva el a célállomásra.
Hálásak vagyunk az összefogásért minden kedves adakozónak, hiszen a takarókra
még hosszan szükség lesz. Matus Mónika

Zorganizovali sme zbierku pre utečencov z Ukrajiny
ZŠ A. M. Szencziho, na výzvu Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku (SZMPSZ),
vyhlásila cielenú zbierku pre základnú
školu vo Veľkých Slemenciach, ktorá sa
zapojila do pomoci utečencom z vojnou

postihnutej Ukrajiny. Kolegovia, rodičia
a žiaci vyzbierali množstvo prikrývok,
ktorých prevoz do Komárna, do zberného miesta SZMPSZ, zabezpečila riaditeľka
Gymnázia na Dunajskej ulici v Bratislave

Katalin Morvay. Zo zberného miesta putuje
pomoc ďalej na miesta určenia. Sme vďační všetkým našim darcom, keďže prikrývky budú ešte dlho potrebné.
Mónika Matus, riaditeľka

20

Spoločenská kronika

apríl 2022

www.sencan.sk

Spomíname
Dňa 21.3. 2022 uplynuli 2 roky od úmrtia našej drahej manželky, mamičky, svokry, krstnej
mamy, tety a svatky, Anny Čivreovej. S láskou spomíname. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. Manžel Ladislav, deti Andrea, Ladislav a Lucia s rodinami.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život
a všetkých nás. Odišiel si navždy, túžil si žiť,
ale osud to zariadil, že si nás musel tak nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále
s nami. Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. Už
niet návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať, spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať. Dňa 24.4. 2022 uplynie 6 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Dezider Ferenci.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta
a spomienky v srdciach tvojich milých zostávajú. Dňa 24. apríla 2022 uplynul 6. rok, kedy
nás opustil náš milovaný manžel, otec, svokor,
dedko a pradedko Jaroslav Šebo. Venujte mu
prosím s nami modlitbu a tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Čas ubieha nevráti čo vzal, len láska, úcta
a spomienky zostávajú v nás. Dňa 29. marca si pripomíname tretie výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana Frimmera. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. Manželka Zuzana a deti
Brigita, Richard a Renáta s rodinami.
Dňa 29. marca sme si pripomenuli smutné prvé výročie úmrtia našej drahej mamy, svokry, babky a prababky
Magdalény Kropacskovej a dňa 2.5.2022 nedožité 90-te výročie jej narodenia. Tí, ktorí ste
ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú syn Tibor a dcéra Edita s rodinami.
Dňa 15. apríla 2022 si so smútkom v srdci pripomíname 25. výročie, čo nás navždy opustil
otec, starý otec, pradedko Jozef Waschina.
S úctou a láskou spomína celá rodina

Odišiel si tichučko, niet ťa medzi nami, v našich srdciach ale žiješ stále spomienkami. Dňa
21. marca uplynuli štyri roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Peter Waschina. S láskou spomíname. Smútiaca rodina

So žiaľom v srdci si vám dovoľujeme oznámiť, že náš brat, otec a starý otec pilot - inžinier podplukovník
Jozef Emrich sa 20.2.2022 vo veku 65
rokov vydal na svoj posledný let... Rozlúčili sme sa s ním v kruhu rodiny, blízkych
a s vojenskými poctami 1.3. na cintoríne
v Pezinku. Milý Čárli! Zostávaš v našich spomienkach so všetkým,
čo nám bolo dopriate spolu s tebou prežiť. Nájdi svoj pokoj... Smútiaca rodina
„Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“ Dňa 3. apríla si pripomíname smutné prvé výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Štefana Kolláta. Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku. S láskou spomína
manželka, dcéra Saška a syn Branko s rodinami.
Čas plynie a nevráti, čo
vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 28. marca
uplynulo dlhých 17 rokov,
kedy zomrela naša drahá
Alžbeta
Horváthová
a 10. apríla uplynú tri roky, kedy zomrel jej manžel František
Horváth. Na obidvoch s láskou a úctou spomína nevesta Ľubica
so synom Danielom a vnučka Eva s rodinou.
Dňa 4. apríla uplynie 15 rokov, kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko František Jánó. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina

