Senčania zvolili nového primátora a poslancov mestského zastupiteľstva
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Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018 všetk ým Senčanom zo srdca želá
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a szencieknek
Ing. Karol Kvál, primátor mesta Senec - Szenc polgármestere
Ing. Dušan Badinsk ý, viceprimátor mesta Senec - Szenc alpolgármestere
a poslanci mestského zastupiteľstva - és a képviselőtestület tagjai
Foto: Zoltán Duray

Novým primátorom je Dušan Badinský
Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili
10. novembra 2018, priniesli zaujímavé výsledky. Podrobné informácie nájdete na www.senec.sk.
Novým primátorom mesta
Senec sa stal Ing. Dušan Badinský, ktorý si spomedzi zvolených poslancov mestského
zastupiteľstva vyberie svojho
zástupcu.
Volieb sa zúčastnilo 43,3%
oprávnených voličov, čo je
oproti minulým voľbám pokles
o pol percenta. Z 15 631 voličov prišlo k urnám 6 778. Platných hlasovacích lístkov bolo
6 678. Voľby prebiehali pokojne a podľa pravidiel.
Počty hlasov jednotlivých
kandidátov na primátora:
Ing. Dušan Badinský: 2 974
Ing. Mária Hudáková: 2 131
Ing. Rudolf Bittner: 1 573
Do Mestského zastupiteľstva
bolo zvolených 19 poslan-

cov. Z politických strán a hnutí
boli úspešné len dve - Strana
maďarskej komunity-Magyar
Közösség Pártja a Kresťanskodemokratické hnutie. Všetci ostatní poslanci sú nezávislí.
Počty hlasov úspešných kandidátov na poslancov:
Volebný obvod 1:
Ing. Mária Hudáková: 1 073
Ing. Pavol Kvál: 879
Janka Turanská: 875
PhDr. Mgr. Gabriella Németh:
848
PaedDr. Monika Snohová: 808
Zdenek Černay: 780
Ing. Ján Maglocký: 746
Mgr. Rudolf Galambos: 713
Lucia Mészárosová: 710
PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová: 696

Pozvánka
na ustanovujúce zasadnutie

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

Volebný obvod 2:
Ing. Rudolf Bittner: 1 207
Ing. Juraj Gubáni: 1 073
Monika Macháčková: 969
Mgr. Gyula Bárdos: 875
Ing. Jana Némethová: 851
Mgr. Peter Príbelský: 845
Ing. arch. Peter Sedala: 845
Ing. arch. Richard Pauer:
834
PhDr. Tomáš Mókoš: 813
Voľby trvali do 22:00, spočítavanie hlasov však zabralo
dlhší čas ako v roku 2014.
Prvá komisia, ktorá mala zrá-

tané všetky hlasy, skončila
o 23:57. Najdlhšie sa zrátavalo v jednej z komisií
do 05:37. O 6:11 bola hotová
zápisnica mestskej volebnej
komisie s celkovými výsledkami volieb.
Aj prostredníctvom Mestských novín Senčan chceme poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť a tiež
všetkým
zapisovateľkám
a členom komisií, ktorí zodpovedne a dôsledne veľa hodín pracovali počas celého
priebehu volieb.
MO
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ECO DOG TOILET STANICA v našom meste
Mesto Senec sa v záujme
skvalitnenia služieb poskytovaných svojim občanom, ako
aj z dôvodu ochrany životného
prostredia a verejnej zelene,
rozhodlo riešiť problém so
psími exkrementmi inštaláciou
ECO DOG TOILET STANÍC,
ktoré boli odovzdané do užívania začiatkom októbra na
Jesenského a Košickej ulici
a pred poliklinikou na Námestí 1. mája.
ECO DOG TOILET stanica
je nové, patentovo chránené
a revolučné technické riešenie
problému so psími exkrementami. Je to hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré
ekologicky a efektívne rieši
likvidáciu a neutralizáciu psích
exkrementov na verejných
priestranstvách a obytných
zónach miest tak, že nedochádza ku kontaktu psieho moču
a výkalov s okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii.
Ako funguje ECO DOG TOILET stanica a ako ju používať?
ECO DOG TOILET stanica
priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka
špeciálnej zložke s obsahom
psích feromónov, ktorá sa po-

stupne uvoľňuje do okolia stanice. Zložka so psími feromónmi pôsobí na psy ukľudňujúco
a podporuje preznačovanie
ich teritória. Feromónová zložka je založená na prírodnej
báze. Spolupráca majiteľa psa
pri tomto ekologickom riešení
je veľmi dôležitá, lebo psa je
potrebné podporovať na vykonávanie potreby v ECO DOG
TOILET stanici, obzvlášť pri
ranných prechádzkach. Majiteľ psa po príchode k ECO
DOG TOILET stanici umožní
psovi pohodlný prístup povolením vôdzky, prípadne jej
zafixovaním na závesný element, ktorý sa nachádza na
stĺpe stanice. Následne pes
inštinktívne, pôsobením systému stanice vykoná potrebu.
Potom je vhodné psa pochváliť prípadne odmeniť, aby si na
venčenie v ECO DOG TOILET
STANICI vytvoril návyk. Tuhý
exkrement naberieme priloženou lopatkou aj s časťou
absorpčnej hmoty a vhodíme
ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v ochrannom
koši upevnenom na stĺpe
stanice. Zvyšky exkrementu
a vylúčený moč prechádza
absorpčnou hmotou a následne filtračnou zložkou, čím sú

zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti
a sú neutralizované. Filtračný
systém je pravidelne monitorovaný a servisovaný.
10 dôvodov prečo ECO DOG
TOILET STANICA:
1. Koniec nosenia nepríjemných „darčekov“ na topánkach domov, do auta, do práce… , keďže vonku už niet do
čoho stúpiť.
2. Nešíri sa nepríjemný zápach.
3. Čisté parky a detské ihriská.
4. Vytráca sa možnosť nákazy
ľudí, najmä detí a tehotných
žien, miliónmi baktérií a parazitov v psích exkrementoch.
5. Zdravšie psy vďaka zníženiu
rizika nákazy z exkrementov
iných psov.
6. Minimalizovanie rizika kontaminácie spodných vôd,
vodných tokov a pláží nebezpečným obsahom psích ekrementov.
7. Zníženie rizika kontaminácie
pôdy.
8. Povinnosť zberu psích exkrementov a udeľovanie vysokých pokút bez toho, aby mali
majitelia psov, ktorí platia dane
za svojich miláčikov, iné možnosti ako riešiť tento problém.
9. Čistota ulíc a parkov zvyšuje
kvalitu života, pozdvihuje kul-

Tehelná ulica bola zjednosmernená

K zjednosmerneniu Tehelnej ulice došlo
jednak z dôvodu jej značného dopravného preťaženia, ale hlavne na základe novej
dopravnej situácie vzniknutej úpravou stykovej križovatky Tehelnej ulice s Trnavskou
ulicou. Úprava križovatky, bez možnosti
ľavého odbočenia, bola zhotoviteľom realizovaná na základe požiadavky správcu
komunikácie. Dopravný návrh zjednosmernenia vychádzal jednak z vyššie uvedených skutočností, ale aj z toho, že v smere
od Trnavy si veľa vodičov skracovalo cestu
do centra mesta touto úzkou uličkou.

Chceme upozorniť na to, že tento stav je
iba dočasný a to do doby vybudovania
novej stykovej križovatky z areálu staveniska „Stará tehelňa“, ktorá sa v súčasnej
dobe už buduje za benzínovou pumpou.
Cez túto križovatku bude možné, cez sídliskovú komunikáciu, sa dostať z Tehelnej
ulice ľavým odbočením na smer Blatné.
V súčasnej dobe prebiehajú jednania
s obyvateľmi Tehelnej ulice o ďalšej možnej
úprave dopravného značenia zjednosmernenej ulice tak, aby bol umožnený výjazd
aj obyvateľom Mesačnej ulice na ulicu Fraňa Kráľa zrušením prikázaného smeru na
začiatku ulice. Taktiež budú do nového návrhu zapracované aj požiadavky zriadenia
ďalších spomaľovacích prvkov na Tehelnej
ulici.
Veríme, že po napojení novovybudovanej
križovatky z obytnej zóny Stará tehelňa,
čo bude dokončené v jarných mesiacoch,
dôjde k celkovému zlepšeniu dopravnej situácie v celej lokalite.
Karol Czére

túru národa a atraktivitu miest
pre cestovný ruch a turizmus.
10. Odpadá finančne nákladné odstraňovanie následkov
znečistenia životného prostredia psími exkrementmi.
Služby spočívajúce v prevádzkovaní ECO DOG TOILET stanice zabezpečuje spoločnosť
ECO DOG TOILET GROUP
s.r.o.
Kontakt emailom: info@ecodogtoilet.com,
telefonicky: +421 948 056
480, web: www.ecodogtoilet.
com

Zber komunálneho
odpadu počas sviatkov
Počas blížiacich sa
vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu
a jeho triedených
zložiek prebiehať
nasledovne:
24.12.2018 Štedrý deň - pondelok
- vývozy budú realizované v sobotu
22.12.2018
25.12.2018 1. sviatok vianočný - utorok
- vývozy budú realizované v nedeľu
23.12.2018
26.12.2018 2. sviatok vianočný - streda
- vývozy budú realizované na základe
harmonogramu – bezo zmien
01.01.2019 Nový rok - utorok
- vývozy budú realizované v sobotu
29.12.2018
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Súťaž návrhov na rozšírenie Mestského úradu v Senci
je vyhodnotená. Zvíťazil návrh ateliéru DKLN.
Mesto Senec vyhlásilo koncom júla verejnú jednokolovú súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej chcelo nájsť riešenie
pre rozšírenie svojho mestského úradu.
Súťaž návrhov na rozšírenie Mestského úradu v Senci bola pomerne komplikovaným zadaním, ktoré ale oslovilo
dostatok architektov a bolo tak možné vyberať z kvalitných návrhov.

Zadanie pozostávalo z rozšírenia priestorov existujúcej budovy mestského úradu,
ktorá sa nachádza v kompaktnej zástavbe historického centra mesta. Pozemok
je dlhý a úzky, nový objem musí reagovať
na okolnosti dané existujúcou budovou,
zástavbou na susediacich pozemkoch, ale
aj prístupu motorových vozidiel zo zadnej
ulice. Vyhlasovateľ mal na základe svojich
skúseností podrobne definovanú predstavu o tom, o koľko sa majú zväčšiť kapacity kancelárskych priestorov jednotlivých
útvarov, ktoré pracoviská majú byť priamo
prístupné v klientskom centre, akú veľkosť a zázemie má mať sobášna miestnosť
a mnoho ďalších vzťahov a požiadaviek na
kvalitu priestoru, ktoré má nový objekt ako
rozšírenie existujúceho spĺňať.

