
V Spojených voľbách 2022 pozíciu pred-
sedu Bratislavského samosprávneho 
kraja obhájil Juraj Droba. Získal 136.983 
hlasov, čo je 63,60 % z celkového počtu.

V zastupiteľstve Bratislavského samo-
správneho kraja bude hájiť záujmy mes-
ta Senec Dušan Badinský (1.615 hlasov) 
a Mária Hudáková (1.599 hlasov). 

Primátorom mesta Senec sa stal Pavol 
Kvál. Získal 1.847 hlasov, čo je 32,97% 
z celkového počtu hlasov.
Pokračovanie na strane 2.

Vyberte si z pestrého programu 
Mestského kultúrneho 
strediska Senec na december. 
(str. 12-13)

Senčanka Veronika Škorvagová 
nádherne fotí kone a ženy. 
Pokochajte sa jej tvorbou.
(str. 14-15)

O Ivanovi Grófovi, SDB, ktorý 
ovplyvnil duchovný život 
mnohých, píše Patrik Dubovský. 
(str. 16-17)

Pripravme sa adventom na krásne Vianoce!
Dôležitejší ako zhon sú ľudia okolo nás. Tak ich zdravme s úsmevom.

12/2022 – Mestské noviny – 32. ročník

Pozvánka  
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci 
13. decembra 2022 o 9:00 
v Hoteli Senec
Materiály sa zverejňujú 
na www.senec.sk
Zasadnutie sa bude online vysielať  
na www.zastupitelstvo.sk

V Senci sa už začali prípravy na Vianoce. Foto: MO

Senec má nového primátora, poslancov mestského zastupiteľstva 
a dvoch poslancov v Bratislavskom samosprávnom kraji

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci odovzdáva Dušan Badinský vedenie mesta novému primátorovi Pavlovi Kválovi. Foto: Miro Pochyba  



2 Informačný servis www.sencan.skdecember 2022

Do Mestského zastupiteľstva 
v Senci boli zvolení títo 
poslanci:
• Juraj Gubáni  942 hlasov
• Rudolf Bittner  844 hlasov
• Iveta Barková  824 hlasov
• Pavol Kvál  784 hlasov
• Gyula Bárdos  614 hlasov
• Róbert Podolský 596 hlasov
• Tomáš  Mókoš  592 hlasov
• Eduar Kubala   587 hlasov
• Richard Pauer  586 hlasov
• Peter Kmeť  586 hlasov
• Peter Príbelský   583 hlasov
• Ľuboš Várady  561 hlasov
• Monika Macháčková 561 hlasov
• Mária Hudáková  550 hlasov
• Gabriella Németh  545 hlasov
• Rudolf Galambos 522 hlasov
• Janka Turanská 469 hlasov
• David Tengeri  461 hlasov
• Kristína Harvanová 
     Černayová        448 hlasov
• Ján Pullman  443 hlasov
• Andrea Šlosárová 382 hlasov
Keďže Pavol Kvál sa stal primátorom mes-
ta Senec, do  mestského zastupiteľstva po-
stúpila Martina Bollová – 433 hlasov.

Nový primátor kandidoval ako nezávis-
lý a  medzi poslancami je 11 nezávislých, 
4 za  Progresívne Slovensko, 3 za  stranu 
STAROSTOVIA A  NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, 
3 za SZÖVETSÉG - ALIANCIA a 1 poslanec 
za KDH.

Na ustanovujúcom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v  Senci predseda 

mestskej volebnej komisie Ing. László Voj-
tek, CsC. oznámil výsledky voľby primá-
tora a  volieb do  mestského zastupiteľstva 
a odovzdal osvedčenia o zvolení novozvo-
lenému primátorovi a  poslancom novoz-
voleného mestského zastupiteľstva. No-
vozvolený primátor zložil sľub, prevzal in-
sígnie  a vedenie ustanovujúceho zasadnu-
tia. Následne zložili sľub zvolení poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Senci.

Primátor Pavol Kvál sa slávnostne pri-
hovoril prítomným a ďalej viedol zasadnu-
tie, na  ktorom poslanci schválili program 
rokovania.