„ Čas plynie a smútok zostáva v nás.“ Dňa
12.4. by si oslávil 70 rokov, no Boh si Ťa zobral
k sebe. 14.5.2022 uplynie 24 rokov čo nás navždy opustil Karol Ježík. S láskou na teba
každý deň myslíme. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Tvoja mama, sestra, syn
a dcéra s rodinami, blízka rodina a kamaráti.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostáva otvorená dokorán. Čas plynie a ty nám chýbaš viac a viac. Kto ťa poznal, si
spomenie. Ten, kto ťa mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 20.3. si pripomíname prvé výročie smrti
Mateja Divičana. Dcéra s deťmi a s rodinami
Dňa 09. apríla 2022 uplynie päť rokov
od úmrtia našej mamy, babky a prababky
Anny Kopeckej rod. Cisárovej. S láskou si
na ňu spomínajú synovia Vlado, Ľuboš a Marian s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
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Blahoželáme jubilantom
Dna 27. marca oslávila naša drahá manželka,
mama a babka Anna Gábrišová 70. narodeniny. Pri pohľade na teba nemôže nikto uveriť, že to je už 70 rokov, čo sa smeješ na tomto svete. Kým si však prešla tuto dlhú cestu, život ti pripravil veľa skúšok a životných situácii.

Klub dôchodcov

Ružena Dugovičová (65)
Ľudovít Botta (70)
Margita Mašková (70)
Jolana Szabová (70)
Gizela Špilová (80)
Mária Takáčová (80)

Je obdivuhodné, čo všetko si za tých 70 rokov zažila a predsa ti nikdy úsmev nezmizol z tváre. Dokázala si sa so všetkým vyrovnať
ako statočná a silná žena. Chceme sa ti všetci poďakovať za všetko,
čo si pre nás doteraz urobila. Z lásky a vďaky ti praje manžel Karol, syn Miroslav s manželkou, dcéra Silvia s manželom, vnúčatá
Stanko, Dávidko a Kristínka s priateľom.

Jednota dôchodcov

SZTP ZO č. 215

Ružena Dugovičová (65)
Emília Volanská (70)
Alžbeta Zlejšia (70)
RSDr. Milan Benkovský (70)
Margita Mašková (70)
Rudolf Galbavý (70)
Helena Mitková (70)
Dušan Páleníček (80)
Jaroslav Bittner (90)

Ružena Dugovičová (65)
Ján Škulánik (65)
RSDr. Milan Benkovský( 70)

Helena Ujhelyiová (65)

Iveta Frišlovičová (60)

Ľudovít Botta (70)
Imrich Szikhardt (70)
Emília Volanská (70)
Alžbeta Zlejšia (70)

Gizela Špilová (80)
Jozef Varga (80)

Pandémia nezastavila rozvoj basketbalu v Senci
Rozvoj basketbalu v Senci pokračuje
pod hlavičkou basketbalového klubu BK
Gabko Senec - mladšie kategórie a dievčatá a Levy Senec - staršie kategórie
a chlapci.
V aktuálnej súťažnej sezóne Slovenskej
basketbalovej asociácie má klub prihlásené tri kategórie. K dvom chlapčenským sa
pridala jedna dievčenská kategória - mladšie žiačky. Okrem tímov v súťažiach, sa najmladšie deti pripravujú v krúžkoch na základných školách a v dvoch prípravkách.
Napriek sťaženým podmienkam, zatvoreniu telocviční, zastaveniu súťaží a tréningov, spôsobenými celosvetovou pandémiou Covidu 19, záujem o basketbal v Senci narastá. Aktuálne 7 trénerov pracuje
so 105 deťmi v dvoch prípravkách, v družstve dievčat a v teamoch U14 - kategória
žiaci a U 15 - kategória starší žiaci.
Práve najstarší chlapci Levy Senec hrajú celoslovenské súťaže. V kategórii žiakov U14 si chlapci zmerajú sily so svojimi rovesníkmi z ŠBK Galaxy Košice,
MBK Victoria Žilina, BKM Iskra Svit,
ŠKP BBC Banská Bystrica, MBK Liptovský Mikuláš a to až dvakrát na domácej
pôde a u súpera. Domáce zápasy sa odohrajú v telocvični ZŠ s VJM A. Molnára
Szencziho nasledovne:
19.3.2022 – ŠBK Galaxy Košice
2.4.2022 – MBK Victoria Žilina
3.4.2022 – ŠKP BBC Banská Bystrica
28.5.2022 – MBK Liptovský Mikuláš
29.5.2022 – BKM Iskra Svit

