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a zamestnancov mesta Vám prajem šťastné a veselé 
Vianoce v kruhu rodiny, pokoj, spokojnosť a štedrosť  
na stoloch, pod stromčekom i v srdciach a pevné zdravie. 

A képviselőtestület tagjai és a városi hivatal  
munkatársai nevében békés, boldog,  
bensőséges karácsonyi ünnepeket és jó 
egészséget kívánok városunk polgárainak.
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Mestské noviny Senčan oslavujú tento rok už 30. výročie
K 30. narodeninám dostali noviny novú grafiku a tiež inú kvalitu papiera.  

Pozvánka na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci 8. decembra 2020 o 9:00 v MsKS

a mimoriadne zasadnutie MsZ v Senci 16. decembra o 13:00 v MsKS.
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú na www.senec.sk

a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk
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Brány zrekonštruovanej MŠ Kysucká sa otvorili 
Materská škola na Kysuckej ulici bola po-
slednou z predškolských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá nevy-
hnutne potrebovala rekonštrukciu vrátane 
zateplenia budovy. V rámci projektu „Nad-
stavba a modernizácia Materskej školy Ky-
sucká, Senec“ spolufinancovaného zo zdro-
jov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta 

Senec (Integrovaný regionálny operačný 
program) bola zrealizovaná nielen mo-
dernizácia, ale v  zmysle výzvy na  pred-
kladanie žiadostí o  príspevok aj nadstav-
ba hlavnej budovy. V Senci tak vznikla poč-
tom detí najväčšia škôlka, ktorú od utorka  
10. 11. 2020 môže vďaka zrealizovanej nad-
stavbe navštevovať o 75 predškolákov viac 

ako doteraz. Priestory nadstavby sú totiž 
špecializované na  výchovu predškolákov, 
čím sa mesto pripravilo na plnenie nove-
ly školského zákona platnej od 1. januára 
2021, v rámci ktorej bude povinné predpri-
márne vzdelávanie detí od piatich rokov.
Útvar projektového riadenia 
a Útvar školstva a športu

Nový zberný dvor už čoskoro
Mesto Senec získalo dotáciu z Environ-
mentálneho fondu vo výške 135.000€ na 
vybudovanie nového zberného dvora (čin-
nosť C6 „Zavedenie a zlepšovanie triede-
ného zberu v obciach a vybudovanie zber-
ných dvorov a centier opätovného použí-
vania“). Kapacita zberného dvora, ktorý 
mesto prevádzkuje na  Železničnej ulici,  
je v  súčasnosti nedostatočná a preto bolo 
nevyhnutné pokryť zvýšené potreby oby-
vateľov mesta vybudovaním nového zber-
ného dvora.

Cieľom vybudovania nového zberného 
dvora je zvýšenie miery celkového zhod-
nocovania odpadov v  meste Senec rozší-
rením kapacít triedeného zberu odpadu, 
zníženie množstva komunálneho odpadu 
zneškodňovaného skládkovaním a zlepše-
nie dostupnosti tejto služby pre  obyvateľ-
stvo. Významným očakávaným prínosom 
bude aj eliminácia vzniku čiernych sklá-
dok na území mesta.

Nový zberný dvor je na opačnej strane 
mesta, čím sa zabezpečí lepšia dostupnosť 
pre obyvateľov celého územia mesta. Areál 
sa nachádza na parcele vo vlastníctve mes-
ta č. KNC 5370/28 v k. ú. Senec, na Pezinskej 
ulici. Bude ohradený plotom z betónových 
panelov so  vstupnou oceľovou posuvnou 

elektrickou bránou. Vybuduje sa spevne-
ná betónová plocha na  umiestnenie kon-
tajnerov a priestor na opätovné použitie – 
umiestnením skladového kontajnera. Mos-
tová váha zabezpečí váženie biologicky 
rozložiteľného odpadu a iných dovezených 
zložiek odpadu a bude nápomocná pre jed-
noznačné sledovanie množstva odpadu. 
Zázemie pre zamestnancov zberného dvo-
ra bude vo vybavenom kancelárskom kon-
tajneri s hygienickým zariadením.

V čase uzávierky novín sa kona-
li intenzívne stavebné práce s  úpravou 

spevnených plôch zberného dvora a  vý-
stavba oplotenia. Okrem iného boli už vybu-
dované aj prípojky na vodu a kanalizáciu,  
či studňa. 

Termín spustenia prevádzky nového 
zberného dvora po  ukončení stavebných 
prác a po udelení súhlasu príslušného or-
gánu štátnej správy na jeho prevádzku sa 
predpokladá v  prvom kvartáli budúceho 
roka.
Útvar projektového riadenia

Zrekonštruovaná budova MŠ Kysucká s nadstavbou. Foto: Csaba VysztavelToalety. Foto: Csaba Vysztavel

Budova a areál budúceho zberného dvora. Autor foto: Beáta Štureková
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Z činnosti 
Mestskej polície

• V rámci súčinnosti s  SS OOPZ SR Se-
nec Mestská polícia preverila oznam,  
že na  Námestí 1. mája chce neznámy 
muž spáchať samovraždu požitím liekov. 
Hliadka MsP zistila, že ide o 53-ročného 
muža zo Senca, ktorý bol následne pre-
vezený RZP na  ošetrenie za  asistencie 
príslušníka OO PZ Senec. 

• Telefonický oznam, že na námestí niekto 
vykrikuje. Išlo o M. Š., ktorá mala prav-
depodobne psychické problémy. Po upo-
zornení sa ukľudnila a odišla.

• Telefonický oznam, že na Robotníckej je 
v  odtokovom kanáli muž a  vedľa neho 
pes, ktorý je veľmi agresívny. Hliadka 
MsP oznam preverila, pričom zistila,  
že v  odtokovom kanáli leží muž a  pri 
ňom sa nachádza pes, ktorý napáda kaž-
dého, kto sa k  nemu priblíži. Na  výzvu 
príslušníkov MsP muž hodnú chvíľu ne-
reagoval, potom nečakane vstal a psa utí-
šil. Jednalo sa o K. F. zo Senca, ktorému 
bola uložená bloková pokuta za priestu-
pok proti verejnému poriadku. 

• Tel. oznam, že na  Novomeského padol 
muž do kríkov. Hliadka MsP oznam pre-
verila a na mieste zistila, že D. K. z Veľké-
ho Bielu bol značne pod  vplyvom alko-
holu, spadol do kríkov a zaspal. Hliadkou 
bol zobudený, vonkajšie zranenie nemal, 
lekárske ošetrenie odmietol. Hliadka 
MsP ho nasmerovala domov.

• V rámci súčinnosti telefonická žia-
dosť od  SS OOPZ SR Senec o  spoluprá-
cu pri  preverení oznamu, že na  Hor-
nom dvore v  Senci muž napáda svo-
ju ženu. Hliadka MsP oznam preverila  
a  na mieste zistila, že T. A. z  Ukrajiny 
mala nezhody s manželom P. A. z Báno-
viec nad Bebravou. Obaja boli pod vply-
vom alkoholických nápojov, pričom dy-
chovou skúškou bolo u T. A. zistené 0,318 
mg alkoholu a u P. A. 1,17 mg alkoholu 
v dychu. Prípad na mieste prevzali prís-
lušníci OO PZ Senec.

• Telefonický oznam, že na SNP pri zastáv-
ke leží zranená mačka. Mačka však už 
bola mŕtva. Preto ju odviezli do mrazia-
ceho boxu na uhynuté zvieratá. 

• V súčinnosti s SS OOPZ SR Senec preve-
rila MsP oznam, že v  OD Kaufland za-
držali osobu podozrivú z  krádeže. V. L. 
z Hontianskych Moraviec odcudzil tovar 
v  hodnote 4,99,-€. Menovaný bol hliad-
kou MsP odovzdaný na OO PZ Senec

Mestská polícia

Informácie k pandémii
Uznesením Vlády Slovenskej republiky 
zo  dňa 11.11.2020 sa predĺžil núdzový 
stav na 90 dní a od 15.11.2020 sa zakazuje 
uplatňovanie práva pokojne sa zhromaž-
ďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb ži-
júcich v jednej domácnosti.
Všetky aktuálne informácie nájdete vždy 
na stránke www.uvzsr.sk.

Rúška
Do odvolania musíme nosiť rúška či iný 
spôsob prekrytia nosa a  úst na  verej-
nosti v exteriéroch, v  interiéroch budov  
a v prostriedkoch verejnej dopravy. Úrad 
verejného zdravotníctva SR udelil vý-
nimky, ktoré uvádza v opatrení.

Mestský úrad
Mestský úrad v  Senci je pre  verejnosť 
k  dispozícii podľa platných stránkových 
hodín za  dodržania podmienok uvede-
ných v platnom opatrení ÚVZ SR. Odporú-
čame však, aby obyvatelia mesta komuni-
kovali s MsÚ najmä elektronicky a prípad-
né osobné návštevy úradu si vopred telefo-
nicky alebo mailom dohodli so zodpoved-
nými zamestnancami. Pohyb na Mestskom 
úrade v Senci budú riadiť informátori.

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

rené. V Zariadení opatrovateľskej služ-
by sú návštevy v interiéri zakázané.

• Terénna opatrovateľská služba v  do-
mácnostiach je zabezpečovaná za dô-
sledného dodržiavania hygienických 
opatrení.

• Tzv. sociálny taxík zabezpečujúci pre-
pravnú službu (napr. návšteva lekára 
v  BA) funguje. Službu je nutné si ob-
jednať najneskôr deň vopred na  tel. 
čísle 02/2020 5145.

Školstvo a šport
Školstvo a  šport sa riadi usmerneniami 
určenými ÚVZ SR.
• Telocvične v  školách sú pre  všetkých 

mimo škôl v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Senec do odvolania naďa-
lej zatvorené. Mimoškolské aktivity sa 
do odvolania neorganizujú.

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

Mestské kultúrne stredisko
• Otvorená je Mestská knižnica a Galé-

ria Labyrint.

Spoločný obecný úrad 
Je otvorený podľa stránkových hodín. 
Klienti budú vybavení vo vopred dohod-
nutom termíne prioritne cez mail alebo 
telefonicky.
Žiadosti je pre  mesto Senec možné po-
dávať v  podateľni Mestského úradu 
a  pre stavby v  obciach na  príslušnom 
obecnom úrade. Prosíme klientov, aby 
uprednostňovali elektronický spôsob 
komunikácie.
BUĎME OPATRNÍ A NEPRESTÁVAJME 
SA CHRÁNIŤ!
vedenie mesta Senec

Testovanie antigénovými testami 
na Slnečných jazerách

Od 18.11. sa testuje antigénovým testom 
na  COVID 19 na  juhu Slnečných jazier 
v čase od 7:30 do 15:30. Testovanie je dob-
rovoľné a koná sa zatiaľ len v pracovných 

dňoch od  pondelka do  piatka. Realizuje 
ho zdravotnícky personál z  Ružovej zá-
hrady n.o. pod vedením poslankyne MsZ 
Zuzany Gabrišovej Košecovej.

Spoločenská miestnosť na juhu Slnečných jazier. Foto: DM
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Z kalendára primátora 
mesta Senec 
Dušana Badinského 
za november

• Mestská rada pri  Mestskom zastupiteľ-
stve v Senci

• Dozorná rada SCR 
• Pracovné stretnutie so zástupcom mino-

ritných akcionárov BVS a. s. Miroslavom 
Dragunom

• Pracovné stretnutie k návrhu Koncepcie 
rozvoja športu a športovej infraštruktú-
ry mesta Senec na roky 2021 – 2025

• Pracovné stretnutie k výsledkom kontro-
ly na materských školách v meste Senec 
vykonanej hlavnou kontrolórkou mesta 
Senec Ing. Natašou Urbanovou

• Pracovné stretnutie vedúcich útvarov 
mestského úradu k  návrhu rozpočtu 
mesta Senec na rok 2021

• Individuálne pracovné stretnutie pred-
sedov poslaneckých klubov k  návrhu 
rozpočtu mesta Senec na rok 2021

• Valné zhromaždenie VEOLIA Energia 
Slovensko a. s. – dozorná rada

• Pracovné stretnutia s  prednostkou 
Okresného úradu v  Senci Mgr. Katarí-
nou Sowiňskou a príslušnými dotknutý-
mi inštitúciami k  prípravám testovania 
antigénovými testami na COVID-19

• Pracovné stretnutia so  zamestnancami 
mesta

• Pracovné stretnutia s  vedúcimi útva-
rov Mestského úradu v Senci a riešenie 
vzniknutých problémov na dennej báze

• Individuálne stretnutia s občanmi mesta
• Pracovné stretnutie – Rada partnerstva 

BSK k výzvam na rok 2021
• 24.11. navštívil mesto Senec a dve z na-

šich škôl minister školstva Branislav 
Gröhling

Dagmara Mičeková

Názory vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva

V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta 
a poslancom mestského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor 
na rôzne aktuálne témy mesta Senec. V advente sa pýtame: 
Keďže sa blížia Vianoce, čo si želáte pre mesto Senec a jeho 
obyvateľov?

Gabriella Németh, Gyula Bárdos, Rudolf Galambos
poslanci SMK/MKP
Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a  spomalenie z  každodenných 
stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym. 
My, poslanci SMK/MKP, Vám želáme toľko zdravia, šťastia a odhodlania, ako si želáte Vy 
v tých najodvážnejších snoch. Všetkým obyvateľom nášho mesta prajeme požehnané 
vianočné sviatky, veľa radosti a rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších.
Prajeme Vám všetko, čo radosť vzbudí, veľa lásky, to preto, že spája ľudí. Nech sa Vám 
na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce, prajeme Vám krásne a požehnané Vianoce.