Prístavba má v budúcnosti doplniť nedostatočný administratívny priestor existujúcej budovy, počíta sa aj s rekonštrukciou
a zmenou dispozície. Súťažiaci mali navrhnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými
prevádzkovými nákladmi a zároveň vytvorí
reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu mestského úradu. Dôležitou
úlohou návrhu bolo aj vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre občanov s väzbami na existujúci
objekt ako aj navrhovanú prístavbu. Rozhodujúcim kritériom pri hodnotení súťaže
bolo dispozičné riešenie, ktoré má prispieť
k prehľadnosti a kvalitnej komunikácií medzi jednotlivými útvarmi ako aj komunikácii
s občanmi.

Súťažné návrhy priniesli na túto úlohu veľmi rozmanité odpovede - nakoniec sa ako
rozhodujúce ukázalo kvalitné vyriešenie
vyhovujúce kontextu okolitej urbánnej
štruktúry - porota zložená z nezávislých
odborníkov aj zástupcov mesta hodnotila ako najlepšie z predložených riešení
to, ktoré rozdelilo požadované funkcie do
viacerých objektov, vďaka čomu pôsobia v rámci okolia ako primerané svojou
mierkou. Návrh (na obrázku nižšie) vytvára jasne definované vnútorné nádvorie
a umožňuje určitú urbanistickú flexibilitu
- potenciál pre spojenie s okolím niekedy
v budúcnosti. Riešenie umožňuje prípadnú etapizáciu, je prezentované prehľadne
a úrovňou spracovania architektonického
výrazu jasne zaraďuje budovu do súčasnosti.
Všetky informácie, návrhy nájdete na:
https://www.archinfo.sk/diela/rozsirenie-mestskeho-uradu-v-senci-vysledky-sutaze.html
Verejnosť si môže pozrieť jednotlivé návrhy na výstave návrhov k súťaži „Rozšírenie
Mestského úradu v Senci“, ktorá sa bude
konať od 11. decembra 2018, s oficiálnym
otvorením o 17:00hod v Labyrinte MsKS
Senec.
Boris Tušer

Pohľad zo súčasnej hlavnej budovy do navrhovanej dvorovej časti MsÚ
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Poznáme laureátov Ceny mesta, Ceny primátora
a Čestného občana mesta Senec za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo Senec udelilo
Cenu mesta:
• Mgr. Vladimírovi Chríbikovi pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a športe, za založenie Behu zdravia žiakov,
Seneckej latky, Seneckej olympiády žiakov, Volejbalového turnaja učiteľov, Seneckého behu okolo Slnečných jazier
a Seneckej korčule.
• prom. ped. Fridrichovi Kolarovičovi
pri príležitosti životného jubilea 98 rokov, za celoživotný prínos v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva, za aktívnu
hudobnú činnosť organistu, za tvorivú
prácu v mestských zboroch, obzvlášť
pre Ženský spevácky zbor MO Matice
slovenskej v Senci.
• Ing. Gabrielovi Agárdymu, skutočný
senecký lokálpatriot, ktorý bol hnacou
silou rekonštrukcie požiarom poškodeného kostola sv. Mikuláša v Senci,
iniciátorom záchrany vitrážneho okna
z bývalého domu smútku a ktorý sa
značnou mierou pričinil o obnovu európskeho unikátu - perlového oltára.
• Ing. Vladimírovi Kopeckému za výrazný podiel na rozvoji mesta Senec,
za občianske a samosprávne aktivity v
prospech obyvateľov mesta a za dlhoročnú aktívnu činnosť pre seneckých
seniorov v MO Jednota dôchodcov Slovenska.
• Jánovi Šavlovi za udelenie diamantovej Jánskeho plakety za darovanie krvi
v počte 80 odberov.
• Jaroslavovi Kováčovi držiteľ Kňazovického medaily za darovanie krvi v
počte 100 odberov.

Cenu primátora mesta Senec získali:
• MUDr. Oľga Čerbaničová za celoživotnú prácu v zdravotníctve, najmä
v pedostomatológii, za zásluhy na rozširovaní stomatologickej siete v školských
a dorastových ambulanciách.

• Alena Wagnerová za prínos v slovenskom výtvarníctve a ilustrácii, predovšetkým v detskej, knižnej a časopiseckej tvorbe.

Čestné občianstvo - IN MEMORIAM
bolo udelené Ing. Ivanovi Fialovi,
ústrednej postave československej
horolezeckej generácie, ktorá patrila
do absolútnej svetovej špičky.

Zvýšte opatrnosť na cestách!
V posledných dňoch pribúdajú dopravné nehody s účasťou chodca, aj priamo na priechodoch pre chodcov. Chodci a cyklisti sú tí
najzraniteľnejší účastníci v cestnej premávke.
Za zníženej viditeľnosti, kedy sa účastníci
cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na
ceste, najmä od súmraku do úsvitu, za hmly,
sneženia a dažďa, platí životne dôležité pravidlo vidieť a byť videný!
Farebné či reflexné oblečenie, osvetlený bicykel a mimoriadna obozretnosť prispievajú
k ich bezpečnosti na cestách. V zmysle zákona o cestnej premávke za zníženej viditeľnosti
musí mať chodec idúci po krajnici alebo po
okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Je dobré a hlavne bezpečné
nosiť tieto prvky v tomto ročnom období stále
na sebe a byť dostatočne viditeľný.
V tomto počasí môže vodiča na ceste čokoľvek zaskočiť. Riziko predstavuje: šmyk, znížená viditeľnosť, lesná zver na ceste a iné. Aby
sme ich čo najviac minimalizovali, najdôležitejšie je dodržiavať tieto zásady:
• zvýšiť opatrnosť na cestách
• znížiť rýchlosť, prispôsobiť rýchlosť jazdy
svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla
a nákladu, poveternostným podmienkam
• opatrnejšie a pomalšie vchádzať do zákrut
• nebrzdiť prudko
• za zníženej viditeľnosti sa držať čo najbližšie pri stredovej čiare, nie pri krajnici
• nechávať väčšie odstupy od druhých vozidiel
• plánovať svoju cestu v dostatočnom predstihu, aby ste sa nedostali do časovej tiesne
a bezpečne dorazili do cieľa
• viac využívať skôr stretávacie osvetlenie
ako prvky denného svietenia, ktoré robia vozidlo viditeľným iba spredu
Aj výbavu vozidla na zimné obdobie si zodpovedný vodič zabezpečí v predstihu. Zimné
pneumatiky, nemrznúca kvapalina, zmeták
na sneh, škrabka na odstránenie ľadového
nánosu skiel sú pre bezpečnú jazdu nevyhnutné.
Mnohým dopravným nehodám možno predchádzať a ich príčiny je možné niekedy aj
predvídať. Polícia odporúča všetkým účastníkom cestnej premávky:
• byť obzvlášť v tomto období na cestách
opatrní,
• správať sa na cestách disciplinovane
a ohľaduplne,
• nepreceňovať svoje schopnosti a zručnosti,
• dodržiavať zásadu „vidieť a byť videný“.
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO
ZBORU v Pezinku, vnútorné oddelenie,
skupina prevencie
kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
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EKOTOPFILM - Filmy, ktoré menia životný štýl, zavítali aj do Senca

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm –
Envirofilm zavítal 22. novembra do seneckého Kina Mier.
Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo
vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať
priestor k otvorenej diskusii o otázkach
trvalo udržateľného rozvoja. V rámci celoročnej TOUR prináša festival Ekotopfilm
– Envirofilm do regiónov Slovenska výber najlepších filmov aktuálneho ročníka.

„Naša spoločnosť sa mení, naše prostredie je už iné. Obdobie, ktoré v súčasnosti žijeme, je výrazne ovplyvnené ľudskou
činnosťou. Vidíme to v našich festivalových
filmoch každý rok. Tento rok premietame
niekoľko filmov, ktoré dokazujú, že naša
planéta je už odlišná, ako sme ju poznali.
Ľudia často myslia iba na svoj komfort a
neplánujú zmeniť svoj životný štýl. My sa
snažíme verejnosť inšpirovať k zmene,’’ vysvetľuje zmysel podujatia generálny riaditeľ

festivalu Peter Lím.
Pre návštevníkov bol pripravený pestrý
program dokumentárnych filmov, ktoré
preniesli diváka prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj priamo
do centra nelegálneho obchodu.
Doobedie patrilo Junior festivalu pre vopred prihlásené základné a stredné školy.
Juniorfestival, ako aj celodenný Ekotopfilm-maratón otvorila prednostka MsÚ Senec Jarmila Répássyová.
Festival pokračoval večerným programom
pre širokú verejnosť. Filmový program od
16:00 do 21:30 poskytol divákom pohľad
nielen na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Diváci objavili spolu s
festivalom tajomstvá každodenného života
kamčatských medveďov, vydali sa sa na
cyklovýlet po Nórsku, odhalili čierny trh
so slonovinou, pozreli si najinovatívnejšie
dizajnové riešenia alebo nachádzali alternatívy jednorazových plastov. Program bol
obohatený aj o zaujímavú diskusiu Doba
plastová – Bude v oceánoch čoskoro viac
plastov ako rýb?, ktorá návštevníkom priblížil projekt BLUE LIFE. Cieľom projektu
je čistenie ostrovov a podmorského sveta
od plastového a iného odpadu, ktorý predstavuje pre nás i morské živočíchy veľké
nebezpečenstvo.
Zdroj: Ekotopfilm

Úspech matematikov z GAB Senec
V piatok 9. novembra 2018 sa v
UPeCe Bratislava odohrala súťaž Jesenný Matboj 2018.
Štvorčlenné družstvá žiakov si
potrápili hlavy riešením matematických úloh v 120-minútovom časovom limite. Družstvá
žiakov z primy a sekundy postavilo aj Gymnázium Antona
Bernoláka Senec a viedli si v silnej konkurencii vynikajúco. Tím
sekundy „Tupé uhly“ v zložení

Samuel Gajdoš, Tomáš Pollák,
Viktor Slašťan a Peter Žukovský
získali pre GAB Senec 3. miesto
(za bratislavskými gymnáziami
GAMČA a GJH), tím prímy „Kalkulačky“ v zložení Klárka Bírová, Oliver Brunovský, Richard
Pajpach, Metod Sninčák získali
pre GAB Senec 4. miesto (za
GJH, GAMČA a Gymnáziom Bílikova Bratislava). Gratulujeme!
Heliodor Macko

Zabíjačka - poslednýkrát s primátorom Kválom

Chválime
• Dovoľ te, aby sme sa veľmi pekne
poďakovali všetkým, vďaka ktorým
výťažok zo Seneckého behu tento rok putoval pre klientov Betánie
Senec n.o. Výška vyzbieranej sumy
nás veľmi milo prekvapila. Vážime si
ľudí, ktorí na nás myslia a dôverujú
našej práci. Peniaze použijeme iba v
prospech našich klientov.
ĎAKUJEME
kolektív pracovníkov
Betánie Senec n.o.