Poverili poslanca MsZ, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a  viesť zasadnutie 
MsZ, zriadili a  zvolili členov mandáto-
vej komisie, návrhovej komisie, volebnej 

komisie a komisie pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov. Následne mandátová komisia 
predniesla správu o overení mandátov pri-
mátora mesta Senec a poslancov Mestské-
ho zastupiteľstva v Senci.
Mestské zastupiteľstvo schválilo poslan-
cov, ktorí budú poverení vykonávaním  ob-
čianskych obradov (výkon uzavretia man-
želstva snúbencov) a  slávností pre  voleb-
né obdobie 2022 – 2026. Bola tiež zriadená 
mestská rada a poslanci zvolili jej členov.
Podrobné informácie z  ustanovujúce-
ho zasadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v  Senci nájdete v  zápisnici zverej-
nenej na  www.senec.sk a  videozáznam 
na stránke www.zastupitelstvo.sk.
MO

Poslanci za Senec Dušan Badinský a Mária Hudáková s predsedom BSK Jurajom Drobom. Zdroj: BSK

Primátor mesta Senec Ing. Pavol Kvál a poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci na volebné obdobie 2022-2026. Foto: Miro Pochyba
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Z činnosti Mestskej polície
• Hliadka MsP Senec preverila oznam, že 

na  ŽSR leží chlap v  koľajisku. Po  príchode 
na  miesto muža preniesla na  lavičku, na-
koľko na  výzvu hliadky nereagoval. Nemal 
žiadne viditeľné zranenia a  dýchal. Šetre-
ním na  mieste bolo zistené, že osoba fajčila 
na peróne a zrazu padla do koľajiska. Vzhľa-
dom na  to, že sa ho hliadke nepodarilo pre-
brať, bola privolaná RZP, ktorá muža z Brati-
slavy previezla na ošetrenie do NsP.

• V čase o 5:50 dostala MsP Senec oznámenie, 
že za  poliklinikou ide žena, ktorá tlačí ko-
čík s maloletým dieťaťom a správa sa neprí-
četne. Hliadka MsP bezodkladne preveri-
la okolie polikliniky  a  osobu kontaktovala. 
Žena mala pri  sebe kočík s malým dieťaťom 
a javila známky požitia alkoholu, ktorý z nej 
bol cítiť. Odmietla predložiť doklad totožnos-
ti, správala sa hlučne, vulgárne a zmätočne. 
Neskôr však preukázala svoju totožnosť. Išlo 
o B. T. zo Senca. MsP vyrozumela sociálnu ku-
rátorku, ktorá o  menovanej mala vedomosť 
a uviedla, že by mala mať doma rodičov, kto-
rí  sa o dieťa postarajú. MsP ženu s dieťaťom 
odprevadila domov a  odovzdala rodičom. 
Vo veci bude ďalej konať sociálna kuratela.

• Hliadka MsP Senec preverila oznam, že v ja-
zere na Novej tehelni je veľký počet uhynu-
tých rýb. Po  príchode na  miesto bolo ziste-
né, že okolo 100 rýb pláva na povrchu, z čoho 
do 10 rýb bolo už uhynutých. Vzhľadom na to, 
že bola dôvodná obava z kontaminácie vody, 
MsP vyrozumela OO PZ Senec a Slovenskú in-
špekciu životného prostredia, ktorá na miesto 
vyslala svojich zamestnancov.

• Hliadka MsP Senec preverila oznam od  ZŠ 
Mlynská, že žiak odmieta vojsť do  triedy 
a škola nevie ako vyrozumieť rodičov. Hliad-
ka MsP sa presunula na adresu trvalého byd-
liska žiaka a informovala rodinného prísluš-
níka. Hliadke bolo poskytnuté telefónne čís-
lo, na ktoré môžu zamestnanci školy zavolať 
s  tým, že v  žiadnom prípade nemá MsP ani 
nikto iný priviezť žiaka domov, nakoľko by 
rodina prišla o prídavok na dieťa. MsP infor-
mácie poskytla škole a  odporučila vec riešiť 
prostredníctvom sociálnej kurately.

• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ 
Senec vykonala miestne pátranie po  osobe  
ZS. D. zo  Senca, ktorý mal ísť spáchať samo-
vraždu na  Strieborné jazero. Hliadky MsP 
skontrolovali okolie Strieborného jazera a me-
novaného sa im podarilo vypátrať pri bufete, 
kde popíjal s kamarátmi. Menovaný uviedol, 
že je v poriadku a nechce sa zabiť ani si ublížiť.