Karácsonykor mindenki igyekszik egy kis fényt csempészni a hétköznapokba. Mai, mo-
dern világunkban barátainknak, rég nem látott szeretteinknek, mindazoknak, akikkel 
még karácsonykor sincs alkalmunk találkozni, e-maileket, üzeneteket küldünk képeslap 
helyett. Ez a  néhány igazán szívből jövő szó gyakran többet ér minden ajándéknál.  
Az MKP szenci képviselői ezúton szeretnénk városunk minden kedves lakosának békés, 
boldog, örömökben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánni.
Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot, ajándékot, szeretetet, s  mindent, 
ami fontos neked, ajtód elé fehér bársonyt, adjon Isten szép karácsonyt!

Monika Macháčková
nezávislá poslankyňa
Je pomerne ťažké vyhnúť sa pri vianočnej téme opakovaniu myšlienok a klišé. Lenže,  
čo je zlé na tom, ak si želáme navzájom každý rok veľa zdravia, pohody, lásky a krás-
nych chvíľ medzi blízkymi? Tento rok obzvlášť potrebujeme pokoj. Preto vám ho, milí 
Senčania, želám zo všetkého najviac. 
Prevažná časť roka 2020 bola náročná, poznačená niečím, čo sme ešte nikto nezažili. 
Prežívali sme ho v obavách o zdravie, bojíme sa o svojich blízkych a o svoje existenč-
né zabezpečenie. Niekedy vystresovaní strácame nervy a komunikujeme neadekvátne 
a skratovo. 
Želám nám všetkým, aby sme nielen počas vianočných sviatkov, ale vždy dokázali po-
čúvať ľudí okolo seba. Hovoriť s nimi, vnímať ich a snažiť sa ich chápať. Aj v prípade,  
že s ich názorom nesúhlasíme. 
Milí Senčania, prežite pokojné sviatky a spolu verme, že rok 2021 prinesie lepší život. 
Bez hrozby ohrozenia zdravia, života a životných istôt. Dúfajme spoločne, že sa nám 
túto ťažkú situáciu podarí zvládnuť a budeme sa môcť spoločne sústrediť na zlepšovanie 
života v našom krásnom meste.

Zdenek Černay
nezávislý poslanec
Ak by sme si ako klub 90301.sk mohli priať vianočný darček pre mesto Senec, tak by sme 
si priali splnenie a realizáciu všetkých priorít, sľubov a dobrých nápadov. Prebytkový 
rozpočet, ktorý by umožňoval realizáciu pekných projektov, vyriešené odpadové hos-
podárstvo, platný územný plán, zabezpečenú infraštruktúru a čisté jazerá s víziou. Ško-
da, že toto všetko nemôžeme dostať pod stromček len tak jednoducho ako v dobách, keď 
sme sa na svet pozerali detskými očami. 
No okrem týchto hmotných vecí by sme si priali veľa ľudského dobra, zdravia, spolupat-
ričnosti, pohody a z toho plynúceho šťastia. Veríme, že Corona nám zo sviatkov poko-
ja neuberie svoje čaro, a toto obdobie prežijeme všetci v kruhu svojich najbližších. Tak 
nám touto cestou dovoľte všetkým Senčanom popriať šťastné, veselé a zdravé Vianoce.
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Zúčtovanie dotácií z rozpočtu 
Mesta Senec

Prijímatelia dotácií z  rozpočtu mesta 
Senec sú podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 9/2019 povinní predložiť 
doklady pre zúčtovanie poskytnutej do-
tácie do 30 kalendárnych dní po ukon-
čení jednorazového projektu. V  ostat-
ných prípadoch je prijímateľ dotácie 
povinný predložiť doklady na  zúčto-
vanie najneskôr do  30.11. príslušného 
kalendárneho roka, ak zmluva neusta-
novuje inak. Všetky informácie nájdete 
na stránke mesta v časti Ako požiadať 
a zúčtovať dotáciu.
Gabriela Rebrošová, referent športu a dotácií

Mesto hľadá asistentov sčítania obyvateľov
Mesto Senec hľadá adeptov na  stacionár-
nych aj mobilných asistentov, napríklad 
študentov vysokých škôl, ktorí budú fi-
nančne odmenení. Pre účely sčítania budú 
zaškolení. 

Žiadosti sa podávajú do  podateľne 
do 10.1.2021 alebo elektronicky na ne-
methovas@senec.sk. Podmienkou je bez-
úhonnosť a  dosiahnuté vzdelanie - mini-
málne stredná škola s maturitou.

Sčítanie sa bude konať od  15. feb- 
ruára do  31. marca 2021 samosčítaním. 
Zber údajov sa bude realizovať vyplne-
ním elektronického sčítacieho formulá-
ra na www.scitanie.sk. Sčítava sa každý 

obyvateľ, ktorý má v SR trvalý, prechodný 
alebo tolerovaný pobyt. Zúčastniť sa sčí-
tania je zákonnou povinnosťou, v prípade 
nesčítania sa hrozí sankcia.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo ne-
môžu sčítať sami (napríklad ak nedisponu-
jú osobným počítačom), budú môcť využiť 
službu asistovaného sčítania na  určenom 
kontaktnom mieste, kde obyvateľovi so sčí-
taním pomôžu stacionárni asistenti. Pôso-
biť budú aj mobilní asistenti, ktorí navští-
via domácnosť obyvateľa, (napríklad z dô-
vodu imobility), ak o túto službu požiada.

Silvia Némethová
Referent podateľne a evidencie obyvateľstva

Aký je problém s riešením asociálneho správania?
Problematikou v  oblasti ľudí bez  domo-
va a osôb s asociálnym správaním sa trá-
pi veľa miest na Slovensku aj v zahraničí.

Bezdomovci – sociálne vylúčené osoby, 
čiže bez prístrešku, bez práce a finančných 
prostriedkov, sa permanentne zdržiavajú 
v miestach s vysokým výskytom ľudí, kde 
majú najväčšiu pravdepodobnosť, že im 
obyvatelia poskytnú finančnú, potravino-
vú alebo inú pomoc. Vyznačujú sa správa-
ním, ktoré nie je v súlade so spoločenskými 
normami. Postrádajú hygienické návyky, 
majú špinavé oblečenie, mnohokrát sú zá-
vislé na alkoholických nápojoch a drogách. 
Občania sa často obracajú na Mestskú polí-
ciu, aby tieto osoby z verejného priestran-
stva vyhnala a pokutovala ich za nevhod-
né správanie. Splniť očakávania občanov 
je však vzhľadom na  súčasnú legislatívu 
nemožné. Mestská polícia, ale aj Policajný 
zbor Slovenskej republiky, môžu konať len 
v rámci zákona a v rámci svojich oprávne-
ní, ktoré sú určené zákonom. Prekročenie 
právomocí, tak ako si to vyžadujú mnohí 
občania, by sa považovalo za zneužitie prá-
vomocí verejného činiteľa. Zo strany Mest-
skej polície sú osoby s protispoločenským 
správaním, ktoré sa schádzajú na  verej-
ných priestranstvách, permanentne upo-
zorňované na nevhodné správanie, avšak 
neexistuje zákonná právomoc ich z verej-
ného priestranstva vyhnať a to ani v prípa-
de, že by sa dopustili priestupku. Bolo by to 
porušenie základných práv a slobôd obča-
nov, ktoré zaručuje Ústava Slovenskej re-
publiky. Pokuty, resp. sankcie, ktoré obča-
nia požadujú, sú na túto skupinu občanov 
neúčinné. Častokrát síce sociálne vylúčené 

osoby na  požiadanie príslušníkov MsP 
z frekventovaných miest odchádzajú, svo-
jím správaním a  vzhľadom však potom 
obťažujú obyvateľov lokality, do  ktorej sa 
presunú. 

V niektorých prípadoch je konanie tých-
to osôb možné kvalifikovať ako priestu-
pok proti verejnému poriadku. Ide najmä 
o  znečisťovanie verejného priestranstva 
a  vzbudenie verejného pohoršenia (vyža-
duje sa oznámenie o priestupku), pri kto-
rom musia byť naplnené tri znaky:

1. musí byť spáchané verejne,
2. musí subjektívne pohoršovať spra-

vidla viac než dve osoby, ktoré budú 
pri tomto konaní prítomné súčasne,

3. konanie musí byť v rozpore s takým 
obsahom mravnosti, na ktorom sa spoloč-
nosť zhoduje.

Môže ísť tiež o priestupok požívania al-
koholických nápojov na verejnosti, čo však 
vo všeobecnosti nie je zakázané a vzťahuje 
sa len na niektoré miesta v meste.

Ak sú splnené náležitosti zákona 
o  priestupkoch, je možné prejednať ich 
v blokovom konaní. Tu však nastáva kom-
plikácia. Sociálne vylúčené osoby sú v pod-
state nepostihnuteľné. Vyznačujú sa to-
tiž spoločným znakom a tým je „nemajet-
nosť“. Osoba je síce ochotná zaplatiť poku-
tu v  blokovom konaní za  priestupok, ale 
nemá príslušnú resp. žiadnu finančnú ho-
tovosť. Takejto osobe je mestský policajt 
povinný podľa zákona o priestupkoch vy-
dať blok na  pokutu na  mieste nezaplate-
nú s poučením o spôsobe zaplatenia poku-
ty, o  lehote zaplatenia a následkoch neza-
platenia. Ak priestupca pokutu nezaplatí, 

podá sa návrh na vykonanie exekúcie. Súd 
preskúma podaný návrh a  ak neexistujú 
dôvody na  jeho zamietnutie, vydá súdne-
mu exekútorovi poverenie na  vykonanie 
exekúcie. Na  základe exekučného titulu 
exekútor začne exekučné konanie. Zisťuje 
majetkové pomery povinného a rozhodne, 
ktorý spôsob vykonania exekúcie apliku-
je. Nemajetnosť je však jedným z dôvodov 
pre  zastavenie exekúcie. Paušálne trovy 
pre exekútora však zaplatí oprávnený, čiže 
v  tomto prípade mesto, respektíve jeho 
obyvatelia. 

Ak pokutovaná osoba odmietne aj po-
kutu nezaplatenú na mieste, tak sa priestu-
pok postupuje na Okresný úrad, ktorý vydá 
príslušné rozhodnutie a určí sankciu. Opä-
tovne sa ale vrátime k  exekúcii. Z  uvede-
ného dôvodu sú bezdomovci, rôzne asoci-
álne a na návykových látkach závislé oso-
by nepostihnuteľné a neplatia na ne žiad-
ne sankcie. Tieto osoby si to uvedomujú  
a  v plnej miere zneužívajú. Práca s  nimi 
pôsobí ako nekonečný príbeh. Vykážete ich 
z jedného miesta, robia problémy na dru-
hom a ak ich vykážete aj odtiaľ, vrátia sa 
na  prvé miesto a  tak to ide dokola. Silne 
podnapité osoby, ktoré sa váľajú po zemi, 
nie je kam umiestniť. RZP ich neprevezme, 
záchytky neexistujú a na verejnosti ich ne-
možno ponechať, lebo vzbudzujú verejné 
pohoršenie. Kam teda s nimi? Je to patová 
situácia a  pre mestskú políciu je to blud-
ný kruh, z ktorého niet cesty von. Proble-
matiku môže vyriešiť len potrebná legisla-
tíva, ktorej prijatie je však v  kompetencii 
zákonodarcov.  
Luboš Hlaváč, náčelník MsP Senec
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Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac október

Papier a lepenka
2019 – 16,36t
2020 – 43,65t
Plasty
2019 – 12,99t
2020 – 35,42t
Sklo
2019 – 34,63t
2020 – 17,28t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2019 – 104,84t
2020 – 87,64 t
Zmesový komunálny odpad
2019 – 565,93t
2020 – 540,49t

Zberný dvor v decembri
V pracovné dni sú otváracie hodiny:
Utorok-štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 14:00
Sobota: 8:00 – 14:00
Nedeľa a pondelok: zatvorené.
Počas sviatkov je zberný dvor zatvorený. 
Fyzické osoby - poplatníci majú možnosť 
na zbernom dvore odovzdávať drobný sta-
vebný odpad do  1m3 za  poplatok. Dá sa 
platiť kartou aj hotovosťou na základe váž-
neho lístka.

Zber vianočných stromčekov  
od 7. januára
Na Vianoce sa zatiaľ len chystáme, treba 
však myslieť dopredu. Tí, ktorí budú mať 
živé stromčeky, môžu ich tak ako každý 
rok vyložiť ku kontajnerom od 7. januára, 
kedy sa začne ich zvoz. Stromčeky sa eko-
logicky spracúvajú a  nekončia na  žiadnej 
skládke. Zbierať sa budú až do  28. febru-
ára 2021.

Polopodzemné kontajnery
Výstavba ďalších stojísk polopodzemných 
kontajnerov sa bude počas decembra rea-
lizovať postupne na  Žitavskej, Pribinovej, 
Košickej, Hurbanovej (Helios), SNP a Jesen-
ského ulici.

Od 1. januára budeme v Senci 
triediť aj kuchynský odpad
Začiatkom roka nás čaká veľa nových 
zmien v  odpadovom hospodárstve. Tým, 
že ako jedno z  prvých miest na  Sloven-
sku zavádzame zber odpadu z  kuchyne 
(ľudovo nazývané „pomyje“) muselo mesto 

pristúpiť k prepracovaniu celého systému 
vývozu zmesového komunálneho odpadu.

Odpad z kuchyne podľa štúdií tvorí oko-
lo 40% objemu zberných nádob na zmeso-
vý komunálny odpad (ZKO) a preto sa vý-
razným spôsobom znížili intervaly vývozu 
zmesového komunálneho odpadu pre ďal-
ší rok a to nasledovne:
• rodinné domy budú mať možnosť výbe-

ru len mesačného alebo dvojtýždňového 
intervalu vývozu ZKO. 