Počas všetkých rokov, čo bol primátorom,
financoval a zabezpečoval Ing. Karol Kvál
tradičnú zabíjačku. Pred svojimi prvými
voľbami na primátora ju organizoval po
prvý raz a nevynechal ani jeden z nasledujúcich rokov. 27.10. sa so Senčanmi z
pozície primátora rozlúčil aj zabíjačkou,
na ktorú prišlo množstvo ľudí: Senčania,
návštevníci, ale aj zaujímaví hostia, ako
napríklad predseda BSK Juraj Droba. Ani
o miestnych politikov či kandidátov nebola núdza.
MO, Foto: Gabriel Agárdy
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Vianočný príhovor kaplána farnosti svätého Mikuláša v Senci
Drahí ľudia. Oslovujem vás takto, lebo dnes
chcem hovoriť k ľuďom. Všetkých chcem
osloviť takých akými v skutočnosti sme.
Bez ohľadu na postavenie. Chcem hovoriť
k ľuďom nie maskám, ktoré máme nasadené z dôvodu svojho postavenia, moci, titulov či naopak pocitu malosti a bezvýznamnosti. Čoskoro oslávime príchod Boha do
nášho sveta. Prišiel ako jeden z nás. Prišiel
ako jeden z nás, aby sme s ním dokázali komunikovať, prišiel aby nám niečo odovzdal
a prišiel, aby niečo zmenil. Čo chcel zmeniť? Svet.
Do akého sveta Kristus pred tými 2000 rokmi prišiel. Do sveta kde život nemal žiadnu
cenu. To je asi najvýstižnejší opis sveta na
prelome letopočtov. Spoločnosť nebola
lepšia ako dnes. Práve naopak, bola oveľa
zákernejšia, oveľa bezcitnejšie a oveľa ľahostajnejšia k ľudskému životu. Rodičia obetovali svoje deti v pohanských rituáloch, ženy
mali len o čosi málo väčšiu hodnotu ako
dobytok a otroci tvorili zhruba jednu štvrtinu obyvateľov Ríma. Boh Ježiš Kristus ako
človek vstúpil do ľudskej spoločnosti, ktorá
bola v hustej duchovnej temnote.
V rôznych epochách existovali rôzne veľké
ríše. Egypt, Babylon, Perzia, Grécko, Rím
a mnohé mnohé ďalšie. Mali vladárov, ktorí
vystupovali v rolách bohov. Ako niektorí politici z minulého storočia, brutálne potláčali
akúkoľvek opozíciu. Používali všetku dostupnú silu, aby si poddaných udržali pod
kontrolou. Málokto sa mohol vyrovnať ich
sile a ešte menej bolo tých, ktorí by sa opovážili ju spochybniť. Až kým neprišiel niekto
silnejší a ich ríšu si nepodmanila ešte silnejšia ríša a neuvrhla svet do ďalšej temnoty.
Keď máte tak ako ja radi herca Russela
Crowa určite poznáte jeden z jeho najznámejších filmov Gladiátor. Dej filmu sa odohráva práve v časoch rímskeho kolosea,
kde medzi sebou na život a na smrť bojovali
najmä otroci a zločinci. Tu sa naplno prejavila ľahostajnosť k ľudskému životu, lebo
o smrti alebo živote rozhodovali palce divákov.

Do takéhoto sveta sa narodil Ježiš Kristus.
Neprišiel ako mocný panovník, prišiel ako
dieťa. Neprišiel aby svetu priniesol pevnú
tvrdú ruku vládcu ale aby dal ľudstvu svetlo
a milosrdenstvo. Bol tým najmenej pravdepodobným Bohom, akého si ľudia asi mohli
predstaviť. Mohlo sa toto dieťa postaviť proti
Rímskej ríši? Mohol mať človek, ktorý v kultúre kde prežije len najsilnejší povie milujte
svojich nepriateľov a nastavte druhé líce,
šancu na úspech?
Boh ale nemal v úmysle zvrhnúť tú obrovskú silu zla mocou ľudskej armády. Poslal
dieťa. Dieťa narodené bez privilégií. Dieťa
obyčajného tesára. Prečo to tak urobil?
Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo
Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Pre vtedajší pohanský -svet, ktorý bohov
vnímal ako niekoho kto zo svojho posvätného vrchu pozoruje čo sa deje na zemi, to
bolo čosi revolučné. Boh, ktorý svoje stvorenie miluje, stará sa oň a chce mu pomôcť.
A práve preto: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho
slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený
Syn, plný milosti a pravdy.
Vplyv tej milosti na svet bol neopísateľný.
Skúste porovnať krajiny, ktoré prijali Kristovu milosť, jeho evanjelium a krajiny, ktoré
ho dodnes odmietajú. Dodnes tam ľudský
život má veľmi nízku cenu. Pred príchodom
Krista, pred nástupom kresťanstva sa život
považoval za nahraditeľný. Kristus osvetlil
skutočnú hodnotu života. Nielen tým, že
ukázal, že človek je stvorený z lásky Boha,
že je určený pre večnú slávu v nebi ale aj
tým, že sám na seba ľudský život so všetkými jeho obmedzeniami a bolesťami prijal
a dal ľudskému životu nový a hlboký zmysel.
Jeho príchod však nebol len o tom, aby
nám pripomenul, že ľudia aha pozrite sa,
toto by vás bolo čakalo, keby ste to v tom
raji nepokazili. Nie...jeho príchod zmenil
svet. Jeho príchod nám zabezpečil odpus-

tenie hriechov, jeho príchod je zdrojom našej sily prekonávať v sebe zlo.
Čo však počujeme. Svetlo vo tmách svieti,
a tmy ho neprijali. Boh naozaj neprišiel ako
nejaký despota. On ti neprikáže, aby si ho
uctieval ako Boha. Dal ti slobodnú vôľu a on
svoje slovo dodrží. Ježiš neprišiel aby nás
ovládol. Ježiš prišiel aby nám dal svetlo.
To svetlo nám pomohlo zmeniť náš svet k
lepšiemu. To svetlo nám raz pomôže dosiahnuť skutočný život na takzvanej druhej
strane.
Dnes ale vidíme, že opäť začína vládnuť
tma. Tam kde sa vytráca zo spoločnosti Boh, spoločnosť sa vracia do temnoty.
K slovu sa opäť dostáva viacej hriech
a ten vytvára zhubnú kultúru a spoločenské
štruktúry, ktoré inštitucionalizujú a legalizujú zlo. Svet sa vracia do temnoty v ktorej
o živote a smrti, o hodnote ľudského života
rozhoduje like alebo dislike, teda či sa mi
páči alebo nepáči.
Kresťania a všetci ľudia dobrej vôle. Boh
nám dal svetlo, že každý ľudský život má
veľkú hodnotu aj bez toho, aby bol krásny
alebo úspešný alebo bohatý. Ježiš Kristus nebol ani bohatý a na prvý pohľad ani
úspešný. Vďaka nemu sme však bohatí
my, lebo sme získali zmysel života a vďaka
nemu budeme úspešní ak ho budeme nasledovať.
Pred 2000 rokmi Kristus prišiel, aby zmenil
svet. A skutočne ho zmenil. Ako? Tým, že
zmenil srdcia jednotlivých ľudí. Každý dnes
vidí, že naša spoločnosť potrebuje zmenu
k lepšiemu. Závisí to aj od teba. Necháš, dovolíš, aby Kristus prišiel k tebe a zmenil tvoj
život? On ťa nútiť nebude. Dal slovo a on
mu bude verný. Máš slobodnú vôľu. Môžeš
mu dnes povedať áno chcem, hľa tu som
a chcel plniť tvoju vôľu, chcem seba zmeniť
k lepšiemu a so mnou kúsok tohto sveta.
Ak to urobíš. Ver tomu, že odhalíš zmysel
ľudského života a dostaneš aj jeho naplnenie, lebo Boh je verný. Tak ako zmenil svet,
môže zmeniť aj teba, stačí chcieť.
Martin Mosný, kaplán farnosti Senec

az ünnep atmoszféráját? De ehhez nem
kell külföldre sem mennünk. Elég ha hazánkban is meglátogatjuk a különböző
boltokat, bevásárlóközpontokat. Mindenhol a 1000 égő hirdeti a karácsonyt. Sajnos amikorra elérkezik a valódi ünnep,
már rég „kiégett a szemünk” a karácsonyfa ragyogására, hisz hónapok óta mást
sem látunk.
Az egyház azonban teljesen máshogy áll
a dolgokhoz. Mindennek megadja a maga
idejét. Fel akar készíteni az ünnepre. Elénk
állítja adventot is, amely a várakozás, ké-

szülődés időszaka. Már ebben az időben
csodálatosan játszik a fény szimbolikájával. Az adventi koszorún meggyújtott
egyes gyertyák egyre nagyobb fényt hoznak, mely a Fény ünnepébe torkollik.
Ne hagyjunk hát a világ csábításának, ne
engedjük ellopatni ezt az ünnepet, készüljünk rá kellőképpen, hogy valóban Krisztus születésének ünnepe békét hozhasson szíveinkbe, családjainkba.
Minden kedves olvasónak áldott, békés
boldog ünnepet kívánok. Andrej Bošňák,
a Szenci plébánia káplánja

Karácsonyi köszöntő
Nemrég zarándoklaton vettünk részt
a szenci hívekkel az Örök városban. Mikor
a különböző látványosságait tekintettük
meg Rómának, egy üzlet keltette fel érdeklődésemet. Bár az év legszebb ünnepe még hónapokra volt tőlünk, ott teljes
karácsonyi díszben villogott minden, és
karácsonyi dallamok ütötték meg fülünket
is. Mint kiderült, itt az egész év folyamán
ugyanaz a portéka és a zeneszámok sem
nagyon változatosak. Ez az üzlet gondolkodásra kényszerített. Miért van az, hogy
az emberek elé egész évben kényszerítik
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Vianočný príhovor farára Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Milí Senčania! Všetko okolo nás nám
priam vnucuje navodiť si atmosféru Vianoc, aby sme aj osobne prežili chvíľu
posvätného šťastia, o akej nám hovorí
Evanjelista Lukáš 2, 1-14. Čítame, že sa
pastieri pri pohľade na hviezdu zľakli, lebo
sa dozvedeli, že tu ide o niečo nesmierne
veľké, že sa rodí nový začiatok ľudstva.
Glória in altissimis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis. („Sláva na
výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.“)
Sme všetci tak zvláštne naladení a možno
ani nevieme prečo. Čo je vlastne skutočným dôvodom toho nesmierneho šťastia,
radostí a štedrosti? Vieme odkiaľ to všetko
pochádza? Aké však boli tie prvé chvíle príchodu Božieho Syna Ježiša Krista?
„A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na jeho slávu
ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo
plné milosti a pravdy“. (Ján 1.1-4)
Čo je to však za slovo, ktoré tak ovládlo
celý svet? Veď každý z nás už iste počul mnoho slov. Boli to slová potešujúce,
vtipné, radostné, ale aj slová urážajúce,
bolestné a tvrdé. Slovo, ktoré nás na Vianoce oslovuje, má nesmiernu moc práve
v tom, že obnovuje všetko stvorenie, aby
sa každý stal tým, k čomu bol určený už pri
stvorení, aby každý bol človekom. A to je
základ naozajstnej vianočnej radosti. Určite sa aj počas tohoročných Vianoc mnohí
z vás priblížia až ku betlehemským jasliam.