• Ďakujeme za  spoluprácu pozorným   
občanom.

      Mestská polícia

Senec, 20-minútové mesto
Mesto Senec získalo na realizáciu ak-
tivít v rámci projektu „Senec, 20-mi-
nútové mesto“ z Bratislavského samo-
správneho kraja individuálnu dotáciu 
vo výške 1.500 eur. Jednou z týchto ak-
tivít bolo zriadenie ETM info zastáv-
ky na prvej z autobusových zastávok 
na Železničnej ulici. Okolie zastávky 
skrášľujú dva kvetináče s výsadbou tr-
valiek, knižná búdka a sklenené ste-
ny zastávky sú ozdobené nálepkami 
maskotov Európskeho týždňa mobi-
lity. V osvetlenej vitríne pribudla ta-
buľka a mapa pešej dostupnosti mes-
ta (walkability map), ktorú projekto-
vé manažérky útvaru projektového 
riadenia vytvorili v spolupráci so štu-
dentami Gymnázia Antona Bernolá-
ka v Senci. Je určená pre obyvateľov a 
návštevníkov mesta, ktorí sa rozhod-
nú prejsť krátke vzdialenosti v rámci 

mesta pešo. Prehľadne spracované 
údaje im poskytnú informácie, za aký 
čas sa vedia pešou chôdzou premiest-
niť medzi jednotlivými významnými 
lokalitami, pamiatkami či inštitúcia-
mi v meste. V rámci Senca sa dá totiž 
pohodlne peši do 20 minút dostať do 
všetkých cieľov v rámci širšieho cen-
tra mesta.  Tabuľka a mapa pešej do-
stupnosti bude postupne nainštalova-
ná aj na iných miestach v meste a na 
web stránke. Vo vitríne budeme po-
stupne zverejňovať a aktualizovať ak-
tivity mesta nielen počas Európskeho 
týždňa mobility, ale aj fotodokumentá-
ciu zo zrealizovaných trvalých opatre-
ní v rámci mesta. 

Cieľom projektu je osveta a podpo-
ra udržateľných spôsobov dopravy.
Ing. Lenka Nižnanská, útvar projektového 
riadenia

Senčania pozorovali 
čiastočné zatmenie Slnka
SOLAR Hvezdáreň Senec 25. októbra 
postavila na námestí 1. mája dva as-
tronomické ďalekohľady, aby si Senča-
nia mohli pozrieť zriedkavý nebeský 

úkaz, čiastočné zatmenie Slnka. Naj-
bližšie čiastočné zatmenie Slnka po-
zorovateľné na území Slovenska bude 
v roku 2025, a to úplné už neuvidíme, 
bude totiž niekedy v roku 2200.
VCs
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Vážení spoluobčania,
bolo pre mňa veľkou cťou spolupodieľať sa 
na  vedení mesta posledných osem rokov. 
Štyri roky ako viceprimátor a štyri ako pri-
mátor. Neboli to vždy len príjemné chvíle, 
ale aj Vám všetkým patrí vďaka za to, že sme 
to spoločne zvládli. Spolu sme prekonáva-
li krízu spôsobenú vírusom Covid-19, spo-
lu prekonávame krízu utečeneckú. Chcem 
poďakovať mojim spolupracovníkom z MsÚ 
za prácu, ktorá je veľakrát nedocenená, ale 
veľmi potrebná, chcem poďakovať poslan-
kyniam a  poslancom MsZ za  rozhodnu-
tia v  prospech Vás, občanov mesta Senec. 
Chcem poďakovať všetkým mojim priate-
ľom, známym i neznámym, ktorí ma na tej-
to osemročnej ceste podporovali, chcem po-
ďakovať vlastnej rodine, že to vydržala. Môj 
odpočet ste dostali do schránok a tak sa ne-
budem opakovať. Na  záver chcem popriať 
novozvolenému primátorovi a  poslanecké-
mu zboru MsZ veľa síl a  zdravia pri  napl-
ňovaní svojich sľubov a plánov. Nelúčim sa, 
budem sa snažiť z pozície poslanca BSK po-
máhať nášmu mestu v rozsahu kompetencií 
BSK. Prajem krásny zvyšok roku 2022, nád-
herné Vianoce a krajší rok 2023.
Dušan Badinský