• pre bytové domy to znamená, že sa 
znižuje interval vývozu zberných ná-
dob ZKO z vývozu 2 x týždenne na 1 x 
týždenne.
Odpad z  kuchyne sa bude na  rozdiel 

od  ZKO zbierať každý týždeň. Najväčšie 
zmeny pocítia hlavne obyvatelia v  rodin-
ných domoch. Mesto sa rozdelilo na päť vý-
vozných dní, čo sa týka zberu z kuchyne, 
a pri ZKO na dva vývozné dni - párna stre-
da a párny štvrtok. Niektorým oblastiam sa 
tak zmenia vývozné dni. 

Ak poplatníci zadali pri registrácii zber-
ných nádob mailové adresy, mailom dosta-
nú notifikáciu, aby navštívili referát odpa-
dového hospodárstva v  areáli zberného 
dvora Železničná, pretože v druhej polovi-
ci decembra 2020 mesto začne vydávať ve-
dierka na odpad z kuchyne a olej a záro-
veň obyvatelia dostanú aj vrecia na triede-
né zložky na celý rok (plasty, kovy, tetrapa-
ky a papier) plus podrobné informácie aj 
s harmonogramomn vývozov.

Pokiaľ budú pôvodcovia odpadu správ-
ne triediť, v čiernych nádobách (na zmieša-
ný komunálny odpad) im ostane minimum 
odpadu ako napr. plienky, použité hygie-
nické potreby a podobne, takže ich výraz-
né zníženie intervalov vývozov nezaskočí.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva 
a Martina Ostatníková

Znížme množstvo zmiešaného 
komunálneho odpadu 
na minimum!
Triedite? Pokračujte v tom. Je možné, aby 
ste triedili viac? Vyskúšajte to!

Za odpad, ktorý ukladáme na sklád-
kach, sa už nikdy nebude platiť menej. Prá-
ve naopak, situácia sa komplikuje zo všet-
kých strán. Naši predkovia žili v podstate 
bezodpadovo, vedeli využiť všetko. Aj dnes 
mnohí používajú rôzne druhy odpadu 
na niečo iné - kompostujeme, máme domá-
ce zvieratá... Ale v dobe plastovej sa nevie-
me jednoducho vyrovnať so všetkým.

Môžeme však veľa zmeniť správnym 
triedením. Cieľom je čo najviac zmenšiť 
množstvo zmesového (nevytriedeného) 

komunálneho odpadu. Ten je najdrahší 
a práve ten najviac zaťažuje naše životné 
prostredie.

Dbajme na to, aby sa do našich čiernych 
kontajnerov dostalo čo najmenej odpadu. 
Aj obal od cukríka vhoďme do správneho 
kontajnera - je to plast. Ak by každý oby-
vateľ Senca zmenil svoje správanie aspoň 
o jeden takýto obal, vytriedime 20.000 oba-
lov od cukríkov! To by boli výborné čísla! 
Máme na  to. Nie je to také komplikova-
né. Keď to zvládnu aj malé deti, tak pre-
čo nie jedno krásne mesto pri  Slnečných 
jazerách?
MO

Mesto sa pripravuje na zimnú 
údržbu 
Útvar verejnej zelene, údržby a  čistenia 
mesta pripravil svoju techniku na  zimné 
nasadenie. Do  boja s  poľadovicou a  sne-
hovou nádielkou sa pustia dve multikáry 
so  sypačom a  s radlicou, traktor s  radli-
cou, malý traktor so  sypačom na  chodní-
ky a malé zametacie vozidlo s nadstavbou 
na posyp chodníkov.

Pri nepriaznivom počasí bude technika 
nasadená v  prvom rade na  najfrekvento-
vanejších chodníkoch a cestách, napríklad 
pri  autobusových zastávkach, pri  pošte, 
poliklinike, pri úradoch a školách, na pešej 
zóne a na ceste ku kostolu. Postupne prídu 
na rad okrajové a satelitné štvrte. 

Od mája 2018 leží celé bremeno údržby 
verejných priestranstiev na pleciach vlast-
níkov alebo správcov, čiže vo väčšine prí-
padov na pleciach mesta Senec, čo prícho-
dom zimy dôkladne preverí  ľudské a tech-
nické kapacity mesta na  údržbu chodní-
kov. Našťastie Senčania aj minulý rok po-
dali pomocnú ruku, i keď už nie je ich po-
vinnosťou starať sa o chodníky, ktoré nie sú 
vo vlastníctve majiteľov priľahlých domov. 

Mesto Senec si veľmi váži ústretovosť 
občanov a víta ich súčinnosť pri vysporia-
daní sa s výzvami zimného počasia.
VCs

Traktor s radlicou. Foto: VCs
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Nová značka na predajni!

HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ

OPRAVY

12-0212-01
  

 

 

 

 

   

           Kvalitne a zodpovedne! 
    

                          
    
       

     

     0915 758 976    
     tussyuctovnictvo@gmail.com                                                                                                                                    

 

DANE  

  

   ÚČTOVNÍCTVO 

MZDY 

Riadková inzercia
Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm, 
cena 95euro. Tel.:0907181800 
20201201

Hľadá sa Karin!
Videli sme sa v sobotu 7.11. v seneckej Bille. Bavili 
sme sa. Bola si veľmi milá a elegantná. Padla si mi do 
oka. Kým som platil pri pokladni, nečakane si zmizla. 
Odvtedy Ťa hladám. Karin, ak čítaš tieto riadky, pro-
sím ozvi sa. Rád Ťa opäť uvidím. Robert 0940 886 820
20201202

Vianočný stromček bude 
zo Slnečných jazier

Každý rok je mestský vianočný stromček osadený na Námestí  
1. mája. Vždy je to strom určený na výrub. Tento rok to bude smrek 
obyčajný, ktorý má 15 metrov a rástol na Slnečných jazerách pri 
bývalej rozhlasovej chate. V najbližších dňoch ho sponzorsky do-
vezú zamestnanci Doprastavu a osadí spoločnosť Prangl. Ďakuje-
me im, že nám každý rok na Vianoce takto pomáhajú.

Primátor ešte minulý rok rozhodol, že pred Mestské múzeum sa 
zasadí strom, ktorý bude časom stálym vianočným stromčekom. 
Bude viditeľný z celého námestia a bude na vhodnom mieste, kde 
by sa mu mohlo dariť. Na jeseň 2019 tak pribudla do trávnatej plo-
chy jedlička, ktorá ešte potrebuje dorásť. Už teraz sa môžeme tešiť 
na to, aký krásny vianočný stromček z nej jedného dňa bude.
MO

Ďakujeme za dôveru v uplynulej sezóne. 
Kúpou tovarov a služieb obchode  Cyklopasia 

podporujete rozvoj cyklistiky v Senci. 

www.cyklopasia.sk

12-03
Vianočná jedlička už rastie. Foto: VCs
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Ukážka čistenia Slnečných jazier
Primátorovi, konateľovi Správy cestovné-
ho ruchu Senec, s.r.o. Marekovi Šmihelovi 
a prítomným poslancom MsZ v Senci pred-
viedol prevádzkový riaditeľ firmy ProLake 
ich zariadenie na čistenie jazier. Na južnej 
strane Slnečných jazier pri  karavanovom 
kempe vykonala firma ProLake pokus, kto-
rého cieľom bolo zistiť, akú časť pláže do-
káže vyčistiť za jeden deň v podmienkach 
Slnečných jazier a  aké množstvo nečistôt 
vyťaží za túto dobu.

Pokus trval 7 hodín a 15 minút so zaria-
dením, ktoré pozostáva z  plávajúceho sa-
cieho bagra určeného na  odsávanie jem-
ných sedimentov, spojovacieho potrubia 
a geovaku umiestneného na brehu. Na pa-
lube plávajúceho sacieho bagra je čer-
padlo s  výkonom 80 m3/hod, ktoré doká-
že odsávať sedimenty do hĺbky 2,1m. Čer-
padlo vytláča odsatú zmes do geovaku, kde 

ostávajú uväznené pevné častice a  čistá 
voda sa vracia späť do jazera. Pri čerpaní 
bol z dna odstránený jemnozrnný piesok a 
íl, vrátane detritu (polorozložená organic-
ká hmota spôsobujúca zákal vody).

Počas dňa boli zistené dôležité údaje 
pre samotnú firmu, pre mesto aj SCR, ktoré 
poslúžia ako podklady pre ďalšie vzájom-
né rokovanie. 
VCs

Menšie zariadenie na čistenie jazier. Autor foto: Csaba Vysztavel

Diaľničná križovatka Triblavina bude otvorená na prelome roka

Nová cesta spojí diaľnicu D1 so  „Starou 
seneckou cestou“ I/61. Budúca križovat-
ka Triblavina sa nachádza pri 18. kilomet-
ri diaľnice D1 medzi Bratislavou a  Sen-
com. V  smere do  Trnavy napojí priľahlé 
obce Bernolákovo – Veľký Biel – Senec a na 
druhej strane sa pripoja obce Čierna voda 
– Slovenský Grob – Pezinok. 

Križovatka Triblavina je navrhnutá 
ako mimoúrovňová a je napojená na diaľ-
nicu D1 v úseku Bratislava – Senec samo-
statnými križovatkovými vetvami. V mies-
te styku vetiev križovatky a  navrhovanej 
miestnej komunikácie sú projektované na-
miesto stykových križovatiek menej kolíz-
ne turbo-okružné križovatky pre  zabez-
pečenie vyššej bezpečnosti a  plynulosti 

cestnej premávky. Na diaľnici D1 je vybu-
dovaný aj nový podjazd pre  križovanie 
s novou komunikáciou.

„Prvá časť projektu by mala byť odovzda-
ná do užívania na prelome tohto roka. Bra-
tislavský samosprávny kraj bude realizo-
vať približne 600-metrový úsek cesty medzi 
diaľničnou križovatkou a starou seneckou 
cestou,“ uviedol na kontrolnom dni pred-
seda Bratislavského samosprávneho kraja 
Juraj Droba. Ide o budúcu cestu II. triedy 
spájajúcu diaľnicu D1 v mieste mimoúrov-
ňovej križovatky Triblavina s  cestou  
I. triedy I/61 v blízkosti obce Bernolákovo.

„Už dlhodobo upozorňujem na  to, 
že toto prepojenie bez  rozšírenia D1 
na  štvorprúdovú v  oboch smeroch bude 

spôsobovať každodenné zápchy na  D1 
od  križovatky Triblavina zo  smeru Senec 
- Bratislava. Napojenie tejto križovatky 
na  „starú seneckú cestu“ bude úrovňové, 
čo negatívne ovplyvní premávku na  tej-
to už dnes preťaženej ceste. Nesúhlasím 
s  urýchľovaním tohto napojenia pretože 
jeho spustenie za súčasnej situácie má viac 
negatív pre veľký počet obyvateľov spádo-
vej oblasti, na  druhej strane má pozitív-
ny vplyv na  menšiu skupinu obyvateľov 
a  najmä podnikateľov v  logistike,“ uvied-
la pre  redakciu Mestských novín Senčan 
poslankyňa Bratislavského samosprávne-
ho kraja a mesta Senec za obvod Senec Má-
ria Hudáková.
Z informácií z BSK pripravil: VCs

Spojnica diaľnice D1 a Starej seneckej cesty. Foto: BSK
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Senec Lichnerova 35
Bratislava Laurinská 15

Najkrajšie Vianočné 
Darčeky!

www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk

12-04

Projekt: Obnova okolia 
Synagógy v meste Senec

Mesto Senec realizuje projekt obnovy fasády budovy rodin-
ného domu, ktorý sa nachádza vedľa historickej budovy sy-
nagógy. Stavebnými úpravami sa zlepší technický a estetic-
ký vzhľad budovy, ktorá sa nachádza v centre mesta. 

Projekt nie je len regionálneho, ale aj národného výz-
namu, pretože Synagóga v  Senci je významnou historic-
kou pamiatkou. Realizáciou tohto projektu mesto Senec 
prispeje k podpore turizmu a zvýši sa počet návštevníkov  
v meste. Tento projekt finančne podporil Bratislavský sa-
mosprávny kraj, ktorý prispel sumou vo  výške 5.000€. 
Projekt je spolufinancovaný majiteľom rodinného domu, 
v  zmysle zmluvy o  združení finančných prostriedkov 
č.098/20/02 vo výške 2.737,29€.
Útvar projektového riadenia

Obnova fasády susedného domu. Autor foto: Erika Vereská

Ďakujeme za pomoc 
s celoplošným testovaním 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s  celoplošným testovaním. 
Zdravotníkom, armáde, administratívnym dobrovoľníkom, mest-
ským policajtom, dobrovoľným hasičom, ale aj obyvateľom mes-
ta Senec, ktorí sa prišli dať otestovať. Odberové tímy sa rýchlo zo-
hrali a dokázali pracovať efektívne, aby minimalizovali čakanie 
a maximalizovali počet odberov.

Napriek krátkemu času na prípravu a skromnému množstvu 
informácií dokázala samospráva zrealizovať takúto veľkú akciu. 
Priebeh testovania v Senci sa nezaobišiel bez menších incidentov, 
ktoré sa však Mestskej polícii podarilo rýchlo eliminovať.
MO Testovací tím zo Spoločenskej miestnosti na juhu. Foto: Piccard Senec
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Labyrint ponúka dve výstavy 

V priestoroch Galérie Labyrint čakajú 
na návštevníkov dve expozície výtvarného 
umenia do 18. decembra 2020.

Milovníci umenia si môžu prezrieť au-
torskú výstavu Aleny Wagnerovej pod ná-
zvom ČAROVNÉ VAJÍČKO. Expozícia je vý-
berom z ilustračnej tvorby výtvarníčky. Sú-
časťou návštevy výstavy je inšpiratívne čí-
tanie textu z  ilustrovaných kníh pre škol-
ské skupiny. Dramaturgia oddelenia ga-
lérie Labyrint, Erika Ambrušová a  Zuza-
na Válek Podolská, týmto spôsobom mení 
výstavu na  interaktívnu a  podnecuje deti 
k tvorivému výtvarnému činu. 