Oslava svetla
Už niekoľ koročná tradícia s názvom
Oslava svetla sa zopakovala dňa
16.11.2018 v Školskom klube detí na
J.G.Tajovského. Opäť sa zišli pani vychovávateľ ky, rodičia a takmer stovka detí. Lampiónový sprievod majú
na starosti pani vych. Alenka, Janett,
Zuzka, Dominika, Renatka a Monika. Týmto spôsobom si pripomínajú
spolu s deťmi Deň boja za slobodu a
demokraciu, deň, keď nám zasvietilo
svetlo slobody a slobodného prejavu.
Zároveň je to aj pripomienka, že bez
svetla sa nedá existovať, že svetlo
reálne i duchovné nás posúva ďalej,
sprevádza nás hlavne v období, keď
si myslíme, že nenachádzame žiadnu cestu a žiadne východisko. Treba
vždy ísť za svetlom, mať otvorené oči,
uši a srdce.
Lampiónový sprievod, ako tradične,
sprevádzala a usmerňovala Mestská
polícia, ktorá nás bezpečne priviedla
do východiskového bodu. Ďakujeme.
MonSkov

Ale čo bude po Vianociach?
Bude pre každého z nás samozrejmosťou
správať sa voči sebe tak prirodzene aj potom, keď kúzlo Vianoc pominie? Bolo by to
predsa nesmierne krásne a nakoniec všetci si to želáme.
Preto mi dovoľte, milí Senčania, aby som
vám všetkým zaželal radostné Vianoce.
Možno, že toto želanie pripadá aj dnes ešte
mnohým príliš optimistické a ja to chápem.
Veď zbaviť sa strachu, problémov, smútku
a podobne, nie je také ľahké. Nie som prorok, aby som sa odvážil povedať, že teraz
už bude všetko lepšie. Chcem vám však aj
prostredníctvom tohoto posolstva ohlásiť
správu, že nebeský Otec k nám prichádza
vo svojom Synovi.
Že Pán Boh sa stal človekom, ktorý je vydaný všetkým našim ľudským bolestiam,
zápasom s nespravodlivosťou, ale aj ľudskou smrťou.
Že tento Boží Syn prišiel, aby nás prijal za
svojich bratov a sestry. Že žiadna moc sveta, žiadne zlo nás nemôže o toto bratstvo
pripraviť.
Toto vám chcem bratia a sestry zvestovať, veď to je ten nezničiteľný základ kresťanskej radosti. Toto chcem pripomenúť
všetkým vám, ktorých zastihnú tohoročné
Vianoce v zármutku, v starostiach, či trápeniach. Žiadna ľudská situácia nemôže
byt taká temná, aby ju svetlo betlehemskej
hviezdy neosvietilo. Žiadna samota už nemôže byt taká zlá, keď pocítime dotyk Bo-

žej ruky. Veď preto k nám Pán Boh posiela
aj teraz svojho Syna, aby nám ukázal, ako
máme žiť, pracovať, obetovať sa, milovať
človeka a ľudí po celom svete. Nech sú pre
nás aj tohoročné Vianoce opäť príležitosťou zamyslieť sa nad tým, či svojho Boha
nasledujeme i v tom, že milujeme tento
svet!
Vydajme sa hľadať Pána Ježiša - zdroj naozajstnej radosti, spokojnosti a šťastia, nielen počas Vianoc, ale počas celého roka.
Sme naozaj v živote spokojní, teší nás všetko, čo máme? Ak nie, spojme sa s Kristom
a učme sa od neho myslieť, vidieť, hovoriť,
jednať ako On a v Jeho duchu. Veď o to
nám ide na Vianoce, aby sme si priblížili
ich odkaz a počas celého roka sa učili radostne žiť.
Prajem všetkým vám, milí priatelia, aby
vás už dnes dostihlo to posolstvo anjelov.
Nedajte sa už prekričať volaním tých, ktorí
o Ježišovi hovoria, ale nemajú záujem byť
bratmi a sestrami.
Veď on k nám prichádza ako náš brat,
priateľ, záchranca a osloboditeľ do našej
malosti.
Prajem všetkým vám, zdravým i nemocným, spokojným i nespokojným, šťastným
i ustarosteným, mladým i starým, evanjelikom i katolíkom, ľuďom iného vyznania
i bez vyznania, vám všetkým milí Senčania, radostné a pokojné Vianoce a požehnaný Nový rok 2019. Pokoj vám!
Ján Podlesný, evanj. farár

MO Matice slovenskej v Senci pozýva na
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT,
ktorý bude 6. januára 2019 o 15.00 v Evanjelickom kostole v Senci
V programe vystúpi spevácky zbor Chorus Angelicus z Budmeríc
a spevácky zbor pri MO Matice slovenskej v Senci
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Darček pod stromček?
Nič jednoduchšie!
DARČEKOVÝ POUKAZ

V ĽUBOVOĽNEJ HODNOTE
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok Vám praje

Rudo Bittner

LICHNEROVA 19, SENEC • tel.: 0915 841 771 • bittnertravel@bittnertravel.sk
Inzercia

Inzercia

S láskou pre starkých

Lampiónový sprievod Biela noc
16.11. sme si pripomenuli Deň
študentstva
lampiónovým
sprievodom s našimi prvákmi. S nápadom Bielej noci
prišiel pán Dian. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zúčastnili
a zažili s nami večer plný zážitkov. Lampiónový sprievod sa
niesol v duchu dobrej nálady,
ktorá pokračovala pri občerstvení na Slnečných jazerách.

Pondelok 22. október 2018 sa
niesol v znamení príprav na
spoločné podujatie žiakov zo
Základnej školy na Kysuckej
ulici s pozvanými hosťami, našimi starými rodičmi. Ďakujeme
všetkým, ktorí prijali pozvanie a
prišli sa s nami tešiť a dopriať si
pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich najmilších. Spoločne sme pripravili

kultúrny program plný piesní,
básní a tancov na znak vďaky
a úcty. Naším drahým ďakujeme za všetko krásne a dobré,
čo pre svoje vnúčatká urobili
a v budúcnosti ešte urobia.
Želáme vám všetkým v mene
pani riaditeľky, učiteliek, vychovávateliek i vašich detí
a vnúčat všetko dobré!
Karin Slezáková

Deti aj rodičia si pochutili na
mastnom chlebe s cibuľou,
ktorý nám poskytol sponzor p.
Slezák. Na zahriatie sa podával teplý čaj. Počas celej akcie
nás sprevádzala Mestská polícia, za čo hliadke veľmi pekne
ďakujeme. Ďakujeme za pomoc a sponzorské príspevky.
Tešíme sa na ďalšie spoločné
akcie.
Karin Slezáková
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Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA
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KINO - HITY

Úspešné filmy pred SILVESTROM

ZRODILA SA HVIEZDA
29.12. sobota o 16:00 5,00 Eur

PO ČOM MUŽI TÚŽIA
29.12. sobota o 18:00 5,00 Eur

JOHNNY ENGLISH
ZNOVA ZASAHUJE
30. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

BOHEMIAN RHAPSODY
Hudobná dráha
Freddiho Mercuryho
30. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

NÁMESTIE pred MsKS

KNIŽNICA
VIANOČNÉ DIELNIČKY
15.12. sobota
10:00 – 14:00
Vstup voľný
Tvorivé dielne
v knižnici

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
BURZA KNÍH
15.12. sobota
10:00 – 13:00
Vstup voľný
V priestoroch
mestskej knižnice

Mestské múzeum v Senci oznamuje svojim návštevníkom,
je z dôvodu rekonštrukcie budovy Tureckého domu, pozastavená
výstavná činnosť a múzeum bude pre verejnosť zatvorené.
Predpokladaný termín otvorenia múzea je marec 2019. O aktivitách múzea počas tohto obdobia (prednášková činnosť a pod.)
budeme verejnosť priebežne informovať. V prípade potreby
môžete pracovníkov múzea kontaktovať na našich mailových
adresách a mobilnom tel. čísle.
Ďakujeme za porozumenie.

SENČAN december 2018

SENČAN december 2018

Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko
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KINOSÁLA
VIANOČNÝ ČAS RADOSTI
Vianočný koncert Radosť
16.12. nedeľa o 15:00 5,00 Eur
Predpredaj od 3.12.2018
PERNÍKOVÁ
CHALÚPKA
2.12. nedeľa
o 15:30
3,00 Eur

VIANOČNÝ KONCERT
9.12. nedeľa o 15:00
Slávnostný adventný program detí
a žiakov škôlky a škôl s vyučovacím
jazykom maďarským.

KARÁCSONYI KONCERT
12.9. vasárnap 15:00
A szenci magyar tanítási nyelvű óvoda
és iskolák ünnepi adventi műsora.