Nemôžeme sa porovnávať s kvalitou
tímov z „basketbalových miest“ ako sú
Košice, Svit, Žilina, Banská Bystrica, kde
je dlhodobá história basketbalu, kde je
kompletná mládežnícka pyramída, kde
majú deti svoje vzory v seniorských kategóriách, kde mládežníci môžu chodiť
na ligový a extraligový basketbal, avšak
považujeme za obrovský úspech seneckého basketbalu privítať v Senci z týchto miest chlapcov, našich súperov a zmerať si s nimi sily. Som presvedčená, že
bojovnosťou, nasadením a radosťou
z hry sa s nimi vyrovnáme a výsledkovo

prekvapíme. Príďte povzbudiť našich
chlapcov, príďte sa pozrieť na naše zápasy Poďakovanie klubu patrí vedeniu všetkých základných škôl v Senci, predovšetkým ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho, škole ktorá pripravila klubu výborné podmienky na tréningy a zápasy. Vďaka patrí
i mestu Senec, bez finančnej podpory by
basketbal v Senci nebol.
Všetky informácie o našej činnosti nájdete na FB stránke gabbo.gabko a webstránke https://gabbo-gabko.sk/
Gabriela Rebrošová, trénerka
Foto: archív GR
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Dve tváre Mareka Mesároša
Fanúšikovia futbalu poznajú Mareka Mesároša ako hlavného
trénera kategórie U14 MŠK Senec a ako kondičného trénera
A mužstva. Je držiteľom UEFA B licencie a v priebehu tohto roka
plánuje doštudovať FAČR fitness licenciu a UEFA A licenciu.
Málokto však vie, že patrí do špičky reprezentantov SR
v prekážkovom behu Spartan race. Uplynulý rok dosiahol doteraz
najväčšie úspechy. V pretekoch v stredoeurópskej skupine obsadil
bronzovú priečku v sérii CEU Regional a striebornú medailu
odniesol zo série CEU Mountain v kategórii 25 až 29 ročných
pretekárov. Okrem týchto ocenení sa postavil na pódiové priečky
aj v jednotlivých pretekoch. V zbierke má 3 strieborné a jednu
bronzovú medailu.

Čo je spartan race?
Sú to prekážkové behy s rôznymi stupňami obťažností. Základné typy pretekov, ktoré sa konajú aj na Slovensku sa
radia do štyroch typov - Šprint, Super,
Beast a Ultra. Šprint je pretek s dĺžkou
trate cca 5 km a s cca 20-mi prekážkami, Super - cca 10 km a cca 25 prekážok, Beast - cca 21 km a cca 30 prekážok a najťažšia úroveň je ULTRA - trať
je dlhá viac ako 50 km s vyše šesťdesiatimi prekážkami. Na trati na nás čakajú rôzne druhy prekážok, či už silové
- nosenie rôznych bremien ako napríklad 27 kilogramové vrece s pieskom,
balančné - chôdza po doske, hod oštepom, šplh po lane, či plávanie. Veľa záleží aj na tom, v akej lokalite sa preteky
konajú. Pretekári môžu zažiť aj mestský

Prekážka Log Flip

okruh, ale aj krásne prostredie hôr. Ja
preferujem hory, i keď sú to fyzicky ťažšie preteky, vždy ma uchvátia výhľady
a príroda naokolo.
Ako je rozšírený tento šport u nás?
Prvý pretek Spartan race sa na Slovenku konal v roku 2012 v obci Vechec.
Odvtedy sa koná každoročne v rôznych lokalitách ako napríklad Malinô
Brdo, Valčianska dolina, aj v okolí Senca v Pezinku. V rámci jednej sezóny sa
preteky uskutočnia zvyčajne trikrát
na Slovensku.
Značka Spartan rastie u nás každým rokom viac a viac. V rámci Slovenska sa
na štart postaví za jeden víkend vyše
3000 pretekárov z rôznych krajín, čo je
pekné číslo. V Maďarsku, kde sa Spartan race teší asi najväčšej popularite,

Trofej za Regionálnu CEU sériu

sa preteky neraz vypredajú a majú
atmosféru, ktorú treba zažiť.
Ako ste sa dostali k Spartan race?
Od desiatich rokov som hrával futbal.
Viedol ma súčasný viceprimátor Juraj
Gubáni. Aj vďaka nemu mám blízky
vzťah k športu. V seneckom futbale som
pôsobil do pätnástich rokov. Na čas som
však musel dať futbal bokom, ale začal
som sa venovať rekreačnému behu. Môj
sused a teraz už veľmi dobrý kamarát
Róbert behával Spartan race, tak som sa
pridal k nemu. Môj prvý pretek som absolvoval v roku 2019 v Maďarsku v meste Nagykanizsa, kde som absolvoval svoj
prvý Šprint a zároveň aj trať Super. Práve po týchto pretekoch som si uvedomil,
že toto je to, čo naozaj chcem. S Robom
už tri roky cestujeme po Európe a spoločne zdieľame naše nadšenie z tohto
športu.
Čo ste dosiahli v Spartan Race?
Rok 2021 patrí medzi moje najlepšie. Napriek pandémii som sa postavil na štart
19-krát v rôznych krajinách, v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Česku, Švajčiarsku a Slovensku.
V rámci pretekov Spartan race sú vytvorené dve bodovacie súťaže, kde okrem
klasických umiestnení v spomínaných
štyroch typoch pretekov sú bodované dosiahnuté umiestnenia pretekárov
v jednotlivých typoch pretekov. Jedna je
CEU Regional séria a druhá CEU Mountain (horská) séria.
V preteku CEU Regionálna séria som
skončil na pódiovom 3. mieste a v rámci
CEU Horská séria som dosiahol na striebornú priečku v kategórii 25 až 29 rokov. Tieto dve ocenenia považujem