V priestoroch Labyrintu je inštalovaná aj 
výstava prác žiakov, absolventov výtvar-
ného odboru Súkromnej ZUŠ Renáty Ma-
darászovej za školský rok 2019/2020.

Výstavy si môžete pozrieť v  pondelok až 
štvrtok od 8:00 do 16:00 a v piatok od 8:00 
do 15:00.
VCs

Študenti GAB si úspešne vyskúšali podnikanie
Koncom októbra bola študentská firma 
ŇI TRETS vymazaná zo simulovaného ob-
chodného registra JA Slovensko. Táto fir-
ma fungovala počas uplynulého školské-
ho roka pri  Gymnáziu Antona Bernoláka 
v  Senci. Produkt, ktorý vymysleli samot-
ní členovia firmy – jedlé cesto ŇI, mohli 
ochutnať záujemci už pri predaji akcií na-
príklad pri 70. výročí založenia školy,  ke-
ďže JA Firmy pracujú na princípe akciovej 
spoločnosti.

Praktické aktivity firmy, ktoré boli rea-
lizované najmä v súvislosti s propagáciou 
a  predajom výrobkov boli organizované 

buď v  priestoroch školy alebo na  akciách 
organizovaných školou či mestom - predaj 
a  propagácia výrobkov počas prestávok 
v škole, na školskej akcii „Advent na GABe, 
vianočných trhoch či na  výročnom plese 
školy.

Hlavným cieľom tohto programu pri-
pravovaného neziskovou organizáciou JA 
Slovensko je, že si študenti teoretické ve-
domosti vyskúšajú priamo v reálnej praxi, 
pričom musia prejsť všetkými krokmi pod-
nikania od založenia, plánovania činnosti, 
cez  marketingový prieskum trhu, vlastnú 
činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie 

zisku a to všetko v priebehu jedného škol-
ského roka. Učia sa tak nielen ekonómiu, 
ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozho-
dovať a viesť firmu.

Študenti – členovia JA Firmy ŇI TRETS 
preukázali v  priebehu fungovania svojej 
študentskej firmy vysokú mieru tvorivos-
ti a  kreativity, čo je v  dnešnej dobe silný 
pozitívny moment a  predpoklad budúcej 
úspešnej kariéry. Naučili sa spolupraco-
vať a  vzájomne komunikovať a  preklenúť 
počiatočné problémy a dokázali sa s nimi 
dobre vysporiadať. Dôkazom toho je aj plu-
sový hospodársky výsledok a  teda akcio-
nári sa okrem svojho vkladu môžu tešiť aj 
na dividendy zo zisku.

V tomto období sa formuje nová štu-
dentská firma. Zaželajme jej teda všetci 
spoločne úspešný rok! 
GAB Senec

Študenti predávajú ŇI. Foto: GAB

Výstava absolventov SZUŠ R. Madarászovej. Foto: VCs
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Chválime, karháme
• Karháme: Nedávno boli vonkajšie ste-

ny budovy polikliniky vyčistené od  vý-
tvorov sprejerov. Dnes sú už čisté steny 
opäť minulosťou. Takéto sprejovanie je 
len vandalizmom, nemá žiadnu estetic-
kú hodnotu a ničí cudzí majetok. Mesto 
plánuje podať trestné oznámenie na ne-
známeho páchateľa za  poškodzovanie 
verejného majetku. V prípade, že vidíte 
sprejerov, ako týmto spôsobom ničia bu-
dovy, zavolajte na číslo 159 a informujte 
Mestskú políciu Senec. Ďakujeme.

• Chválime: Po  27 rokoch stará kotolňa 
nespĺňala nároky súčasnej doby a  re-
vízny technik jej nedal zelenú. Mestské 
kultúrne stredisko v  Senci preto zaria-
denia kotolne vymenilo za nové, moder-
né a  digitalizované. Nová kotolňa je už 
v prevádzke a má priniesť najmä úsporu 
pri vykurovaní.

• Chválime: Ďakujeme spoločnosti 
Lumax za rúška, rukavice a dezinfekciu, 
ktoré mesto potrebuje aj v  druhej vlne 
pandémie. Ďakujeme tiež spoločnos-
ti Novplasta za sponzorský dar - vrecia 
a pásky na testovanie.

• Karháme: Upozorňujeme všetkých, kto-
rí ukladajú akýkoľvek odpad vedľa kon-
tajnerov, že sa to nesmie. Za takúto čier-
nu skládku hrozia pokuty až do  1500€. 
Ak potrebujete odviezť starý nábytok na 
zberný dvor, kontaktujte útvar verejnej 
zelene, údržby a čistenia mesta Senec.

Rubriku pripravila MO
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KNIŽNICA

VIANOČNÁ ATMOSFÉRA PRED MsKS

Želáme vám, priatelia kultúry, príjemné vianočné sviatky, 

veľa zdravia a lásky do Nového roku 2021. 

Z dôvodu obmedzeného chodu kultúrneho strediska, sme sa v pozitívnom vianočne naladenom duchu 
pustili do ručných prác a vyrobili rôzne vianočné ozdoby. 

Použili sme recyklovateľný a nepotrebný materiál z domácností a každý zamestnanec priložil ruku k dielu. 
Chceli by sme vás prekvapiť a potešiť týmito vianočnými ozdobami, a preto ich rozvešiame pre vás v piatok 

4. decembra, na stromy na námestí pred MsKS. Naším cieľom je navodiť príjemný adventný čas pre nás všetkých. 
Veríme, že sa vám náš zámer bude páčiť a potešíte nás tým, že sa odfotíte pri vami vybranom najkrajšom strome. 

Fotografie posielajte na: labyrint@senec.sk 
S vašim dovolením ich radi uverejníme na našej facebook stránke: MsKS Senec – podujatia v Senci.

Môžete sa už tešiť na bohatý program kultúrnych podujatí. 
Veríme, že sa v blízkej budúcnosti čoskoro uvidíme v MsKS.

Kolektív zamestnancov MsKS

Poďakovanie Fondu na podporu umenia

„ AKVIZÍCIA – ZÁKLAD ÚSPEŠNÉHO FUNGOVANIA KNIŽNICE “

MsKS – Mestská knižnica v Senci týmto ďakuje Fondu na podporu umenia 
za poskytnutie finančnej dotácie na realizáciu projektu 

 vo výške 6 000 eur. 
Vďaka tejto podpore môžeme naďalej rozširovať a aktualizovať fond, skvalitniť knižnično 
– informačné služby, čo sa odzrkadlí spokojnosťou našich používateľov a návštevníkov knižnice.

Poďakovanie

Milí žiaci, študenti a pedagógovia

Touto cestou chceme poďakovať všetkým za podporu seneckej knižnice formou odovzdaných 
kultúrnych poukazov. 
Vďaka tejto podpore sme obohatili náš knižničný fond o nové a zaujímavé knihy.

Mestská knižnica Senec je otvorená

Výpožičný čas

PONDELOK – PIATOK  9:00 – 18:30, STREDA – zatvorené, Prestávka na dezinfekciu  11:30 – 12:00
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PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 
KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod, obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 17:00 hod, 
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, POKLADŇA KINA: 0911344772, 10:30 – 19:30 hod
Zmena programu vyhradená !   www.msks-senec.sk        www.kinosenec.sk

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM

LABYRINT

Výstava

ČAROVNÉ VAJÍČKO

ALENA WAGNEROVÁ
Autorská výstava 
detských ilustrácií
Výstava trvá do 18.12.2020

Výstava

absolventských prác

žiakov 

výtvarného odboru

SZUŠ R. Madarászovej 

v Senci
Absolventi za rok 2019/2020
Výstava trvá do 18.12.2020

Mestské múzeum v Senci môžete pri dodržaní platných hygienických nariadení opäť navštíviť v riadnych návštevných 
hodinách. Okrem stálych expozícií je sprístupnená aj výstava s názvom Z Vašich darov (2016 – 2020), ktorá je akýmsi 
výberom najzaujímavejších predmetov získaných do zbierok múzea v uvedenom období.

 Utorok 10.00 – 16.00, Streda až Piatok 10.00 – 18.00Návštevné hodiny:
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Iveta Barková: „Vždy som mala jasnú predstavu,  
ako má dobrá, moderná škola vyzerať.“

Riaditeľku Súkromnej základnej školy Senec Ivetu Barkovú poznajú Senčania aj ako bývalú 
slovenčinárku z Gymnázia Antona Bernoláka. Prišla tam učiť ako mladá nadšená učiteľka 
s priateľským vzťahom k študentom. Po rokoch sa jej podarilo spolu s Jankou Augustovičovou otvoriť 
vlastnú základnú školu, o ktorú je taký záujem, že už nerobia žiadny nábor. Iveta sa v súťaži o cenu 
Učiteľ Slovenska dostala do prvej desiatky a v celoslovenskom internetovom hlasovaní získala veľkú 
podporu.

Uchádzaš sa o cenu Učiteľ Sloven-
ska, si v  TOP 10. Ako sa ti to poda-
rilo? Je množstvo hlasov, ktoré si 
získala, dôkazom toho, že Súkromná 
základná škola je fungujúca komuni-
ta, ktorá vie držať spolu?
Úprimne priznávam, že som to ani sama 
celkom nepochopila, že som až vo  finá-
le. S  takým úspechom som vôbec nepo-
čítala. Keď prišli k nám do školy natáčať 
moju videovizitku, štábu som povedala, 
že majú čo robiť, ak nás chcú stihnúť na-
točiť všetkých z Top 30. Oni na  to, že sa 
natáča iba prvá desiatka. Bol to šok, veď 
na  ocenenie Učiteľ Slovenska 2020 bolo 
zaslaných 1101 nominácií, z ktorých po-
tom vzišlo 163 prihlášok. Už Top 30 je veľ-
ký úspech. A áno, naša škola stojí na tom, 
že sme rodinná, komunitná škola a doká-
žeme sa navzájom podporiť vždy, keď je 
to potrebné. 

17.12.2020 bude galavečer, na kto-
rom budú vyhlásené celkové výsled-
ky. Ako vidíš svoje šance? Kto roz-
hoduje o laureátoch ocenenia Učiteľ 
Slovenska a podľa čoho?
Galavečer sa mal konať už koncom ok-
tóbra, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu 
sa všetko posunulo a bude sa odohrávať 
vo  virtuálnom štúdiu. Predchádzajúce 
dva galavečery boli vždy krásnou spolo-
čenskou udalosťou a  laureát ceny je za-
každým vyhlásený výnimočnou formou, 
napr. prvý víťaz bol vyhlásený z  vesmí-
ru. Aj preto sa veľmi teším na stretnutie 
so svojimi kolegami, učiteľmi z  TOP 10,  
ktorých som naživo ešte nestretla, preto-
že všetko prebiehalo iba online. A je úpl-
ne jedno, kto to ocenenie získa, pretože 
už to, že sme v TOP 10, je víťazstvom kaž-
dého z nás. A ak by si niekto myslel, že to 
nič nie je, tak sa mýli – celý výber fina-
listov prebiehal niekoľko mesiacov, mu-
seli sme si pripraviť vlastné prezentácie, 

odučiť hodinu, mali sme niekoľko online 
„vypočúvaní“ a  pre zaujímavosť môžem 
uviesť, že som v poslednom kole dostala 
od poroty otázku, ako by som využila po-
čítačovú hru Minecraft na  svojom pred-
mete – učím slovenský jazyk. 
O víťazovi ocenenia rozhodne odbor-
ná porota, na  jej čele stojí dnes už bý-
valá hlavná školská inšpektorka Viera 

Kalmárová, sú tam zastúpení odborní-
ci z ministerstva školstva, z neziskových 
organizácií, zakladateľka ocenenia Zlatý 
Amos a obaja predchádzajúci víťazi oce-
nenia. A skutočne nejde o víťaza, má ísť 
o to, aby sa verejnosť zoznámila s príbeh-
mi šikovných učiteľov, aby sa iné školy 
mohli inšpirovať, aby sa ukázali príklady 
dobrej praxe. 

Riaditeľka SZŠ Senec Iveta Barková. Zdroj foto: archív IB
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Tvoj príbeh je netradičný a odvážny. 
Ako sa z učiteľky stala zakladateľ-
ka a riaditeľka Súkromnej základnej 
školy v Senci? Chcela si fungovať aj 
v rámci tzv. štátneho školstva alebo 
si snívala o samostatnosti?

Môj príbeh je zároveň príbehom človeka, 
pre ktorého je sloboda jednou z najvyšších 
hodnôt. Nie náhodou sa naše občianske 
združenie volá Slobodne a  zodpovedne. 
To je totiž vízia, s ktorou som ako učiteľka 
chcela do triedy vždy vstupovať – pracovať 
slobodne, voliť si postupy a metódy, ktoré 
budú nové, inovatívne, niekedy možno aj 
provokatívne, ale pritom prevziať zodpo-
vednosť. Dať študentom a žiakom možnosť 
myslieť, prejaviť sa, tvoriť. Napĺňa ma hr-
dosťou, keď vidím, koľko mojich študentov 
– a teraz už nielen zo seneckého gymnázia 
– je úspešných učiteľov, novinárov, mana-
žérov, lídrov... 
Vždy som chcela učiť a vždy som mala jas-
nú predstavu, ako má dobrá, moderná ško-
la vyzerať, aký má byť učiteľ. Pokúsila som 
sa uspieť aj v  štátnom školstve, bola som 
na dvoch konkurzoch na riaditeľskú pozí-
ciu, nevyšlo to ani raz. Ale som tu, založili 
sme s Jankou Augustovičovou školu, ktorá 
je úspešná, je o ňu veľký záujem a my robí-
me to, čo nás baví a napĺňa.