PRIPRAVUJEME:
STRÝKO BALTAZÁR
CESTA NA SEVERNÝ PÓL
3.2. 2019 nedeľa o 15:30 5,00 Eur
Predpredaj od 3.12.2018

LABYRINT

SVET PODĽA ŠAŠKA
Interaktívna výstava
mapujúca život a dielo ilustrátora
THE CHAMBER CHOIR
Miroslava Šaška.
16.12. nedeľa o 17:00
Papierové moduly pracujú
Vstupné dobrovoľné
s motívmi autorových
Vianočný koncert pod umeleckým vedením
sprievodcov po svetových metropolách
a taktovkou Moniky Lukáčovej.
a vyzývajú deti
Spoluúčinkuje: Mykola Erdyk (tenor).
a dospelých k hravej tvorivej aktivite.
Klavírna spolupráca:
Výstava trvá do 6.1.2019.
Kateryna Tobiiash (klavír).
Svojím príspevkom podporíte
Občianske združenie Nepočujúce dieťa.
Kapacita hľadiska je limitovaná.
MAĽOVANÉ PRI HUDBE
6.12. štvrtok o 15:00 Vstup voľný
IX. ročník celomestskej výtvarnej súťaže.
Vernisáž výstavy, vyhodnotenie, spojené s udeľovaním cien.
Výstava trvá 6.12. – 06.01.2019

ARANYKAPU
19.12. streda o 10:30
Zhudobnené básne.
Koncert pre žiakov stredných škôl
v maďarskom jazyku.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Ako ďalej s odpadovým hospodárstvom
v meste Senec a okolí?
Oblasť odpadového hospodárstva zasahuje do každodenného života každého jednotlivca, živnostníka, či
spoločnosti a je asi jedna z najprierezovejších oblastí, aké kedy existovali. Aj keď odpadové hospodárstvo
prešlo od roku 1991, kedy bol schválený prvý zákon o odpadoch výraznou zmenou, nie je ho možné vo veľa
ukazovateľoch porovnávať s vyspelými krajinami Európy, ako napr. Rakúsko alebo Nemecko. Množstvo
vyprodukovaných odpadov v dlhodobom horizonte narastá, hoci sa v ostatných rokoch produkcia napr.
komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa zmiernila. Zvýšenú tvorbu odpadov nie je vzhľadom na životný
štýl obyvateľov možné zastaviť, integrovanou politikou v odpadovom hospodárstve (so zapojením
všetkých jej zložiek) je však možné dosiahnuť čo najvyšší podiel zhodnotenia odpadov (materiálového alebo
energetického).
Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. zabezpečuje pre mesto Senec a okolité obce služby
v oblasti nakladania s nie nebezpečným odpadom – zvoz komunálneho odpadu, zber druhotných surovín
(papier, sklo, plasty, kovy nápojové kartóny), odvoz odpadov zo zberných dvorov, likvidáciu čiernych skládok.
Následne sú v areáli odpady prioritne zhodnotené a odpady, pri ktorých toto nie je možné, sú ukladané na riadenú
skládku ostatných, nie nebezpečných odpadov, ktorá spĺňa všetky legislatívne požiadavky v oblasti životného
prostredia. Skládka podlieha pravidelným kontrolám orgánov štátnej správy a jej prevádzkovateľ odvádza
každoročne finančné prostriedky na viazaný účet, tzv. rekultivačná rezerva. Finančné prostriedky sa po naplnení
skládky použijú na vykonanie rekultivácie.
Na spracovanie druhotných surovín spoločnosť AVE SK vybudovala stredisko zhodnocovania druhotných
surovín, kde je triedený zber z obcí dôkladnejšie roztrieďovaný v ďalšom stupni na konkrétne komodity
(PET fľaše podľa farieb, HDPE drogéria, PS/PP kelímky od jogurtov alebo masiel, kartón, papier, fólia,
nápojové kartóny, kovové obaly a pod.) a následne odovzdaný/odpredaný koncovým spracovateľom ako vstupná
surovina do procesu výroby (plastové vrecia, plastové rúry, papier...).
Naďalej však zostáva veľké percento vyprodukovaných odpadov, ktoré nie je možné opätovne použiť alebo
zhodnotiť. Preto aj v súčasnej dobe je riadená skládka odpadov pre región potrebná a to aj z dôvodu prevencie
vzniku nelegálnych tzv. čiernych skládok odpadov, ktoré zaťažujú životné prostredie a na ich likvidáciu je potrebné
vynakladať nemalé finančné prostriedky.
Európska legislatíva, ako aj samotný zákon o odpadoch č. 79/2015 stanovuje do určitého obdobia (rok 2020
a následné roky), aby sa väčšie percento komunálnych odpadov zhodnocovalo a nie zneškodňovalo na
skládkach. Tento trend si uvedomuje aj naša spoločnosť a pripravuje v tomto smere opatrenia, ktoré by mali
znížiť ukladanie odpadov na skládku. Konkrétne v horizonte dvoch rokov by chcela na vlastných pozemkoch
v areáli skládky vybudovať kompostáreň a technológiu na dotrieďovanie samotných komunálnych odpadov
spolu s linkou na výrobu alternatívneho paliva pre cementárenský alebo vápenkársky priemysel z odpadov
komunálnych a odpadov priemyselných, ktoré sa teraz ukladajú na skládku odpadov. Výroba alternatívnych
palív z odpadov (tzv. TAP – tuhé alternatívne palivá) je bežný proces zhodnocovania odpadov v Európe
(systém dopravníkových pásov a drvičov) a zameriava sa na výrobu alternatívnych palív z týchto odpadov,
kde výsledný produkt je palivo do cementárenských pecí, ktoré nahradzuje používanie uhlia, resp. zemného
plynu. Pri zhodnocovaní týchto odpadov v cementárenských peciach nevznikajú žiadne iné formy odpadov,
výsledný produkt je slinok, ktorý je pred produktom cementu. Uvedená technológia zhodnocovania odpadov
je bezodpadová a nemá negatívne vplyvy na životné prostredie. Kombináciou troch systémov – dotrieďovacou
Inzercia
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linkou na druhotné suroviny (už existujúcou v areáli skládky), kompostárňou a linkou na výrobu
alternatívnych palív je možné znížiť ukladanie až vyše 50% odpadov na skládku. Cieľ zníženia ukladania
odpadov na skládku a napĺňanie legislatívnych cieľov recyklácie a zhodnotenia si určila naša spoločnosť ako
prioritu, ktorú by chcela dosiahnuť v čo najskoršom čase. Tento cieľ však nie je možné dosiahnuť bez aktívnej
účasti obyvateľov a samotných miest a obcí. Preto sme radi, že aj v meste Senec sa trend separovaného zberu
a environmentálneho povedomia dostáva na úroveň, aká je bežná v západnej Európe. Za to Vám chcem vysloviť
poďakovanie ale aj prosbu, aby sme spoločnými silami aj naďalej zabezpečili aj pre mesto Senec a okolie zelené
odpadové hospodárstvo, t.j. minimalizovanie odpadov ukladaných na skládku a zvyšovanie triedeného zberu
a zhodnocovanie iných druhov odpadov.
Aké výhody má mesto Senec z dôvodu existencie skládky a centra komplexného odpadového
hospodárstva?
Mesto dostáva od spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo cca 250 000 eur každý rok na
zveľaďovanie odpadového hospodárstva na území mesta (ide o zákonné poplatky za uloženie odpadu
na skládku)
V porovnaní s inými mestami má občan Senca nižšie ročné poplatky za komunálne odpady
Mesto Senec dostáva ďalších 4 tisíc EUR, ktoré naša spoločnosť odvádza do mestského rozpočtu
v zmysle zmluvy s mestom v rámci dohodnutých environmentálnych aktivít
Čo by sa stalo, ak by mesto Senec nemalo vlastnú skládku a centrum komplexného odpadového
hospodárstva:
Cena za zneškodnenie odpadov v meste Senec by sa zvýšila minimálne o 150%
Cena za odvoz odpadov by sa v meste Senec zvýšila minimálne o 200% vzhľadom na dostupnosť
iných skládok odpadov v okolí (existujúce skládky v Zohore a Dubovej)
Občania mesta Senec by prišli o možnosť za zvýhodnených podmienok ukladať drobný stavebný
odpad a odpad iného charakteru na skládku odpadov
Mesto Senec by prišlo o nezávislosť v oblasti zneškodnenia komunálnych odpadov v regióne
a dostalo by sa do závislosti iných skládok v okolí
Prepustí sa cca 55 zamestnancov, ktorí priamo alebo nepriamo pracujú na zbere, zhodnotení
a zneškodnení odpadov v meste Senec a okolí
Priemyselné subjekty v priemyselnom parku Senec nebudú mať kde zneškodňovať odpad, čo bola
jedna z výhod seneckého priemyselného parku vzhľadom na skládku odpadov
Obce, ktoré sú v združení s mestom Senec nebudú mať možnosť kde ukladať odpad, nakoľko
kapacitne iné zariadenia v okolí nie sú schopné poňať takéto množstvo odpadov
RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
Konateľ a generálny riaditeľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Prezident APOH – Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve
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Befejeződött a 49. Szenczi Molnár Albert Napok rendezvénysorozata

2018. október 27-én, szombaton
17:00 órakor került sor a 49. Szenczi
Molnár Albert Napok záróünnepségére a Szenczi Molnár Albert Alapiskola színháztermében. Az ünnepi
programban előbb a helyi diákok
léptek föl a „Szép dicséreteket éneklek...” című műsorukkal, majd Molnár

Zsuzsanna énekelt zsoltárokat. Kovács László tanár, történész mondott ünnepi beszédet. Ezt követően
Matus Mónika az iskola igazgatója
megnyitotta az alapiskola színháztermében megtalálható „A magyar
reformáció 500 éve” című kiállítást,
amelyet egy hónapon keresztül lát-

hatnak az érdeklődők. Végül a záróünnepség közönsége az iskola
előcsarnokába vonult, ahol a szenci
politikai és társadalmi szervezetek,
valamint a magyar tannyelvű iskolák
képviselői megkoszorúzták a Szenczi
Molnár Albertet ábrázoló domborművet.
VCs

Skončili sa 49. Dni Alberta Molnára Szencziho

V sobotu 27. októbra 2018 sa konalo záverečné podujatie 49. Dní Alberta Molná-

ra Szencziho v divadelnej sále ZŠ Alberta
Molnára Szencziho. Najprv vystúpili žiaci
školy s programom pod názvom „Spievam
krásne chválospevy“. Zsuzsa Molnár potom zaspievala žalmy a duchovné piesne.
Slávnostný príhovor predniesol pedagóg
a historik László Kovács. Riaditeľka školy
Mónika Matus po slávnostnom príhovore
otvorila výstavu „500 rokov reformácie“ inštalovanej v priestoroch divadelnej sály školy. Zúčastnení sa potom presunuli do vestibulu, kde sa stali účastníkmi pietneho aktu
položenia vencov k reliéfu Alberta Molnára
Szencziho.
VCs

Az alapiskola III. természettudományi diákkonferenciája
2018. november 14-én került megrendezésre a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
III. természettudományi diákkonferenciája. A konferenciabizottság elnöke Mészáros Alajos professzor volt, a tagjai
Hamerlik László docens, Miklós Péter
egyetemi adjunktus és Fedorová Janka doktornő voltak. Idén kilenc értékes
előadást hallottunk a szenci, a pozsonypüspöki és a Duna utcai alapiskola felkészült tanulóitól.
Richter Richárd pozsonypüspöki tanuló saját cukorbetegségéről adott elő.
A Duna utcai alapiskolából érkező diákok a biológia különböző területeit érintő előadásokat tartottak. Jakubáč Erik
az emésztőrendszerrel, Macsai Maximilián és Piróg Ádám a szemétszigetekkel, Popély András pedig a pandákkal
foglalkozott. Alapiskolánkat öt tanuló
képviselte. Hlaváč Anna a kutyahotel nevelő hatásáról számolt be beagle kutyá-

ja kapcsán. Mészáros Krisztián a mérges varangy rettenetes ellenségéről és
a varangyokkal kapcsolatos legendákról tartott érdekfeszítő előadást. Nagy
Vivien a borsai farmon folyó csikónevelés rejtélyeibe avatott be bennünket.
Oravec Dávid bemutatta, hogyan zajlik
a baromfitenyésztés a Szenczi Molnár
Alapiskola udvarán. Šillo Klára pedig
a családjukban előforduló fogászati
problémákat elemezte.
A konferenciabizottság értékes javaslatokkal és hozzászólásokkal egészítette ki az előadásokat. Mészáros Alajos professzor úr kihangsúlyozta, hogy
a diákkonferencián kapott visszajelzések nagyon fontosak a kutató diákok
későbbi fejlődése szempontjából, nemcsak az előadások tudományos tartalmát illetően, hanem azok hatékony prezentációja szempontjából is.
Párkány Antónia
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III. Žiacka prírodovedná konferencia ZŠ školy s VJM