www.sencan.sk

apríl 2022

zatiaľ za svoj najväčší úspech, nakoľko
tieto preteky sú najťažšie a zároveň je
v nich najväčšia konkurencia. Okrem
týchto ocenení mám v zbierke z jednotlivých pretekov tri strieborné a jednu
bronzovú medailu. Celkovo sa mi podarilo dobehnúť už viac ako 40 pretekov Spartan race a dvakrát som úspešne
zvládol odbehnúť najťažšiu Ultra úroveň, kedy som na trati strávil viac ako
deväť hodín.
Neuvažujete o tom, že by ste sa venovali naplno len Spartan Race?
Určite, predstava venovať sa čisto tomuto športu je krásna, no žiaľ, momentálne
zrejme nereálna.
Náklady na preteky sú naozaj veľké, či
už ide o štartovné, náklady na dopravu, ubytovanie, alebo na bežecké vybavenie, ako sú špeciálne tenisky, ktoré
musia vydržať ťažký terén i prekážky.
Nájsť sponzorov je v tejto dobe naozaj
neľahká úloha. Tento šport je aj časovo
náročný, ak chcem dosahovať čo najlepšie výsledky. Snažím sa tomuto hobby
venovať všetok voľný čas a energiu, ktorú mám, pretože ma tento šport napĺňa
šťastím a som rád, že som ho objavil.
Aké sú vaše športové ciele?
Som ambiciózny typ človeka a nie je
žiadnym tajomstvom, že rovnako ako
v pretekoch Spartan race, tak aj v mojej trénerskej kariére mám tie najvyššie

Denný kemp s mojou kategóriou MSK Senec U14
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ciele. Samozrejme, nie všetko sa dá
hneď, všetko chce svoj čas. Čo sa týka
trénerstva, rozhodne chcem napredovať, zlepšovať sa a posúvať tím. Verím, že v najbližšej dobe sa nám podarí rozbehnúť projekt na podporu športu
pre deti v našom meste.
Čo sa týka pretekov Spartan race, samozrejme mám stále veľké rezervy
a veľa priestoru na zlepšenie. Žiaľ, sezóna 2021 nebola len o úspechoch, ale aj
o zraneniach, ktoré dobehli aj mňa. Momentálne končím dvojmesačnú rehabilitáciu po problémoch s nohou. Síce
som stratil veľkú časť zo zimnej prípravy, no zdravie je prvoradé. Postupne nabieham na bežný tréningový rytmus.
V zime sú to dlhé a pomalé behy, hlavne v Karpatoch, v okolí Homoly či vrchu
Vysoká. Každý deň som v posilňovni,
a ak je čas, trénujem aj dvojfázovo, čiže
ráno beh a popoludnie v posilňovni. Milujem dlhé sobotné behy v prírode, kedy
sa zoberiem spolu s bežeckou partiou
a celé dopoludnie beháme po horách.
Čo by sme mali o vás ešte vedieť?
Som Senčan, hoci mám len prechodný pobyt v Senci. Od narodenia som tu
vyrastal do 16 rokov, potom sme sa odsťahovali do Cífera. Moje kroky nakoniec aj tak skončili v Senci, kam som
sa opäť presťahoval a bývam tu spolu
s priateľkou.
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Mám tu veľa priateľov a Senec mi prirástol k srdcu. Venujem sa našej futbalovej
mládeži. Som hlavným trénerom kategórie U14 od roku 2020 a od začiatku roka 2022 som aj kondičným trénerom nášho A mužstva. Pracovať s hlavným trénerom A mužstva Ivanom Vrabcom je pre mňa česť a veľká skúsenosť.
V klube som dva roky. S predsedom Ľudovítom Szabom mám výborné vzťahy
a rovnako s každým, kto v klube pracuje. Každý piatok vediem spolu s kolegom krúžok pohybovej prípravy, pretože považujem za veľmi dôležité viesť
deti k zdravému pohybu.
V podstate každý pracovný deň som poobede na futbalovom ihrisku, doobedia trávim v posilňovni, kde sa venujem
klientom ako kondičný tréner. Pracujem
s ľuďmi, ktorí potrebujú upraviť hmotnosť, začínajú s behom, alebo chcú nabrať na sile.
Nedá mi nespomenúť, že mám tolerantnú partnerku, ktorá moje pracovné a tréningové aktivity podporuje. Sú
obdobia, kedy som tri víkendy v mesiaci
na pretekoch a vtedy je hľadanie spoločného času naozaj náročné. Som jej vďačný za to, že „pretrpí“ moje víkendové
preteky mimo domova.
Pripravil: Csaba Vysztavel
Foto: archív Mareka Mesároša
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Liga pre celé rodiny - Unipharma Footgolf Unique League
Posledné roky neboli najľahšie ani
pre šport. Klub FootGolf Senec prerušil
svoju účasť na organizovaní viacerých
podujatí a zameral sa len na turnaj Junior
Footgolf Cup, ktorý v roku 2022 čaká už
tretie pokračovanie v tradičnom termíne
15. septembra. Organizuje ho v spolupráci so Slovenskou Footgolfovou Asociáciou
(SFGA) a prizýva si aj všetky footgolfové
kluby zo Slovenska. Dáva im možnosť prezentácie pred približne 80 deťmi zo Slovenska. Na minuloročnom turnaji hrali už
aj dvaja juniori zo Slovinska.
Celý turnaj je organizovaný z finančných prostriedkov SFGA a klubu FootGolf Senec. Deti majú o všetko postarané zadarmo. Jediné čo musia urobiť,
je včas sa prihlásiť cez systém gScore
(www.gscore.eu), ktorý klub a asociácia využíva na registrácie na turnaje.
Registrácia býva spustená mesiac vopred, čiže okolo 15. augusta.
Junior Footgolf Cup však nebude jediný
turnaj v roku 2022, ktorý organizuje klub
FootGolf Senec. Vo svojom už siedmom
roku existencie sa opäť vracia k organizácii ligy, ktorá ponesie názov generálneho partnera klubu – Unipharma Footgolf Unique League (UpFGUL). Liga je zameraná na celé rodiny a je určená hlavne
pre nováčikov, ktorí si chcú vyskúšať footgolf. Stretnú sa tu aj so skúsenými footgolfistami, úspešnými reprezentantami