Čo si chcela najviac zmeniť oproti 
štátnym školám? Kde je podľa teba 
zakopaný „pes“, ktorý spôsobuje, že 
naše školy nefungujú tak, ako by 
mohli? Kde je ukrytý potenciál škol-
stva a ako sa dá spojazdniť?

Školy predsa tvoria ľudia a  kým nepo-
chopíme, že dieťa ani rodič nie sú nepria-
teľmi učiteľov a školy ako takej, tak sa ni-
kam nepohneme. My sme zmenili veľa 
vecí, ale pritom nie sme žiadnou alterna-
tívnou školou – iba sa snažíme využívať to 
najlepšie, čo rôzne pedagogiky ponúkajú. 
Dnešok si vyžaduje úplne iné nastavenie 
vzdelávania a myslím si, že toto koronové 
obdobie prinieslo a  ešte len prinesie nie-
koľko významných zmien – prehodnotí sa 
najmä obsah vzdelávania a spustí sa sku-
točná digitalizácia školstva – veď mať inte-
raktívnu tabuľu v každej triede a používať 
ju iba ako veľkú obrazovku ešte nezname-
ná digitalizované vyučovanie. O  inováci-
ách by sme vedeli ešte dlho hovoriť.
No a  veľmi dôležitou otázkou je postave-
nie učiteľa – sťažujeme sa, že nás spoloč-
nosť dostatočne neoceňuje – finančne ani 
morálne. Myslím si, že byť učiteľom si vy-
žaduje vyššie nároky. Učiteľ je ten, kto for-
muje deti od útleho detstva, sprevádza ho 

svetom poznania, ale zároveň to môže 
byť ten, kto ho navždy negatívne pozna-
čí. Preto je potrebné zo  strany vedenia 
škôl s učiteľmi cielene a systematicky pra-
covať, podporovať ich, motivovať k vzde-
lávaniu a  zavádzaniu inovácií. Veď ani  
u nás na  začiatku nevedela ani jedna 
z učiteliek, ako sa píše slovné hodnotenie 
alebo ako si nastaviť hodinu, keď u nás ne-
zvoní na začiatok a koniec hodiny. Učiteľ 
nielen učí, ale hlavne sa učí, deň čo deň. 
A kto nie, ten nie je v mojich očiach dob-
rým učiteľom. 

Od tvojich učiteliek som sa dozve-
dela napríklad aj to, že v porovnaní 
s niektorými inými školami sa tešia, 
že majú oveľa menej povinného pa-
pierovania a viac sa môžu sústrediť 
na učenie. Ako sa vám to v škole po-
darilo dosiahnuť? Kto tie zvyšné pa-
pierovačky robí?

Dnes nám už práve digitalizácia ponúka 
toľko možností, že musím absolútne nesú-
hlasiť s tým, ak niekto povie, že majú uči-
telia priveľkú administratívnu záťaž. Majú 
– ak si ju sami robia. My riadime školu 
v podstate bezpapierovo, všetko máme on-
line. Pripúšťam, že v tejto dobe kovidovej je 
administratívy viac, ale skôr na strane ve-
denia škôl. 

Aká je tvoja vízia v škole? Kam by si 
ju chcela posunúť alebo kde by si ju 
a jej žiakov chcela vidieť povedzme 
o 10 rokov?

Stále mám vízie o prívetivej škole. Dnes sa 
naozaj teším, že sme prvých päť rokov fun-
govania zvládli veľmi dobre, momentálne 
máme 207 žiakov a keby sme mali väčšie 
priestory, tak by ich chcelo byť aj viac. Ale 
pri  vízii rodinnej, komunitnej školy chce-
me zostať, nechceme suplovať úlohu obec-
ných škôl. Chceme byť školou, ktorá bude 
inšpirovať ostatné školy v inováciách, mo-
dernom prístupe v komunikácii, v sieťova-
ní škôl. A tam ju chcem vidieť aj o 10 rokov, 
byť lokálnym lídrom v školstve, aby to bola 
škola, v ktorej budú spokojné deti, rodičia 
a učitelia osobnosti. 

Ak by si mala čarovný prútik, čo by 
si pre školu chcela vyčarovať?

Tak v tom mám úplne jasno! Krásnu, mo-
dernú, inovatívnu, „zelenú“ budovu školy 
s  nádherným športovým areálom, spolo-
čenskou a koncertnou miestnosťou a s vy-
nikajúcou kuchyňou, v ktorej by som hneď 
zamestnala naše terajšie pani kuchárky. 
Pripravila Martina Ostatníková

Ďakujeme 
za podporu 
mesta Senec
Záhrada plná radosti - tak znie názov 
projektu, ktorý sa v  súčasnosti reali-
zuje na  našej škole Spojenej škole, Tr-
navská 2, Senec. Tento projekt z finanč-
ných prostriedkov podporuje mesto Se-
nec a to aj napriek súčasnej nepriazni-
vej situácii.

 Naša škola objednala a zakúpila dva 
komponenty k realizácii detského ihris-
ka – hojdaciu sieť (hniezdo) a  dvojzo-
stavu detských hojdačiek - ktoré bude 
slúžiť menším žiakom našej školy a žia-
kom ŠKD. Mesto Senec nás podporilo 
sumou 1.500 eur. Aj vďaka tejto sume 
sme projekt mohli zrealizovať.

Touto cestou by sme sa chceli 
v  mene vedenia našej školy, všetkých 
pedagógov a  žiakov poďakovať mestu 
Senec za  ochotu podporiť dobrú vec – 
radostný pobyt v škole našich detí.
Mgr. Milica Mišáková, Mgr. Katarína Pavolková 

Hojdacie hniezdo. Zdroj foto: Spojená škola

Deti na hojdačkách. Zdroj foto: Spojená škola
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Alapiskolánk elnyerte a Boldog Iskola címet
Mindig is közel állt hozzám a pozitív pszi-
chológia, ezért örömmel fogadtam, hogy 
2019 áprilisában Sebők Rebeka tanító néni-
vel együtt részt vehettem egy Boldogságó-
ra képzésen Galántán. A Jobb Veled a Világ 
Alapítvány Boldogságóra programja a pozi-
tív pszichológia kutatási eredményeire épí-
tett élménypedagógiai módszertan, mely-
nek hatékonyságát gyakorlati eredmények 
igazolják.

A képzést követően beneveztük iskolán-
kat a  Boldogságprogramba, amely mind 

a tanárok, mind a gyermekek lelki jóllétével 
foglalkozik. A  program fókuszában az áll, 
hogy a tanulók bátrabban nézzenek szembe 
a kihívásokkal, tudjanak a tudás megszerzé-
séhez egy optimista hozzáállást kialakítani.

A 2020 júniusában benyújtott pályáza-
tunk nyomán elnyertük a Boldog Iskola cí-
met a  2020/2021-es tanévre. 2020 augusz-
tusában pedig a  Jobb Veled a  Világ Alapí-
tvány jóvoltából Molnár Enikő tanító né-
nivel részt vehettünk egy térítésmentes 30 
órás képzésen Egerben, ahol megismertük 

a  Boldogságóra program módszertanát és 
átvettük a Boldog Iskola címmel együtt járó 
szakmai csomagot is.

A járványhelyzet nem tette lehetővé, 
hogy a Boldogságóra program teljes eszköz-
tárát bevessük, de mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy az online tanításban is 
érvényesüljenek a program elemei, mert ép-
pen a jelenlegi nehéz helyzetben van a leg-
nagyobb szükség a lelki egészségünket is tá-
pláló kompetenciák fejlesztésére. 
                                                                           Kuna Natália

Elhunyt Halzl József
A szenci magyar közösség tagjai mély 
megrendüléssel vették tudomásul a  hírt, 
hogy 87. életévében örökre eltávozott kö-
zülünk az az ember, aki a Rákóczi Szövet-
ség megalapítását követő több mint há-
rom évtizedben a határon innen és túl élő 
magyar fi atalok tízezrei, köztük sok szen-
ci, számára tette lehetővé, hogy a szövet-
ség projektjeinek résztvevőjeként átéljék 
a nemzeti közösséghez tartozás élményét. 

Az apai ágon szenci származású Dr. 
Halzl József 1933. december 19-én szüle-
tett Győrben. A Budapesti Műszaki Egye-
temen szerzett gépészmérnöki oklevelet, 
később ugyanitt doktorált. 1991 és 1994 
között a  Magyar Villamosművek vezér-
igazgatójaként irányította az ország leg-
nagyobb vállalatát. A  rendszerváltozás 
idején aktívan bekapcsolódott a  Magyar 
Demokrata Fórum munkájába. 1990-től 

2018-ig a  Rákóczi Szövetség elnöki tiszt-
ségét töltötte be. 2018-ban a Rákóczi Szö-
vetség tiszteletbeli elnökévé választották. 
Számos magas kitüntetést kapott, köztük 
a Magyar Köztársaság Érdemrend közép-
keresztje polgári tagozatának kitüntetését 
(2011) és a  Magyar Érdemrend Középke-
resztje csillaggal kitüntetést (2016).

Dr. Halzl József városunk magyar kö-
zösségével különleges kapcsolatot ápolt. 
A  Rákóczi Szövetség iskolakezdési támo-
gatását a Szenci járás elsőseinek minden 
évben személyesen adta át. Rosszabb-
ra fordult egészségi állapota ellenére is 
még jelen volt a tavalyi átadó ünnepségen 
a kultúrház mozitermében. 

Emlékét hálával és szeretettel őrzi 
a  szenci magyar közösség. Nyugodjék 
békében     

                                                                 VCs

Navždy nás opustil József Halzl
Senecká maďarská komunita s  pohnu-
tím a  so smútkom prijala správu, že nás 
vo  veku 87 rokov navždy opustil člo-
vek, ktorý od založenia Rákócziho spolku 
umožnil desaťtisícom mladých ľudí, aby 
prostredníctvom účasti na projektoch spol-
ku zažili pocit národnej spolupatričnos-
ti mládeže žijúcej v rámci aj mimo rámca 
hraníc Maďarska.

Dr. József Halzl sa narodil 19. decem-
bra v  Győri, pričom jeho otec pochádzal 
zo Senca. Na Technickej univerzite v Buda-
pešti sa stal strojným inžinierom a neskôr 
tam získal aj doktorát. V rokoch 1991-1994 
bol generálnym riaditeľom Maďarských 
elektrární, najväčšieho podniku v krajine. 

Po  páde komunistického režimu sa anga-
žoval v strane Magyar Demokrata Fórum. 
Od roku 1990 do roku 2018 bol predsedom 
Rákócziho spolku a v roku 2018 bol zvole-
ný za  jeho čestného predsedu. Bol držite-
ľom mnohých ocenení, medzi nimi aj naj-
vyšších štátnych vyznamenaní. 

Dr. József Halzl udržiaval so  senec-
kou maďarskou komunitou vynikajúci 
vzťah. Príspevok Rákócziho spolku urče-
ný pre  prváčikov základných škôl s  VJM 
okresu Senec odovzdával každý rok osob-
ne. Napriek tomu, že už mal zdravie váž-
ne podlomené, nevynechal ani minuloroč-
né slávnostné privítanie prvákov, ktorého 
dejiskom bola kinosála MsKS. 

Senecká maďarská komunita uchová 
jeho pamiatku s láskou a vďakou. Nech od-
počíva v pokoji.                                           VCs

2018 - Halzl József  ünnepi beszédet 
mond Szencen. Fotó: VCs 

2019 - József Halzl odovzdáva príspevok 
Rákócziho spolkul. Foto: VCs  

Kontár Zsuzsanna Németh László-díjban részesült

Magyarország Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma magas rangú szakmai elis-
merésben részesítette Kontár Zsuzsan-
nát a  szenci Közös Igazgatású MTNY Is-
kola - Szenczi Molnár Albert Gimnázium; 

Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépis-
kola igazgatóját. 
Kásler Miklós miniszter döntése értelmé-
ben, kiemelkedő pedagógusi tevékenysé-
ge elismeréseként a pedagógusnap alkal-
mából Németh László-díjban részesült. 
Ebben az elismerésben azok az általános 
iskolai, szakiskolai és középiskolai okta-
tó-nevelő munkát végző tanárok része-
sülhetnek, akik a gyermekek harmonikus 
személyiségformálásában huzamosan ki-
emelkedő munkát végeznek. 

Kontár Zsuzsanna 2001 szeptembe-
rétől dolgozik a  szenci Közös Igazgatású 
Iskolában. Egyéni bánásmódjával képes 
volt minden tanulót segíteni és felemel-
ni. A szlovák nyelv tanításában elért ered-
ményeivel, magas szakmai felkészültségé-
vel, szerénységével és a  szakmája iránti 
alázattal végzett munkája alapján méltán 
vívta ki kollégái elismerését. 

2009 óta ő az iskola igazgatója. Jó közös-
ségi ember, akire számíthatnak a kollégái. 
Személyiségére a  nyitottság, a  kedvesség, 
a tolerancia és az empátia, valamint a ta-
nulók és a kollégák iránti felelősség válla-
lása jellemző. 