14. novembra sa v ZŠ s VJM A. M. Szencziho
uskutočnil tretí ročník Žiackej prírodovednej
konferencie. Predsedom vedeckej komisie
konferencie bol prof. Alajos Mészáros a jej
členovia boli doc. László Hamerlik a odborný asistent Péter Miklós, ktorí pochádzajú
z univerzitného prostredia. Jedinou členkou
komisie z domácej pôdy bola pracovníčka
Mestského múzea v Senci doktorka Janka
Fedorová. Členovia komisie si vypočuli deväť hodnotných prednášok od žiakov základných škôl s VJM v Senci, Podunajských
Biskupiciach a na Dunajskej ulici v Bratislave. Témou prezentácie Richárda Richtera

z Podunajských Biskupíc bola cukrovka,
ktorou aj on trpí. Žiaci z Dunajskej ulice pripravili témy z rôznych oblastí biológie. Erik
Jakubáč sa zaoberal tráviacim systémom,
Maximilián Macsai a Ádám Piróg hovorili
o smetných ostrovoch a András Popély sa
venoval pandám. Našu školu reprezentovalo päť žiakov. Anna Hlaváč poukázala na
pozitívny výchovný vplyv pobytu jej beagla
v psom hoteli. Krisztián Mészáros pojednával o prirodzenom predátorovi jedovatej
ropuche a o legendách spojených s ropuchami. Vivien Nagy zasvätila poslucháčov
do tajov chovu kobýl v Hrubej Borši. Dávid
Oravec predstavil chov hydiny na zadnom
dvore našej školy. Klára Šillo prezentovala dentálne problémy vyskytujúce sa v jej
rodine. Členovia komisie každú prezentovanú tému obohatili svojimi poznámkami. Prof. Alajos Mészáros vyzdvihol, že
spätná väzba, ktorú mladí vedci získali na
konferencii, sú veľmi dôležité pre ich ďalší rast, čo sa netýka len kvality obsahovej
stránky prezentácií, ale aj rozvoja samotných prezentačných schopností žiakov.
Antónia Párkány
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SZENT ÜNNEPÜNK
SZENT ÜNNEPÜNK, VÁRUNK,
A FIATAL MEG AGG,
SZÍVET, LELKET TÁRUNK,
LEHET KEMÉNY A FAGY.
AJÁNDÉKOT KAPJUNK,
ÍGY MEGY EZ ILYENKOR…
EGYMÁST SOSE MARJUK!
EZ MIÉRT SZÍVEM SZÓL.
ADJON AZ ÚR VÉGRE
FÉNYT, RAGYOGÁST EZRET,
S FELNÉZZÜNK AZ ÉGRE…
SZENT KARÁCSONYT SZEBBET!
AZ ÉJSZAKA SÖTÉT,
VÉGE NEM LESZ SOHA?
MIKOR VÁLIK KÖDDÉ
BÉNÍTÓ TÉVTANA?
SZENT KARÁCSONY HOZZ FÉNYT,
SZÍVÜNKNEK, LEKÜNKNEK,
SOKASÍTSD A REMÉNYT
ÉS LÁTÁST SZEMÜNKNEK.
TUDD! VÉGET ÉR AZ ÉJ,
JÖN A FÉNY, A NAPPAL,
S A KARÁCSONYI ÉJ
GYŐZ NAGY DIADALLAL!
Mgr. Katona Roland

Történelmi lecke Auschwitz-Birkenauból

A Szenczi Molnár Albert Gimnázium és
Szakközépiskola fontosnak tarja az extrémizmus elleni nevelést. Ennek egyik leghatékonyabb módja, hogy saját szemünkkel
lássuk, milyen borzalmakat okozott ez a

történelem során. Iskolánk diákjai szeptember 20-án ellátogattak az Auschwitz—
Birkenau haláltáborokba. A birkenaui táborban láttuk a ,, mosdót”, a kisgyermekek,
illetve édesanyáik ,,hálószobáit”, a lerom-

bolt krematóriumokat és az áldozatok emlékművét. Auschwitzban megnéztük a múzeumot, ahol egy helyi magyar idegenvezető kalauzolt bennünket. Elmondta, hogy
a tábor 1940 és 1945 között működött, ez
alatt megközelítőleg 1,5 millió ember vesztette életét csak azért, mert zsidók, romák,
fogyatékosok vagy homoszexuálisak voltak. Akit az SS-orvos nem ítélt azonnali
halálra, azt embertelen körülmények között
halálra dolgoztatták. A hallottak és a látottak mindannyiunkat megráztak.
Másnap a wieliczkai sóbányát látogattuk
meg. Ötvennégy emeletnyi lépcsőn jutottunk le, majd egy lifttel jutottunk a felszínre. Szombaton megismerkedtünk Krakkó
nevezetességeivel. Harmadnap hazaindultunk, de még megálltunk Zakopanéban,
ahol a sajtpiacon a friss és különleges
sajtokon kívül sok más portékát is vásárolhattunk.
Pongrácz Emese

Historické poučenie z Auschwitz-Birkenau
Spojená škola s VJM považuje za svoju
povinnosť viesť študentov k odmietaniu
extrémizmu. Najúčinnejším spôsobom výchovy je umožniť mládeži vidieť na vlastné oči, aké hrôzy spôsobil v našej histórii. Skupina našich študentov navštívila
20. septembra vyhladzovacie tábory
Auschwitz - Birkenau. V Birkenau videli
„sprchy”, zdemolované krematóriá, „spálne” matiek s malými deťmi a pomník obetí. V

múzeu v Auschwitz ich sprevádzal miestny
maďarsky hovoriaci sprievodca. Tábor bol
v prevádzke v rokoch 1940 – 1945. V tom
období tam prišlo o život približne 1,5 milióna ľudí len preto, že boli Židia, Rómovia, hendikepovaní či homosexuáli. Tí,
ktorých neposlal lekár-SS hneď na smrť,
sa v hrozných neľudských podmienkach
upracovali na smrť. Všetci členovia výpravy boli otrasení z toho, čo počuli a videli.

Ďalší deň navštívili soľnú baňu vo Wieliczke. Do hĺbky päťdesiatštyri poschodí šli po schodoch, našťastie naspäť už
mohli použiť výťah. V sobotu prešli pamätihodnosti Krakova. Tretí deň sa vybrali domov, ale po ceste sa ešte zastavili
v Zakopanom, kde na trhu, okrem výborných čerstvých syrov, mali možnosť vyberať aj z bohatej ponuky iných tovarov.
Emese Pongrácz
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Dávid Kulaš, Linda Hladká, Eliot Blažej,
Michaela Bučanová, Denis Gapčo,
Jakub Glassa, Richard Mikulec, Patrik
Krajčovič, Jakub Šedro,
Michael Michalec, Matej Papšík, Veronika
Mokráňová, Rebeka Podolská,
Viktor Belan
Zosobášili sa
Jozef Morvay – Svetlana Polkovnikova
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Elena Ingeliová ml. (65), Eva Harčárová
(70), Mária Lopušná (70), Hedviga Mokošová (70), Mária Gašparová (80)
Helena Hrušovská (80), Alžbeta Jajcajová (85), Mikuláš Holocsy (85)
Jednota dôchodcov
Elena Ingeliová (65), Mária Lopušná (70)
Hedviga Mokošová (70), Marta Maková
(70), Ľudmila Lošonská (80), Helena
Hrušovská (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Tatjana Holeková (65), Anna Surmáková (65), František Mosor (70), Hedviga
Mokošová (70), Mária Lopušná (70), Klára
Zaujecová (80)
Dňa 26.12.2018 oslávi svoje
krásne 70-te narodeniny naša
milovaná mama, manželka,
babka a prababka Elena Bordácsová (rod. Dugovičová).
Kyticu ruží v tento krásny deň
zo srdca Ti chceme dať a už
iba jedno prianie v srdci pre Teba máme:
Ži ešte dlho s nami v zdraví a láske. Manžel
Imrich, dcéry, syn, zať, vnúčatá a pravnučka
Nelka.

Opustili nás
Ladislav Michalek 1940, Dušan Barkol
1961, Emília Tanková 1941,
Ladislav Nádaský 1949, Leokádie Lenčová 1957, Edita Kroliková 1952
Dňa 29. novembra uplynulo
9 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, babička, sestra Anna
Baďuríková. S láskou a vďakou na ňu spomína rodina,
priatelia, známi.
Je to už 7 rokov, čo si nám odišiel do neba a nám ostalo ticho
v duši. Prázdna je náruč bez
teba, keď tvoju tvár len tuším.
Staraj sa nám tam, Bože, oňho
– prosíme. Nech mu nie je zima

a nech nie je sám – kým prídeme. Odišiel si
preč, nás to veľmi bolí, opustil si tento svet aj
proti svojej vôli. S láskou spomína na Duška
Bedeča smútiaca rodina.
Odišiel si tichučko, niet ťa už
medzi nami, v našich srdciach
ale žiješ stále spomienkami.
Dňa 26.12. uplynie 26 rokov,
čo nás Karol Bedeč navždy
opustil. Smútiaca rodina
Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
na tvári nekonečne dlho páli.
Len minúta s tebou to mi stačí,
či len okamih krátky a ospalý,
tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím nech sa mi s tebou
aspoň sníva. Dňa 25. 11. uplynuli dva roky, čo nás Miroslav Bedeč ml.
navždy opustil. S láskou spomíname
17. decembra uplynie 11 rokov
od smrti našej milovanej matky, babičky Heleny Demovičovej rod. Stupkovej. Spomína Pali s rodinou.
Dňa 13.12.2018 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, babka
a prababka Helena Dugovičová (rod. Časnyová). Kto ste
ju poznali venujte jej prosím tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.
November 4 - én múlt el 9 éve,
hogy eltávozott körünkből
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, Gottgeisel Szilveszter. Fájó szívvel emlékeznek
felesége, lányai, fia, vejei,
unokái és dédunokája.
Dňa 4. novembra uplynulo 9 rokov, kedy
nás opustil náš milovaný manžel, otec, starý
otec, Silvester Gottgeisel. S láskou spomínajú manželka, dcéry, syn, zaťovia, vnúčatá
a pravnúča.
Dňa 25.11.2018 uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, vnuk a krstný
syn, Tomáš Kuzma. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Dňa 21.11.2018 uplynulo 20
rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý otec, dedko a pradedko Pavol Marák. Kto ste
ho poznali venujte mu s nami
tichú spomienku. Smútiaca
rodina