Slovenska držiteľmi bronzovej medaily
z posledných Majstrovstiev Európy v Maďarsku, ale i so známymi osobnosťami.
Budete mať šancu vyhrať krásne a hodnotné ceny od partnerov klubu FootGolf
Senec. Súťažiť budú môcť hráči a hráčky
počas 6 kôl v kategóriách: juniori do 16 rokov, ženy, muži, seniori nad 45 rokov, amatéri – nováčikovia a kluby – teamy.
Celá liga sa bude odohrávať na krásnom, rodinnom ihrisku Golf Trnava, ktoré ponúka výborné a veľmi vhodné prostredie na tento formát ligy. Deväťjamkové footgolfové ihrisko patrí k najkrajším

a najlepšie pripraveným na Slovensku.
Viac o jedinečnej lige sa dozviete na instagrame alebo facebooku klubu FootGolf
Senec:
www.instagram.com/footgolf_senec,
www.fb.com/FootGolfSenec
a ligy:
www.fb.com/footgolf.unique.league
www.instagram.com/footgolf.unique.
league
a už čoskoro i na novo pripravovanej webovej stránke:
www.footgolfuniqueleague.sk
FootGolf Senec

Plavecké nádeje zo Senca nesklamali
XXI. ročník Jarnej ceny Žiliny sa konal
od 18. do 20. marca 2022.
Tento plavecký turnaj je v roku 2022
zaradený do kalendára svetovej plaveckej federácie FINA a LEN ako kvalifikačný pretek pre najvýznamnejšie svetové
športové podujatia, ako 19th FINA World Swimming Championships 2022 Fukuoka (JPN) - Swimming Qualifying Events
(SVK). V silnej medzinárodnej konkurencii sa nestratili ani Senčania plávajúci
pod Sport clubom DS s trénerom Tiborom
Violom.
Senčania vyplávali v silnej medzinárodnej konkurencii - 45 plaveckých klubov a 450 plavcov - viacero medailových
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umiestnení: Nina Jankovská - 4 zlaté, 1 strieborná, 1 bronzová medaila, Nella Martišovičová - 3 zlaté, 1 strieborná medaila

a Martin Hajko zaplával 5 osobných rekordov. Ďakujeme za reprezentáciu.
Dalibor Martišovič. Foto: archív autora
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