Az utóbbi tíz év alatt sikerült az isko-
la diákjainak számát megkétszereznie. Ez 
annak is köszönhető, hogy olyan kollégák-
kal dolgozik, akik mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy fejlődjön az iskola. 
Két új szakot indított az elmúlt kilenc év-
ben, az óvodapedagógiai és nevelői szakot, 
valamint a  logisztikát. Az oktatás színvo-
nalát szaktantermek létesítésével is emel-
te. Mindig kész a megújulásra, jelenleg is 
egy következő új szak nyitásán fáradozik. 
Tagja több szakmai szervezetnek. Pedagó-
giai munkáját Szenc Városa a Polgármeste-
ri Díjjal jutalmazta. Gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk!                                 VCs

Kontár Zsuzsanna. Foto: családi archívum

Zsuzsanna Kontár je laureátkou Ceny Lászlóa Németha
Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska 
udelilo vysoké profesijné vyznamenanie ria-
diteľke Spojenej školy s VJM Senec Zsuzsan-
ne Kontár. Na základe rozhodnutia ministra 
Miklósa Káslera pri príležitosti Dňa učiteľov 
získala Cenu Lászlóa Németha ako uznanie 
za  vynikajúcu pedagogickú prácu. Toto vy-
znamenanie je určené pre  pedagógov zák-
ladných, stredných odborných a  stredných 
škôl, ktorí dlhodobo dosahujú vynikajúce 
výsledky pri formovaní harmonickej osob-
nosti svojich žiakov. 
Zsuzsanna Kontár pracuje od  septembra 
2001 v Spojenej škole s VJM Senec. Prístupom 
k  žiakom pomohla viacerým z  nich preko-
nať samých seba. Výsledkami vo vyučovaní 

slovenského jazyka, erudovanosťou, skrom-
nosťou a pokorou k svojej profesii si vyslúži-
la uznanie svojich kolegov.
Od roku 2009 je riaditeľkou školy. Upred-
nostňuje participatívny štýl riadenia. Jej 
osobnosť charakterizuje otvorenosť, toleran-
cia, empatia a  pocit zodpovednosti za  štu-
dentov a kolegov.
Za posledných desať rokov zdvojnásobila 
počet študentov školy aj vďaka tomu, že pra-
cuje s kolegami, ktorým záleží na tom, aby 
sa škola rozvíjala. Otvorila dva nové študij-
né odbory: odbor učiteľstvo pre MŠ a vycho-
vávateľstvo a odbor logistiky. Úroveň vyučo-
vania zvyšovala aj vybudovaním viacerých 
odborných učební. Vždy je pripravená začať 

niečo nové, aj teraz pracuje na zavedení ďal-
šieho študijného odboru. Je členkou viace-
rých profesijných organizácií. Jej pedagogic-
kú prácu ocenilo mesto Senec Cenou primá-
tora. Gratulujeme a prajeme jej mnoho ďal-
ších úspechov!                                                  VCs

ZŠ A. M. Szencziho získala titul Šťastná škola
Vždy mi bola blízka pozitívna psychológia, 
preto som s radosťou uvítala príležitosť zú-
častniť sa na školení v  Galante spolu s  ko-
legyňou Rebeka Sebők v  rámci programu 
Šťastná hodina. Program pochádza z Maďar-
ska a  predstavuje súbor metód vypracova-
ný nadáciou S tebou je svet lepší. Súbor bol 
zostavený z  prvkov zážitkovej pedagogiky 
na základe výsledkov výskumu v oblasti po-
zitívnej psychológie. Po školení sme prihlá-
sili našu školu do tohto programu, ktorý sa 

zaoberá duševným blahom žiakov aj uči-
teľov, zároveň si kladie za cieľ, aby sa žiaci 
smelo stavali zoči-voči výzvam a  pozitívne 
vnímali cestu k poznaniu. 

Na základe nášho úspešného projek-
tu sa stala ZŠ A. M. Szencziho nositeľkou ti-
tulu Šťastná škola v  rámci školského roku  
2020/2021. V auguste sme sa zúčastnili, spo-
lu s kolegyňou  Enikő Molnár, na 30 hodino-
vom kurze v  maďarskom meste Eger, kde 
sme si osvojili metodiku programu Šťastná 

hodina a  prevzali sme aj balík odborných 
pomôcok.

Pandemická situácia nám zatiaľ neumož-
nila, aby sme vo  vyučovaní uplatnili celý 
metodologický aparát programu Šťastná ho-
dina. Snažíme sa však čo najviac prvkov za-
viesť aj do  online vyučovania, pretože prá-
ve súčasná doba si vyžaduje mimoriadnu 
pozornosť pre zachovanie duševnej pohody 
v proces vyučovania.
Natália Kuna

Plaketa - Cena Lászlóa Németha
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Kontár Zsuzsanna Németh László-díjban részesült

Magyarország Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma magas rangú szakmai elis-
merésben részesítette Kontár Zsuzsan-
nát a  szenci Közös Igazgatású MTNY Is-
kola - Szenczi Molnár Albert Gimnázium; 

Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépis-
kola igazgatóját. 
Kásler Miklós miniszter döntése értelmé-
ben, kiemelkedő pedagógusi tevékenysé-
ge elismeréseként a pedagógusnap alkal-
mából Németh László-díjban részesült. 
Ebben az elismerésben azok az általános 
iskolai, szakiskolai és középiskolai okta-
tó-nevelő munkát végző tanárok része-
sülhetnek, akik a gyermekek harmonikus 
személyiségformálásában huzamosan ki-
emelkedő munkát végeznek. 

Kontár Zsuzsanna 2001 szeptembe-
rétől dolgozik a  szenci Közös Igazgatású 
Iskolában. Egyéni bánásmódjával képes 
volt minden tanulót segíteni és felemel-
ni. A szlovák nyelv tanításában elért ered-
ményeivel, magas szakmai felkészültségé-
vel, szerénységével és a  szakmája iránti 
alázattal végzett munkája alapján méltán 
vívta ki kollégái elismerését. 

2009 óta ő az iskola igazgatója. Jó közös-
ségi ember, akire számíthatnak a kollégái. 
Személyiségére a  nyitottság, a  kedvesség, 
a tolerancia és az empátia, valamint a ta-
nulók és a kollégák iránti felelősség válla-
lása jellemző. 

Az utóbbi tíz év alatt sikerült az isko-
la diákjainak számát megkétszereznie. Ez 
annak is köszönhető, hogy olyan kollégák-
kal dolgozik, akik mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy fejlődjön az iskola. 
Két új szakot indított az elmúlt kilenc év-
ben, az óvodapedagógiai és nevelői szakot, 
valamint a  logisztikát. Az oktatás színvo-
nalát szaktantermek létesítésével is emel-
te. Mindig kész a megújulásra, jelenleg is 
egy következő új szak nyitásán fáradozik. 
Tagja több szakmai szervezetnek. Pedagó-
giai munkáját Szenc Városa a Polgármeste-
ri Díjjal jutalmazta. Gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk!                                 VCs

Kontár Zsuzsanna. Foto: családi archívum

Zsuzsanna Kontár je laureátkou Ceny Lászlóa Németha
Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska 
udelilo vysoké profesijné vyznamenanie ria-
diteľke Spojenej školy s VJM Senec Zsuzsan-
ne Kontár. Na základe rozhodnutia ministra 
Miklósa Káslera pri príležitosti Dňa učiteľov 
získala Cenu Lászlóa Németha ako uznanie 
za  vynikajúcu pedagogickú prácu. Toto vy-
znamenanie je určené pre  pedagógov zák-
ladných, stredných odborných a  stredných 
škôl, ktorí dlhodobo dosahujú vynikajúce 
výsledky pri formovaní harmonickej osob-
nosti svojich žiakov. 
Zsuzsanna Kontár pracuje od  septembra 
2001 v Spojenej škole s VJM Senec. Prístupom 
k  žiakom pomohla viacerým z  nich preko-
nať samých seba. Výsledkami vo vyučovaní 

slovenského jazyka, erudovanosťou, skrom-
nosťou a pokorou k svojej profesii si vyslúži-
la uznanie svojich kolegov.
Od roku 2009 je riaditeľkou školy. Upred-
nostňuje participatívny štýl riadenia. Jej 
osobnosť charakterizuje otvorenosť, toleran-
cia, empatia a  pocit zodpovednosti za  štu-
dentov a kolegov.
Za posledných desať rokov zdvojnásobila 
počet študentov školy aj vďaka tomu, že pra-
cuje s kolegami, ktorým záleží na tom, aby 
sa škola rozvíjala. Otvorila dva nové študij-
né odbory: odbor učiteľstvo pre MŠ a vycho-
vávateľstvo a odbor logistiky. Úroveň vyučo-
vania zvyšovala aj vybudovaním viacerých 
odborných učební. Vždy je pripravená začať 

niečo nové, aj teraz pracuje na zavedení ďal-
šieho študijného odboru. Je členkou viace-
rých profesijných organizácií. Jej pedagogic-
kú prácu ocenilo mesto Senec Cenou primá-
tora. Gratulujeme a prajeme jej mnoho ďal-
ších úspechov!                                                  VCs

ZŠ A. M. Szencziho získala titul Šťastná škola
Vždy mi bola blízka pozitívna psychológia, 
preto som s radosťou uvítala príležitosť zú-
častniť sa na školení v  Galante spolu s  ko-
legyňou Rebeka Sebők v  rámci programu 
Šťastná hodina. Program pochádza z Maďar-
ska a  predstavuje súbor metód vypracova-
ný nadáciou S tebou je svet lepší. Súbor bol 
zostavený z  prvkov zážitkovej pedagogiky 
na základe výsledkov výskumu v oblasti po-
zitívnej psychológie. Po školení sme prihlá-
sili našu školu do tohto programu, ktorý sa 

zaoberá duševným blahom žiakov aj uči-
teľov, zároveň si kladie za cieľ, aby sa žiaci 
smelo stavali zoči-voči výzvam a  pozitívne 
vnímali cestu k poznaniu. 

Na základe nášho úspešného projek-
tu sa stala ZŠ A. M. Szencziho nositeľkou ti-
tulu Šťastná škola v  rámci školského roku  
2020/2021. V auguste sme sa zúčastnili, spo-
lu s kolegyňou  Enikő Molnár, na 30 hodino-
vom kurze v  maďarskom meste Eger, kde 
sme si osvojili metodiku programu Šťastná 

hodina a  prevzali sme aj balík odborných 
pomôcok.

Pandemická situácia nám zatiaľ neumož-
nila, aby sme vo  vyučovaní uplatnili celý 
metodologický aparát programu Šťastná ho-
dina. Snažíme sa však čo najviac prvkov za-
viesť aj do  online vyučovania, pretože prá-
ve súčasná doba si vyžaduje mimoriadnu 
pozornosť pre zachovanie duševnej pohody 
v proces vyučovania.
Natália Kuna

Plaketa - Cena Lászlóa Németha
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

SZTP ZO č. 215

Antonia Grečmalová (70)
Anna Hrivňáková (70)
Eva Sabová (70)
Tomáš Szkurák (70)
Halena Ballová (75)
Alžbeta Hranková (80)

Jarmila Kutková (65)
Antonia Grečmalová (70)
Eva Sabová (70)
Žofia Kovácsová (75)
Antonia Bednárová (75)
Mária Bullová (80)

Jednota dôchodcov

Spomíname
Dňa 29.11.2020 uplynie 11 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná mamička 
Anna Baďuríková a 8.12.2020 uplynú 2 
roky, čo nás navždy opustil milovaný otec-

ko Štefan Baďurík. S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

17. decembra uplynie 13 rokov od smrti našej milovanej 
matky, babičky Heleny Demovičovej rod. Stupkovej. 
Spomína Pali s rodinou. 

Aj keď nie si medzi nami, navždy budeš žiť v našich srd-
ciach. Dňa 26.11.2020 sme si pripomenuli 1. výročie úmr-
tia, čo nás navždy opustila naša milovaná Helena Matú-
šová. S láskou spomínajú brat Štefan s manželkou, Hen-
rieta, Richard a Martin s rodinami.

Vo veku 87 rokov nás 24. októbra 2020 navždy opustila 
naša milovaná mamička, babička a prababička Helena 
Rezníková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. Dcéra Erika

Nesmúťte za mnou, že som odišiel. Len milosť Božiu mi 
prajte a v modlitbe si na mňa spomienku zachovajte. Dňa 
19.10.2020 so smútkom v srdci sme si pripomenuli 1. vý-
ročie, čo nás navždy opustil náš Kamil Nemčovič. Nie je 
dňa, čo by sme ťa s láskou nespomínali. Smútiaca rodina

8.12.2020 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat a švagor La-
dislav Jánoš. S láskou na Teba spomíname.

Soha el nem múló fájdalommal emlékeztünk október 
22-én id. Krechnyák László halálának 13. évforduló-
jára. Szerető családja  
Dňa 22. októbra sme si pripomenuli 13. výročie od úmr-
tia nášho drahého Ladislava Krechnyáka. Láskou spo-
mína celá rodina

V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal 
rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš 
v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 26.11. uplynul rok, 
ako nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko a priateľ 
Ing. Jozef Farkaš. S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzana, syn Jo-
zef, dcéry Martina, Zuzana s rodinou a všetci priatelia.

„Ťažko je bez Teba, smutno je všetkým, už to nie je také, 
ako bolo predtým. Tak, ako z  Tvojich očí žiarila láska 
a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života.“ Dňa 

14.12.2020 si pripomenieme 2. smutné výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec, dedko a pradedko Dušan Lovíšek.  S láskou a úc-
tou  spomínajú  dcéry Ľubica a Mária s rodinami, vnučky Majka a Peť-
ka s rodinami

Dňa 29.11.2020 si pripomenuli nedožité 80-te narodeniny 
môjho manžela, otca, starého otca Jozefa Mackoviča. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Dňa 29. novembra 2020 si so smútkom v srdci sme si pri-
pomenuli 20. výročie, čo nás vo  veku 40 rokov navždy 
opustil náš milovaný Matej Divičan. S  láskou spomína 
manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

Už je to 25 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý mi-
lovaný manžel, otec a dedko Július Szabadoš. Prehra-
bávali sme sa v starých fotkách a rozhodovali sa, ktorú 
uverejníme ako spomienku. A vybrali sme. Takú krásnu, 
kde sa usmievaš.  Miloval si svoju rodinu a miloval si šport. Miloval si 
futbal. Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si 
nás tak nečakane a navždy opustiť. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.