Szeptember 12-én volt egy éve, hogy fájó
szívvel vettünk végső búcsút Michalek
szül. Bozsik Mártától. Akik ismerték és

tisztelték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Férje, gyermekei és unokái
örökké őrizni fogják emlékét.
Dňa 12. septembra uplynul
rok, čo sme sa navždy rozlúčili s Martou Michalekovou
rod. Bozsikovou. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
2017. november 20-án volt
három éve, hogy örökre búcsút vettünk a mi szeretett Michalek Évánktól (szül. Poór).
Kérjük, akik ismerték, emlékezzenek meg róla. A gyászoló család.
Dňa 20.11.2017 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustila naša milovaná Eva Michaleková, rod. Poórová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Smútiaca rodina by sa rada
poďakovala p. farárovi Jozefovi Dúcovi, p. farárovi Jánovi
Hudecovi, všetkým príbuzným,
známym,
susedom,
zamestnancom a bývalým
kolegom z MsÚ, ktorí odprevadili nášho milovaného manžela, otca, deda
a brata Ladislava Nádaského na jeho
poslednej ceste životom a osobne alebo
v myšlienkach zdieľali s nami našu obrovskú
bolesť z jeho straty. Opustil nás vo veku 69
rokov. Zároveň ďakujeme za kvetinové dary,
prejavenú sústrasť a akúkoľvek pomoc pri
organizovaní poslednej rozlúčky. Odpočívaj
v pokoji! Smútiaca rodina
A gyászoló család szeretné megköszönni
minden ismerõsnek, családtagnak, szomszédnak, Jozef Dúc és Ján Hudec plébánosoknak, a városháza munkatársainak és
egyben a volt kollégáknak, hogy elkisérték
utolsó útjára a szeretett férjet, édesapát,
nagyapát és testvért Nádaský Lászlót, személyesen vagy gondolatban így enyhítve
elvesztésével járó fájdalmunkat. 69 évesen
hunyt el. Egyúttal köszönjük a sok virágot,
a kinyilvánított részvétet és minden segítséget az utolsó búcsuzás megszervezésénél.
Nyugodj békében! Gyászoló család
Dňa 9. decembra uplynulo 10
rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec, manžel
a dedo Ondrej Nyáry. S láskou naňho spomína manželka, deti a celá rodina.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. No
každý deň ocko patrí iba tebe naša spomienka. Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš
stále žiť. Dňa 10.12. uplynulo
40 rokov, čo nás opustil Tibor
Piroška. S láskou spomína
manželka s celou veľkou rodinou
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Dňa 20.11.2018 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
mamička a babička Mária Polická. S láskou a úctou spomínajú dcéra Alena s rodinou.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. No
každý deň mamička, ocko patrí Vám naša
spomienka. Osud Vám nedoprial dlhšie
s nami byť, ale v našich srdciach budete
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stále žiť. Dňa 28.11. uplynulo
štrnáste výročie smrti našej
drahej mamičky a babičky
Irenky Slovákovej a 27.12.
dvanáste výročie nášho ocka
a dedka Juraja
Slováka. S láskou spomínajú
dcéry s rodinami. Kto ste ich
poznali venujte im tichú spomienku.
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„Vzácne chvíle s Tebou otec,
už dávno pominuli, zostala
nám láska v našich srdciach
a krásne spomienky. Dňa
2.decembra 2018 uplynie
dvadsaťtri rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a dedko Július Szabadoš. Za tichú
spomienku a modlitbu ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

Planétka Senec má priemer 15,1 km a obieha okolo Slnka medzi Marsom a Jupiterom

Astronomická kupola na Základnej škole
s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci od roku 2006 poskytuje zázemie členom astronomického združenia SOLAR
Hvezdáreň Senec. Vďaka jednoduchej
dostupnosti a skvelému zázemiu sa tu
členovia združenia snažia vybudovať ľahko dostupné miesto pre propagáciu astronómie v Bratislavskom kraji.
27. marca 2009 v rámci projektu APVV
združenie začalo s pravidelným organizovaním astronomických prednášok tzv.
astroprednášok. Prvú astroprednášku
mal v tej dobe doktorand Univerzity Komenského v Bratislave z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Astroprednášky
dodnes pokračujú aj vďaka podpore
mesta Senec, a práve v októbri 2018 sa
uskutočnila 100. astroprednáška. V tomto roku prednášajú zhodou okolnosti
doktorandi rôznych univerzít, a ako bolo
spomenuté, prednášky začali práve doktorandi. Za tie roky sa v rámci prednášok
vystriedali rôzni prednášajúci z rôznych
oblastí ako napr. vedúci systému na filtrovanie dát experimentu CMS na veľkom
hadrónovom urýchľovači LHC v CERN-e
alebo slovenský kozmonaut plukovník
Ing. Ivan Bella.
Mesto Senec podporilo mnohé aktivity
združenia. K tým najväčším patria: stavba ďalekohľadu VLST (Very Large Senec
Teleskop), hlavného prístroja seneckej

hvezdárne, ktorý bol slávnostne skolaudovaný v septembri 2014 a odvtedy sa
využíva na verejné prehliadky oblohy
a projekt seneckého planetária s vysokým rozlíšením – planetárium môžu návštevníci seneckej hvezdárne pravidelne
navštevovať od decembra 2017. Nesmieme zabudnúť ani na to, že mesto pomocou moderného, smerovaného verejného
osvetlenia znížilo svetelný smog a vďaka
tomu sa zlepšila kvalita nočnej oblohy.
Ako vďaku za výnimočnú podporu od
mesta Senec, skvelú spoluprácu so Základnou školou s VJM Alberta Molnára
Szencziho, poďakovanie všetkým Senčanom a návštevníkom seneckej hvezdárne, ktorí podporujú astronómiu v Senci,
členovia združenia SOLAR Hvezdáreň
Senec pri príležitosti organizovania 100.
astroprednášky 24. októbra 2018, podali
spolu s objaviteľmi návrh na definitívne
pomenovanie planetky: (20664) = 1999
UV4 na planetku (20664) Senec = 1999
UV4. Planetku 30. októbra 1999 objavili
Mgr. Adrián Galád, PhD. a doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. z Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre. Planetka má priemer 15,1 km a obieha okolo
Slnka medzi Marsom a Jupiterom.
Medzinárodná astronomická únia prijala
návrh na pomenovanie a Centrum malých planét vo svojom cirkulári M.P.C.
110641 dňa 25.9.2018 oficiálne uverejni-

lo nasledovnú citáciu: (20664) Senec =
1999 UV4
Discovered 1999 Oct. 31 by A. Galad and
J. Toth at Modra.
The town of Senec is located in the south-west of Slovakia. The historical development of the town is dated from the
middle of the 13th century. Senec actively
supports amateur astronomy. In 1982 an
astronomical observatory was built on
the building of Albert Molnár Szenczi Elementary School.
Na 100. astroprednáške boli slávnostne
odovzdané plakety riaditeľke základnej
školy Mgr. Mónike Matus a viceprimátorovi mesta Senec Ing. Dušanovi Badinskému. Okrem toho mesto dostalo aj 3D
model planétky. Plaketa obsahuje údaje
o planétke, o jej objaviteľoch a vyššie
spomínaný citát.
Sme veľmi radi, že sa naše astronomické združenie SOLAR Hvezdáreň Senec
môže starať a zveľaďovať astronomickú
kupolu a jej vybavenie. Máme množstvo
nových vízií, ktoré plánujeme zrealizovať
a priniesť astronómiu opäť bližšie našim
návštevníkom hvezdárne a záujemcov
o astronómiu. SOLAR Hvezdáreň Senec
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Úspech MŠK Senec U8 v Čechách
Cez víkend 10.-11. novembra 2018 sa
malí futbalisti z MŠK Senec U8 so svojím
trénerom Lukášom Pošom, zúčastnili sa
na dvojdňovom halovom turnaji v českých Hlušiciach. Turnaja sa zúčastnilo
desať mužstiev, z toho dve mužstvá reprezentovali Senec. Chlapci mužstva Senec A (Balážik, Čičmanec, Smolko, Struhár, Strečka, Világi, Orbán) sa umiestnili
na 6. mieste a chlapci z mužstva Senec
B (Gál, Kriška, Červenák, Dóci, Kováč,
Paufler, Hladík) sa dostali do finále a získali 2.miesto.
Lucia Pauflerova - vedúca U8,
MŠK Senec

Karol Ryšavý vybojoval pre Senec prestížny titul!
Sobota priniesla pre fanúšikov kontaktných športov skutočnú lahôdku,
keď sa v pražskej O2 aréne konal očakávaný turnaj v zmiešaných bojových
umeniach Oktagon 10. Ten priniesol
rekordnú návštevu v podobe viac ako
10 tisíc divákov.
Svoje zastúpenie na podujatí malo aj
mesto Senec, keď sa vo finále tretej série reality šou Oktagon Výzva predstavil Karol Ryšavý. A rozhodne nesklamal! „Pred vstupom do tejto šou som
očakával, že mi to zmení život, čo sa
aj podarilo,” prezradil Ryšavý, ktorý vo
výbornom súboji dokázal zdolať Jakuba Dohnala z Českej republiky.
“Veril som, že môžem vyhrať, aj keď
konkurencia bola obrovská. Ale na to
som tam išiel a veril!” Také jednoduché
to ale nebolo, keď si každé víťazstvo
musel Ryšavý doslova vydrieť a finálový duel to iba potvrdil. “Mal som aj

kritickú chvíľu, keď som sa dostal do
škrtenia, ale povedal som si, že radšej
zaspím, pretože takto to nemôže skončiť.“
Nakoniec sa ale „Kájo“ za pomoci obrovskej podpory divákov dokázal z nepríjemnej pozície dostať a vzápätí duel
ukončiť. „Atmosféra bola úžasná, ako
v najlepšej lige sveta UFC. Ešte som to
nezažil, a o to viac si to užíval. Pocity
po výhre sa nedajú opísať. Podarilo sa
mi vyhrať opasok pre mojich fanúšikov,
pre Senec, ale aj pre Trnavu, kde trénujem. Ďakujem môjmu tímu SFG, bez
ktorého by som to nedokázal.“
Ryšavý sa týmto titulom zaradil k MMA
hviezdam ako Gábor Borároš a Samuel
Krištofič, ktorí Oktagon Výzvu ovládli
v minulých rokoch a naplno sa tak
etabloval medzi najväčšími osobnosťami domácej scény.
KR
Foto: MarkMedia