S hlbokým smútkom oznamujeme, že  po  ťažkej chorobe vo  veku 81 
rokov opustila naše rady Marienka Szikhardtová, dlhoročná členka 
Výboru JDS v Senci. S láskou a precízne vykonávala funk-
ciu hospodárky. Neskôr pracovala v  revíznej komisii. 
Bola vždy optimisticky naladená. Na  našich sedeniach 
rozdávala radosť, múdrosť, svoje vedomosti a zručnosti. 
Budeme na ňu vždy s láskou spomínať. Výbor JDS Senec

Dňa 25.11.2020 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný syn, brat, vnuk a  krstný syn, Tomáš 
Kuzma. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku. 

Dňa 29.11.2020 sme si pripomenuli 20. výročie , čo nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat Zao-
ral Pavol. S láskou a úctou spomínajú manželka Alžbeta 
a syn Peter s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Ďakujeme 

Dňa 20.12.2020 uplynú dva roky, čo nás navždy opus-
tila naša drahá Irenka Takácsová. S láskou spomí-
na manžel a rodina. 
Fájó szívvel emlékezünk december 20-án, halálának má-
sodik évfordulóján drága „CSÖPINKRE”. Akik ismerték és szerették, 
szenteljenek egy néma pillanatot emlékének. A gyászoló család

Anna Hrivňáková (70)               Eva Sabová (70)

V Mestských novinách Senčan radi bezplatne uverejníme 
mená narodených detí, sobáše alebo úmrtia. Z dôvodu 
GDPR však potrebujeme buď zaslanie súhlasu mailom 
na sencan@senec.sk alebo s podpisom osobne v redakcii.
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Predstavujeme vedúcich seneckých spoločenských 
organizácií pre seniorov

V uplynulých štyroch rokoch došlo k výmene vedúcich 
vo všetkých troch seneckých spoločenských organizáciách 
pre seniorov. V roku 2016 prevzala funkciu predsedníčky ZO SZTP 
č. 215 Senec Cecília Porubská po zosnulej Ide Urgelovej, v Klube 
dôchodcov pri MsÚ Senec prevzala v roku 2018 štafetu od Heleny 
Majerovej Barbora Molnárová a začiatkom roka 2020 vystriedala 
Mária Juranová zakladajúceho člena a dlhoročného predsedu 
ZO Jednoty dôchodcov Senec Ing. Vladimíra Kopeckého. Nové 
predsedníčky Vám postupne predstavíme v Mestských novinách 
Senčan.

Cecília Porubská 
ZO SZTP č. 215 Senec 
Čomu ste sa venovali a čo vás dnes 
teší?

Pred odchodom do  invalidného dô-
chodku som pracovala ako laborantka. 
Po skončení Strednej odbornej školy che-
mickej som dostala umiestenku do sklár-
ní v Nemšovej. Odtiaľ som prišla do Bra-
tislavy do závodu na výrobu prístrojovej 
techniky.
Vydala som sa a  narodili sa mi tri deti. 
Po rozvode som vychovávala deti sama. 
V roku 2015 som prišla o môjho najstar-
šieho syna, ktorý zomrel po ťažkej choro-
be vo veku 48 rokov. Som šťastná babič-
ka štyroch vnukov, jednej vnučky a ešte 
šťastnejšia prababka desaťmesačného 
pravnúčika. 
Ako a prečo ste sa ujali vedenia 
klubu?
Do seneckej ZO SZTP som vstúpila po ťaž-
kom ochorení v roku 1989, keď bol pred-
sedom Stanislav Pšenák, ktorého vy-
striedala Ida Urgelová. Od začiatku som 
pomáhala v  Rade ZO pri  organizácii 
podujatí. 
Po zosnulej Ide Urgelovej som ako naj-
starší člen Rady prevzala funkciu pred-
sedu základnej organizácie v roku 2016. 

Tento rok je 30. výročie založenia našej 
organizácie. Som veľmi rada, že sa tak 
rozrástla a ku koncu roka 2019 sme mali 
308 členov. Táto práca ma baví, pretože 
mám okolo seba v Rade ľudí, ktorým sa 
chce pracovať.
Ako vediete klub?
Naším cieľom je zjednotiť členov, aby sa 
stretávali. Pred vypuknutím koronaví-
rusovej pandémie sme sa schádzali kaž-
dý štvrtok v Domove sociálnych služieb. 

Teraz nám to veľmi chýba. Ďalšou dôle-
žitou úlohou je zlepšiť zdravotný stav na-
šich členov. Organizovali sme rekondič-
no-rehabilitačné týždenné pobyty naj-
menej štyri až päťkrát do  roka. Členom 
sme ponúkali návštevy termálnych kú-
palísk, športové hry, kultúrne podujatia, 
aby si mohli vybrať podľa svojho záujmu. 
Aby nikto nebol sám a necítil sa opuste-
ný. Náš plán práce je vždy plný na  celý 
rok. Žiaľ, v dôsledku protiepidemiologic-
kých opatrení sa nám ho tento rok nepo-
darí naplniť.
Niektoré podujatia sme však stihli usku-
točniť pred prvou vlnou pandémie a v ob-
dobí medzi prvou a druhou vlnou.
V  januári sme sa zúčastnili na koncerte 
Stočlenného cigánskeho orchestra z Ma-
ďarska a  ich hostí Kandráčovcov. Bol to 
úžasný zážitok. Vo  februári sme navští-
vili v  Rakúsku výstavu orchideí a  kláš-
tor. Začiatkom apríla sme sa kúpali 
v Podhájskej.
V auguste sme boli na rekondično-reha-
bilitačnom pobyte v Trenčianskych Tep-
liciach. V septembri sme sa ešte stihli vy-
kúpať vo  Veľkom Mederi a  absolvovať 
týždenný pobyt na Habovke. V pláne prá-
ce sme toho mali ešte oveľa viac, ale mu-
seli sme sa prispôsobiť. 
Zakúpili sme služobný telefón, na  ktorý 
sa naši členovia dovolajú denne od 8:00 
do  20:00, keď im je smutno, alebo keď 
sa len chcú porozprávať. Dbáme na  to,  
že keď nás navždy opustia členovia ZO, 
zabezpečíme pre nich kytice na rozlúčku. 
Je to naša jediná možnosť vzdať im úctu 
v  týchto ťažkých časoch. Vedenie mesta 
nám vychádza v ústrety pri zabezpečova-
ní našich aktivít a podáva pomocnú ruku 
našim seniorom aj v  súvislosti s  pandé-
miou prostredníctvom útvaru sociálnych 
služieb mesta. Ďakujeme!

Pripravil: VCs

Cecília Porubská. Zdroj foto:archív CP

Posielam pozdrav do  neba, mamička drahá 
pre  Teba. Spomienku tichú poslať Ti chceme, 
objať Ťa a povedať Ti, ako veľmi Ťa milujeme. 
Dňa 4.12.2020 bude rok, čo nás opustila naša 
drahá mamička, babička, prababka a  svokra 
Helena Škrabáková. Kto ste ju poznali, venuj-
te jej s nami tichú spomienku. Deti s rodinami

2020. november 20-án volt öt éve, hogy örök-
re búcsút vettünk a  mi szeretett Michalek 
Évánktól (szül. Poór). Kérjük, akik ismer-
ték, emlékezzenek meg róla. A  gyászoló család   
Dňa 20.11.2020 uplynulo päť rokov, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 
Eva Michaleková, rod. Poórová. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
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Mestské múzeum - retrospektívny 
pohľad po desiatich rokoch pôsobenia

Každé mesto má svoje klenoty, na  ktoré 
môže byť priamo pyšné. Sú to rôzne pa-
miatky, sochy, budovy, prírodné zaujíma-
vosti a podobne. Medzi takéto klenoty ne-
pochybne patria aj mestské múzeá, kto-
ré sú samo o  sebe veľmi jedinečné. Zväč-
ša sa nachádzajú v historických budovách, 
prezentujú vzácne a  zaujímavé predme-
ty, pomáhajú posilniť lokálne povedomie, 
pomocou výstav a  vedeckých publikácií 
pomáhajú obyvateľom danej obce objaviť 
históriu ich bydliska a  jeho okolia. Mesto 
Senec preto môže byť právom hrdé, že sa 
v jeho centre nachádza múzeum. Nie kaž-
dé mesto alebo obec si môže dovoliť vybu-
dovať takúto inštitúciu. Výzvu neprináša 
len zabezpečenie dostatku finančných pro-
striedkov na zaistenie fungovania múzea, 
ale aj zostavenie správneho tímu ľudí, kto-
rí sú schopní viesť takúto pamäťovú inšti-
túciu a sú schopní ju aj rozvíjať.

Mestské múzeum v  Senci patrí medzi 
najmladšie múzeá na  Slovensku. Inštitú-
cia funguje ako jedna zo špecializovaných 
oddelení Mestského kultúrneho strediska 

síce len od roku 2010, no za tento čas si ve-
dela vybudovať dobré meno a získať pozi-
tívnu odozvu aj zo strany odborníkov. Mú-
zeum eviduje v súčasnosti približne 1.500 
zbierkových predmetov. Dôležitú časť 
zbierky tvoria okrem historických pred-
metov aj prírodovedné zbierkové predme-
ty. Počas 10 rokov sa spolupodieľalo na vy-
daní štyroch publikácií, z  ktorých dve sú 
učebnice regionálnej výchovy pre základ-
né a stredné školy. Učebnice zoznamujú či-
tateľa s históriou a prírodou mesta Senec 
a jeho okolia. Knihu Senec - Stáročia mesta, 
zborník štúdií vydalo múzeum v roku 2014 
v spolupráci s mestom Senec, v dvoch jazy-
kových mutáciách. Poslednou publikáciou 
múzea bola kniha Mladšia fraknovská línia 
Esterházyovcov, ktorá bola vydaná v roku 
2019 taktiež v spolupráci s mestom Senec. 
O publikáciu prejavila verejnosť veľký zá-
ujem a bola pozitívne hodnotená aj odbor-
nou verejnosťou. Doteraz vyšla v  dvoch 
vydaniach.

Inštitúciu za obdobie svojho fungovania 
navštívilo viac ako 64.000 návštevníkov 

nielen zo Slovenska a susedných krajín, ale 
aj z iných kútov sveta, akým je napr. Afri-
ka. Mestské múzeum zrealizovalo za 10 ro-
kov 2 stále expozície, 15 vlastných výstav, 
prezentovalo 7 prevzatých a 3 putovné vý-
stavy. Medzi významnejšie výstavy bez-
pochybne patria: Štefánik – od  študenta 
po ministra z roku 2014, Z vašich darov – 
5 rokov múzea, 5 rokov akvizičnej činnos-
ti z roku 2015, Prvá svetová vojna a Senec-
ko z roku 2016, Nevítaní návštevníci alebo 
dopady klimatickej zmeny takisto z  roku 
2016, „Dunajské Luhy“ z roku 2017 a samo-
zrejme 100 rokov klubového futbalu v Sen-
ci z roku 2019.

Rok 2020 bol aj z  pohľadu nášho mú-
zea ťažký a  komplikovaný. Kvôli pande-
mickýcm opatreniam sme v  apríli zatvo-
rili naše brány pred návštevníkmi a  mu-
seli sme zrušiť všetky plánované podujatia 
ako napr. Noc múzeí. S cieľom udržiavania 
kontaktov s našimi návštevníkmi sme vy-
tvorili youtube kanál, na ktorom je možné 
nájsť už 13 videí. Medzi videami sa nachá-
dzajú aj prednášky zrealizované v  rámci 

Pohľad na výstavu Nevítaní návštevníci z roku 2016. Venovala sa inváznym druhom rastlinnej i živočíšnej ríše.
Foto: Gábor Strešňák
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konferencie s názvom Po kom je pomeno-
vaná pešia zóna v Senci? Ján Lichner (1879 
– 1979), ktorá sa uskutočnila 29. septembra 
2020.

Cez leto sme na  krátku dobu sprístup-
nili naše výstavy, no prívalový dážď v stre-
de augusta nás prinútil opäť zatvoriť naše 
múzeum. Nasledovalo dva a  pol mesiaca 
usilovnej práce, zachraňovali sme zbier-
kové predmety, príručnú knižnicu, sušili 
sme priestory a urobili sme všetko pre to, 
aby sme vedeli čím skôr otvoriť naše brány. 
Kvôli zhoršenej pandemickej situácii na je-
seň sme však museli čakať až doteraz.  

V mesiacoch, kedy sme mali pred verej-
nosťou zatvorené, sme usilovne pracovali 

na tom, aby sme našim návštevníkom ve-
deli všetko vynahradiť v  roku 2021. Jed-
ným z  pripravovaných projektov je prvá 
vysunutá expozícia múzea, plánovaná 
do budovy nachádzajúcej sa vedľa autobu-
sovej stanice v Senci. Tá bude prezentovať 
návštevníkom históriu dobrovoľných ha-
sičských zborov v  Senci a  okolí. Podarilo 
sa nám získať veľmi zaujímavé zbierkové 
predmety a plánujeme vystaviť aj repliky 
dobových hasičských uniforiem z čias za-
loženia predmetných hasičských zborov 
na konci 19. storočia. Otvorenie expozície 
plánujeme na jar 2021.

V súčasnosti sa v  múzeu pracuje aj 
na scenári stálej expozície, ktorá sa ocitne 

na druhom poschodí, presnejšie v podkro-
ví Tureckého domu. Tieto priestory vznikli 
pomocou navýšenia a prebudovania streš-
nej konštrukcie. Práce prebiehali pod  do-
hľadom Krajského pamiatkového úradu 
v Bratislave v rokoch 2018 – 2020. V  tejto 
časti múzea vznikne nová historická ex-
pozícia. V  rámci realizácie tohto projektu 
sme nadviazali spoluprácu aj s historikmi 
a  archeológmi zo  Slovenského národné-
ho múzea. Plánovaná expozícia bude ob-
sahovať viacero interaktívnych elementov 
a  audiovizuálnych prvkov. V  samostatnej 
časti vznikne premietacia miestnosť, kde 
sa budú premietať rôzne videá o meste Se-
nec i videá dopĺňajúce obsah samotnej ex-
pozície. Budovanie novej historickej expo-
zície v  týchto priestoroch je naplánované 
v druhej polovici roku 2021.

Pevne veríme, že sa nám tieto vy-
týčené ciele podarí zrealizovať bez  väč-
ších ťažkostí. V  čase uzávierky aktuálne-
ho čísla Senčana je múzeum opäť otvo-
rené v  riadnych návštevných hodinách 
(pre bližšie informácie si pozrite stránku 
www.msks-senec.sk/muzeum). Okrem 
stálych expozícií je sprístupnená aj výsta-
va s názvom Z Vašich darov (2016 – 2020), 
ktorá je akýmsi výberom najzaujímavej-
ších predmetov získaných do zbierok mú-
zea v uvedenom období. Tešíme sa na Vašu 
návštevu a prajeme Vám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný nový rok!

János Hushegyi, Mestské múzeum v Senci

Do kroniky návštev sa v júli 2020 zapísala aj pani grófka Etelka Esterházy z Mníchova.
Foto: Gábor Strešňák

Budova budúcej vysunutej expozície dejín Dobrovoľného hasičského zboru v Senci 
pri autobusovej stanici pred ukončením rekonštrukcie. Foto: Gábor Strešňák
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Športovec roka Mesta Senec za rok 2020
Napriek celosvetovej pandémii a  nároč-
ným či už tréningovým alebo súťažným 
podmienkam dosiahli naši športovci vý-
znamné výsledky aj v roku 2020. O niekto-
rých vie športová komisia pri  MsZ Senec, 
o svojich najlepších športovcoch vedia naše 
športové kluby, o niektorých viete Vy. Daj-
te nám svoje tipy! Naši športovci, reprezen-
tanti, si zaslúžia byť nominovaní a najlep-
ší aj ocenení ako Športovec roka Mesta Se-
nec za rok 2020.  Ocenenie je poďakovanie 
za reprezentáciu, pevnú vôľu a tvrdú prá-
cu zvlášť v  tomto ťažkom pandemickom 
období. 

Športová komisia pri MsZ Senec na svo-
jom zasadnutí aj na  základe Vašich tipov 
rozhodne o tom, kto bude medzi ocenený-
mi a  kto túto prestížnu cenu za  rok 2020 
získa.

Do ankety možno poslať návrhy 
do  10.1.2021 a  návrhy podávajú športové 
kluby, športová komisia, vedenie mesta i Vy. 

Pri posudzovaní najúspešnejších špor-
tovcov rozhodujú nasledovné kritériá:
• reprezentant a  počet štartov v  repre- 

zentácii,
• účasť na  MS, ME, majstrovstvách SR 

a umiestnenie,

• medzinárodná účasť na turnajoch, podu-
jatiach a umiestnenie,

• účasti a  umiestnenie na  regionálnych či 
republikových turnajoch či podujatiach.
Aktuálna situácia je, že nevieme v akom 

režime bude slávnostné vyhlásenie Špor-
tovca roka 2020, Mesto Senec je však pri-
pravené ho organizovať, otázne je len, 
akým spôsobom. Chceme však v tomto ná-
ročnom „koronovom“ období aj pre  špor-
tovcov odovzdať ocenenie tým najlepším 
a najúspešnejším.

Termín slávnostného vyhlásenia výsled-
kov Športovec roka Mesta Senec za rok 2020 
je stanovený na  stredu 24.2.2021 o  18:00 
v kinosále Mestského kultúrneho strediska 
Senec.

Aktuálne informácie o ankete Športovec 
roka  2020 budeme priebežne zverejňovať 
na  informačnom portáli www.senec.sk 
a facebooku Mesto Senec - oficiálna strán-
ka. Tu nájdete aj formulár na  podanie 
návrhu.
Gabriela Rebrošová

Basketbalisti BK Gabko Senec menia názov
Basketbalový klub Gabko Senec sa mení na LEVY Senec, 
predstavujeme logo a dresy.

Po úspešnej sezóne 2019/2020 ukončenej 
účasťou na Majstrovstvách SR v Košiciach 
vstúpil basketbalový klub v kategórii U14 
- žiaci do  novej sezóny s  novým názvom 
LEVY SENEC. Mení sa názov, mení sa logo, 
menia sa dresy. Zámerom zmien je predo-
všetkým výraznejšia reprezentácia Mesta 
Senec v  slovenskom basketbalovom dianí 
a to preklenutím, resp. prepojením farieb 
a erbu Mesta Senec do názvu a farieb bas-
ketbalového klubu. 
Zvýšením  kvality a výkonnosti klubu i jed-
notlivých hráčov, zmena názvu, loga i nové 
dresy prispievajú k  zvýšeniu motivácie 

štrnásťročných chlapcov neustále tvrdo 
na sebe pracovať a  tým sa zlepšovať. Tré-
nujeme individuálne, trénujeme vonku 
v  skupinách, trénujeme online prostred-
níctvom počítačov, cez  zoom, zasiela-
ním tréningov...  Dresy sú už doma a  ne-
byť „korony“  už by mali premiéru. Všet-
ci netrpezlivo čakáme, kedy sa dostaneme 
do  telocviční a  na palubovky, kedy pred-
stavíme dresy v „ozajstných“ zápasoch, či 
turnajoch.
Basketbalový klub Senec má v  sezóne 
2019/2020 prihlásené nasledovné tímy:
• LEVY SENEC – U14M – kategória žiaci
• BK Gabko Senec – U13M – kategória 

mladší žiaci 
• BK Gabko Senec -  U12W – kategória star-

šie minižiačky
• BK Gabko  Senec – U10M – MIKROliga – 

chlapci a dievčatá
O našom dianí informujeme prostredníc-
tvom www.facebook.com/gabbo.gabko
Gabriela Rebrošová
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Stromčekový beh 
na Štedrý deň

Presne na  Štedrý deň, 24. decembra 
o 10:00, sa bude opäť konať vianočný beh. 
7-kilometrová trasa sa začne aj skončí 
pri stromčeku na Námestí 1. mája. Nevybe-
rá sa štartovné, nemeria sa čas, nie sú žiad-
ne čísla.
Čo však potrebujete? Zásobiť sa dobrou ná-
ladou, športovým duchom a tiež dodržiava-
ním hygienickým opatrení. Keďže sa koná 
na  Vianoce, odporúčame vianočný bežec-
ký outfit, ktorý však nie je podmienkou.
MO

Seneckí hokejisti na úžasnom 3. mieste
HC Senec sa môže pochváliť ďalšou medai-
lou. Aj v tomto ťažkom období sa nám opäť 
podarilo zahviezdiť, avšak na  obhajobu 
majstra to nestačilo. 

V  sezóne 2019/2020 sme si vybojova-
li skvelé 3. miesto v  amatérskej hokejo-
vej lige. Táto sezóna nebola pre hokejistov 
priaznivá, koronavírus ovplyvnil pravidlá 
hry z viacerých hľadísk. 

Aj napriek časovo náročnejšiemu ob-
dobiu sme sa snažili svoju neoblomnosť 
využiť čo najefektívnejšie. Vďaka najvyš-
šiemu počtu výhier sa nám podarilo vy-
hrať základnú časť a v tabuľke sa umiest-
niť na  1. mieste. Ako lídri tabuľky sme si 
zmerali sily s AHC Bratislava, ktorí skonči-
li na poslednom mieste. Vďaka súdržnosti 

a skvelým tímovým hráčom sa nám poda-
rilo AHC Bratislavu zdolať a vyhrať 7:1.

Sezóna ovplyvnená koronavírusom 
nehrala v náš prospech, keďže sa play-off 
hralo na jeden víťazný zápas. Šanca na ví-
ťazstvo bola o  to zložitejšia. Od  postupu 
do finále nás delil zápas proti HK Petržal-
ka. Prvá tretina nezačala najlepšie. Súpe-
rovi sa podarilo streliť gól a  prvá tretina 
skončila 0:1. V  priebehu zápasu sme za-
bojovali a  vyrovnali na  1:1. Vzápätí HK 
Petržalka dala ďalšie 2 góly. Zápas pokra-
čoval za stavu 3:1. Spojili sme sily a súpe-
rovi strelili ďalší gól na 3:2. Zápas bol ná-
ročnejší ako sa dalo predpokladať a aj na-
priek všetkej snahe sme zápas nezvládli 
a prehrali 2:4.

„Túto sezónu môžem z časového a zdra-
votného hľadiska označiť za  jednu z  naj-
ťažších“, hodnotí situáciu kapitán mužstva 
Peter Holocsy. Z tohto dôvodu patrí veľká 
vďaka všetkým hráčom, ktorí sa aj napriek 
rodinným a pracovným povinnostiam pra-
videlne zúčastňujú tréningov a  zápasov. 
Špeciálne poďakovanie patrí kľúčovému 
hráčovi, ktorý sa kvôli zdravotným problé-
mom musel s tímom rozlúčiť. 

Verím, že nadchádzajúce obdobie bude 
priaznivejšie na  zdokonaľovanie našich 
schopností. 

Zároveň chcem vyjadriť poďakovanie  
všetkým, ktorí boli ochotní darovať 2% 
z dane a tým podporiť naše OZ HC Senec. 
Za HC Senec Peter Holocsy

Stromčekový beh je v Senci už vianočnou športovou tradíciou. Zdroj foto: Beh Senec

Tím HC Senec. Zdroj foto: HC Senec
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FootGolf Senec je už trojnásobný víťaz Slovenského 
footgolfového pohára

Rok 2020 sa niesol v znamení 5. výročia klu-
bu, ale zasiahla ho aj pandémia. Footgolf 
na  Slovensku vďaka výbornej organizácii 
Slovenskej Footgolfovej Asociácie (SFGA 
– www.sfga.sk) asi ako jediný šport zvlá-
dol situáciu a odohral plnohodnotnú sezó-
nu so  všetkými naplánovanými turnajmi. 
Celkovo 14 turnajov pod  hlavičkou SFGA 
bolo odohraných od 6.6. do 27.9. Z nich 4 
boli organizované v  spolupráci s  klubom 
FootGolf Senec. Naši hráči sa zúčastnili aj 
pravidelných turnajov v Maďarsku, Českej 
republike a v Slovinsku. Všetkým hráčom 
a hráčkam ďakujeme, že niekedy i na úkor 
svojich dovoleniek s  rodinami absolvova-
li takmer každý víkend turnaj a  dôstojne 
reprezentovali nielen náš klub, partnerov, 
ale hlavne mesto Senec i Slovensko.

V spolupráci so SFGA sme zorganizovali 
turnaje Slovenskej Footgolfovej Tour (SVK 
TOUR) a pohára (SVK CUP). Teší nás, že sa 
prvýkrát v  histórii na  Slovensku, podari-
lo zorganizovať JUNIOR FOOTGOLF CUP. 
Až 75 detí, z ktorých väčšina bola z klubu 
MŠK Senec a Senec Football Academy, pre-
važne vo veku od 10 do 14 rokov, absolvo-
valo turnaj, ktorý ocenila aj Svetová foot-
golfová federácia (FIFG). Bol prvým na sve-
te s troma kategóriami a s live výsledkami. 
Vďaka patrí aj klubom, ktorých hráči nám 

pomohli so  zaškolením detí do  pravidiel 
footgolfu a  sprevádzali každú skupinku – 
flight, počas celého turnaja.

Každý rok je konkurencia na  Sloven-
sku väčšia a  obhajovať teamové výsled-
ky je náročné. Teší nás, že ako prvý klub 
na  Slovensku sme už po  tretíkrát vyhrali 
SVK CUP, ktorého víťazom sa v hlavnej ka-
tegórii mužov stal Martin Šimončič. Tento 
rok sa stal aj najúspešnejším hráčom klu-
bu FootGolf Senec. Spolu s  ním na  pódiu 
skončil i Juraj Gubáni, ktorý obsadil bron-
zovú pozíciu. V SVK TOUR Martin obsadil 
3. miesto, keď si vymenil minuloročnú po-
zíciu s  Jurajom Gubánim, ktorý tento rok 
skončil v tour na 4. mieste. V mužskej ka-
tegórii stabilné výkony podávali opäť naj-
mä Peter Kluka a Marek Čechovič.

Skvelú sezónu mal aj senior Marek Vit-
tek, ktorý ovládol svoju kategóriu (1. miesto 
v SVK TOUR) a po prvej celej odohranej se-
zóne, sa zaradil k  špičke na  Slovensku  
i  v zahraničí. Výborný štandard si drží 
Dana Bombalová, ktorá obhájila pekné  
3. miesto. Skvelé výkony podávali i  naši 
amatéri – Viktor Žakovič, Peter Čapla a Giu-
seppe Rinzelli, ktorí boli pravidelne v tour 
i v pohári každé kolo na pódiu. V juniorskej 
kategórii nás úspešne reprezentovali naj-
mä Alex Pochyba a Samko Bombala.

Veríme, že nová sezóna bude opäť 
úspešná. Držíme palce hráčom najmä 
na Majstrovstvách Sveta v Japonsku, ktoré 
boli preložené zo septembra na budúci rok 
a  na Majstrovstvách Európy teamov, kde 
hráči Slovenska budú obhajovať bronzovú 
medailu z Anglicka.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí nám 
akokoľvek pomohli počas náročnej sezóny. 
V neposlednom rade Mestu Senec, ktoré sa 
snažíme čo najlepšie reprezentovať nielen 
na Slovensku, ale i v zahraničí.
Na www.senec.sk nájdete k  tomuto článku 
aj zaujímavé linky o FootGolfe Senec.
Zdroj: FootGolf Senec, Foto: Miro Pochyba

Foto: www.sfga.sk – Miro Pochyba