Senčanka úspešne zdolala autentický maratón z mestečka Maratón do Atén
Hrdinský príbeh gréckeho vojaka Pheidipida z roku 490 pred naším letopočtom prežil do dnešnej doby a stal sa
skutočnou inšpiráciou. Trasu dlhú 42
km 195 m prekoná tisíce bežcov v rôznych častiach zemegule, ale len jedna
z nich je pravá a má nádych originálu –
Autentický maratón z mestečka Maratón
do Atén.
Na štart sa toho roku 11. novembra postavilo 18750 bežcov z celého sveta,
zo Slovenska 74 s cieľom splniť si svoj
bežecký sen. Ťažšie podmienky s náročným profilom s prevýšením medzi 20
až 30 kilometrom, aj teplejším počasím,
zmierňovali fandiaci ľudia a úžasná atmosféra plná emócií. Eufóriu zo štartu
vystriedali pocity z oblastí zasiahnutými požiarmi v júli, pri ktorých zahynulo

99 ľudí.... Stovky ľudí v čiernom, s tričkami WHY 99? WE WILL NEVER FORGET,
nenechali nikoho chladným a spôsobili
obrovský pocit spolupatričnosti.
Dobeh nás čakal na veľkolepom mramorovom štadióne Panathinaicos, rodisku
moderných olympijských hier, kde sme
pozbierali posledné zvyšky síl a pretavili
do úžasného pocitu radosti a hrdosti. Aj
keď mojou osobnou výzvou bolo hlavne
dobehnúť, napokon cieľový čas 3hod 58
minút 56 sekúnd je mojím najlepším maratónskym výkonom. Potešilo aj umiestnenie na 11. mieste v kategórii 50-54,
kde štartovalo 374 žien.
Zdolať túto maratónsku métu je pre
bežca obrovský zážitok, ktorý budem
v sebe spracúvať dlhú dobu...
Sylvia Urbancová
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V. ročník medzinárodného futbalového turnaja U-13 „O pohár hlavného mesta Prahy“
Vďaka dobrým partnerským vzťahom
funkcionárov MŠK Senec s kolegami FK
Meteor Praha sa mladší žiaci zúčastnili
prestížneho medzinárodného futbalového turnaja v pamätný deň 17. novembra 2018 v Prahe. Účasť mužstiev ako
AC Sparta Praha, FC Baník Ostrava, FK
Motorlet Praha, FC Slovan Liberec, FC
Viktoria Plzeň, 1. FC Slovácko, FK Mladá
Boleslav, SK Slavia Praha, WKS Slask
Wroclaw, FC Budapest Solymok S.E.
a domáci tím sľubovala vítanú konfrontáciu s kvalitnými mužstvami z regiónu
Strednej Európy. A veru, táto konfrontácia s kvalitatívne lepšími mužstvami náš
tím fyzicky a psychicky preverila, potvrdila naše silné a odhalila slabé stránky.
Cieľom účasti bolo zistiť výkonnosť nášho mužstva v porovnaní s inou, kvalitatívne vyššou ligou a inou futbalovou
školou, a v neposlednom rade rozvíjať
vzťahy s partnerom z FK Meteor Praha.
Ciele boli naplnené, skúsenosti budú
analyzované a zapracované do tréningového procesu MŠK Senec U-13.
Naše mladé nádeje sa postupne púšťali
do boja v skupine proti domácemu tímu,
ďalej proti FC Viktoria Plzeň, FC Slovan
Liberec, AC Sparta Praha a FC Baník
Ostrava.
Výkony boli určite lepšie ako výsledky,
keďže tie nám zaručili len zápas proti

FK Motorlet Praha, ktorý bol súbojom
o predposledné miesto.
Prítomných trénerov a rodičov potešil obetavý výkon chlapcov postavený
na dôraznej obrane, bojovnosti, snahe
o konštruktívnu hru a najmä postupné prispôsobenie sa tempu hry kvalitnejších súperov. Na druhej strane
bol zrejmý pomalší pohyb, rozohrávka
a s tým súvisiaca strata dôvery vo vlastné schopnosti nadobudnutá v našej lige

Senčan bodoval v Spartan race
Viktor Hervay reprezentoval Slovensko
a Senec na majstrovstvách sveta v extrémnom prekážkovom behu „Spartan
race“ v starobylej Gréckej Sparte, kde sa
zišlo 2000 pretekárov z 57 krajín sveta.
Majstrovstvá sa konali 2.- 4. novembra
2018 a pozostávali z troch bežeckých
pretekov na 8 km,17 km a 30 km, ktoré
bežci absolvovali počas dvoch dní. Slovensko malo 30 člennú výpravu a nestratilo sa medzi ostatnými krajinami.
Bežecké trate boli vytýčené v náročnom
prostredí plnom rôznych prekážok. V sobotu sa doobeda konali preteky na 17
km a poobede na 8 km. Majstrovstvá vrcholili v nedeľu náročným 28 km behom
na trati, ktorá bola prepletaná ťažkými
prekážkami. „Nedeľa bola náročná, človek už cítil všetky svaly, ja osobne asi
najviac koleno. Ale šťastne som dobehol a podarilo sa mi získať 12- te miesto
vo svojej vekovej kategórii 18-24 rokov.
Zážitok z pretekov znásobili aj rodičia,
ktorí ma čakali na letisku s uvítacím
transparentom. Bolo to dojímavé a nezabudnuteľné,“ vyjadril sa Viktor Hervay.
VCs

po výbornej jeseni.
Mimo futbalových aktivít si našej nádeje
prehliadli centrum Prahy a potešili svojich rodičov nákupmi suvenírov a darčekov. Rovnako potešili slová uznania
trénera FC Budapešť na margo letného
Megaturnaja a ním prejavený záujem
o rozvíjanie partnerstva medzi našimi
klubmi.
Účasť na takýchto turnajoch podporuje
ambíciu klubu vychovávať športovo nadanú mládež z regiónu Senca a poskytnúť príležitosť pre všetkých, ktorí majú
záujem hrať futbal. Možnosť konfrontácie s kvalitatívne vyššou ligou a inou
futbalovou školou je prínosom pre mládežnícke mužstvá MŠK Senec s cieľom
pripraviť širokú a adekvátne pripravenú
hráčsku základňu pre dorast a mužskú
kategóriu.
Touto cestou chcem oceniť schopnosť
funkcionárov klubu udržiavať a nadväzovať medzinárodné partnerstvá potrebné
pre rast mládežníckeho futbalu. Vďaka
patrí aj trénerovi a asistentovi MŠK Senec
U-13 za kvalitnú prípravu mužstva, ktoré
svojím výkonom napriek nie najlepšiemu
výsledku obstáli v konkurencii výberov
prvoligových zahraničných mužstiev,
chlapci a dievča dôstojne reprezentovali
svoj klub, svoje mesto a v tomto prípade
aj vlasť.
Norbert Tornyai
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Ivana Martišovičová si vyplávala zlato, striebro aj bronz
Swim klub Senec sa 13. a 14. okóbra 2018
zúčastnil plaveckých pretekov Majstrovstvá BAO.
Ivana Martišovičová na týchto majstrovstvách sa postavila na všetky tri stupne
výťazov. V disciplíne 50metrov prsia si vyplávala 1. miesto.
Na trati 200 metrov v disciplíne prsia vybojovala 2. miesto a v disciplíne 50 metrov motýľ obsadila 3. miesto.
Ivana Martišovičová a Alica Szárazová si
vyplávali aj svoje osobné rekordy.
Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa
ďalších úspechov.
Zdroj: Swim klub Senec

Dva víkendy plné medailí pre seneckých plavcov z XBS Swimming
Získať medaily v akomkoľvek športe a v ktorejkoľvek kategórii,
nie je práve jednoduché. Vyplávať si medailu v bazéne je o to
náročnejšie, že plavec je v dráhe sám za seba. Podobne ako
krasokurčuliar na klzisku, či gymnasta na koberci.
Októbrové soboty a aj jednu nedeľu venovali seneckí školáci
plávajúci za klub XBS Swiming pretekom v Rakúskom Simmeringu 6.10. 2018, neskôr pretekom v Bratislave na Mokrohájskej
20.10.2018, pričom celomesačné zápolenie ukončili na Wiener

Cupe 21.10.2018 vo Viedni.
Deti dokopy získali v individuálnych disciplínach 30 medailí
a v štafete získali jedenkrát 2. miesto.
Medailisti:
6.10.2018
- Liliana Kantorová – 1. miesto 25 prsia
- Margaréta Kantorová – 2x2. miesto 50 znak a 100 polohové
preteky, 3. miesto 50 motýľ
- Adam Franek – 3x2. miesto 50 motýľ, 50 kraul, 1. miesto 100
polohové preteky
20.10.2018
- Liliana Kantorová – 5x1. miesto, 1x2. miesto
- Nina Jankovská – 2x2. miesto, 4x3. miesto
- Margaréta Konatorová – 1x2. miesto, 1x3. miesto
- Alexandra Franeková – 1.x3. miesto
21.10.2018
- Adam Franek – 2x1. miesto, 1x2. miesto
- Nina Jankovská – 1x2. miesto, 1x3. miesto
- Margaréta Kantorová – 2x 3. miesto
- Štafeta 4x25m (Kantorová L., Michalková M., Mihalíková M.,
Franeková A.)- 1x2. miesto
Všetkým pretekárom srdečne gratulujeme k prekonaným osobným
rekordom ako i medailovým úspechom.
XBS Swimming

Maťo Homola ukončil sezónu WTCR vynikajúcimi výsledkami
Automobilový pretekár Maťo Homola má za sebou náročnú
a úspešnú sezónu FIA WTCR 2018. V posledných dvoch
jazdách roka v uliciach Macaa obsadil v ťažkej konkurencii veľmi kvalitné 17. a 12. miesto. Spolu s dvoma bodmi za sobotňajšie 10. miesto tak získal v tejto sezóne 48 bodov a konečnom hodnotení skončil na 18. mieste. Maťo Homola v tejto sezóne patril medzi najlepších jazdcov bez továrenskej podpory.
V Macau bol v tomto neoficiálnom hodnotení dokonca najlepší v prvej jazde, keď zdolal aj jazdcov s podstatne kvalitnejším
zázemím. V tretích pretekoch skončil v tomto hodnotení na parádnom 2. mieste. Celkovo pri pohľade na konečné poradie FIA
WTCR 2018 skončil medzi nefabrickými jazdcami na úžasnom
3. mieste. Víťazom FIA WTCR 2018 sa stal Gabriele Tarquini.
Zdroj: www.facebook.com/matohomola
Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec,
IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk, redaktor
Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka, Helena
Nemcová, Helena Čajková, Ing. Helena Krajčovičová, Monika Škovránková, Mária Rovenská, MUDr. Miklós Mészáros, Mgr. Marek Vincze,
Monika Macháčková. Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Redakcia nezodpovedá za obsah politickej reklamy. Nepredajné.