Senčania Senčanom 
2022 – výťažok 
pomáha seneckým 
rodinám

10. ročník hudobného festivalu Senčania 
Senčanom sa uskutočnil v  rámci osláv 
770. výročia prvej zmienky o  meste Se-
nec.  Podujatie má vždy aj benefičný cha-
rakter a  vyzbieralo sa na  ňom 1.900 €. 
Primátor Dušan Badinský spolu s  hlav-
ným organizátorom podujatia Senčania 
Senčanom Jánom Krigovským odovzdali  
25. októbra 2022 rodinám zo  sociálne 
slabšieho prostredia poukážky na nákup 
potravín v hodnote 100 €. Deti dostali aj 
sladké odmeny.
VCs

Prváci sa stali čitateľmi 
Mestskej knižnice Senec

Prváci ZŠ Tajovského sa stali 26. októbra 
2022 čitateľmi Mestskej knižnice Senec 
vo veľkom štýle. Žiaci tried 1.A až 1.F sa 
striedali na pódiu kinosály MsKS, aby 
ukázali, že sú smelí, šikovní a súťaživí.

Helena Čajková im predniesla roz-
právky o písmenkách od Daniela He-
viera. Žiaci sa zúčastnili aj súťaže, kto 
dokáže vysloviť písmenko svojej triedy 

jedným dychom tak, aby čo najdlhšie 
znelo. Súťaž vyhrala dvojica z 1.C.

Riaditeľ Mestského kultúrneho stre-
diska Peter Szabo všetkých prítomných 
prvákov pasoval za čitateľov Mestskej 
knižnice Senec. Žiaci získali čitateľský 
preukaz zadarmo na celý rok, ako aj kni-
hu Kráľovstvo rozprávok.
VCs

Spoločná fotografia časti prítomných na podujatí. Foto: VCs

Prváčikovia sa stali hrdými čitateľmi. Foto: VCs
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Do Labyrintu sa nasťahoval Pop Art
Prvý novembrový týždeň patril v Labyrin-
te vernisážam dvoch mladých výtvarníčok 
s  odlišným umeleckým videním, hoci ich 
spája výtvarný štýl Pop Art.

Martina Šebeková, spoluzakladateľka 
Tvorivých dielní ARTík, predstavila obe-
censtvu v Labyrinte scénickú kostymérku 
a pedagogičku Luciu Koller Matiašovičovú, 
ktorá prvýkrát vystavuje v  rodnom mes-
te. Učarovala jej maľba akrylom na  plát-
no, prevažne Pop Art portrétov. Sú to iko-
ny doby, ako Marilyn Monroe, Frida Kalho, 
Charlie Chaplin a podobne. 

O dva dni neskôr sa predstavila Sonja 
Cvetković, ktorá žije a  tvorí v  Bratislave. 
Jej tvorba sa nachádza niekde medzi Pop 
Art-om a  komiksom. Obrazy tvorí kombi-
novanou technikou, lepené prvky doplní 
kresbou. Inštalácie vytvára technikou "rea-
dy-made", čiže z vecí dennej spotreby, bež-
ne dostupných predmetov.
Pripravil Csaba Vysztavel

Gizka Oňová a Peter Varga vydali knihu – vyhrajte ju so Senčanom!
Gizka a  Peter spolu v  kuchyni – tak sa volá 
nová kniha, ktorú spolu pripravili Gizka Oňo-
vá, najznámejšia slovenská svokra, a  Peter 
Varga, svetový šéfkuchár. V  Labyrinte MsKS 
knihu prezentovali a podpisovali sa pre divá-
kov. Porozprávali o tom, ako sa zoznámili, ako 
kniha vznikla, ale nezostalo len pri  slovách. 
Gizka publiku aj zaspievala a všetkých očari-
la obrovskou pozitívnou energiou, ktorej má 
na rozdávanie. Na klavíri ju sprevádzal man-
žel Juraj. Moderátorsky prezentáciu viedla 
Martina Ostatníková.

A ako môžete vyhrať knihu Gizka a Peter 
spolu v kuchyni? Napíšte nám Váš obľúbený 
recept na sencan@senec.sk a my vyžrebuje-
me víťaza.
MO Gizka Oňová, Peter Varga a Martina Ostatníková. Foto: Juraj Šebok

Rok 2022 je Rok odkazu Štúrovcov

23. októbra 2022 si seneckí matičiari sláv-
nostnou akadémiou pripomenuli Rok od-
kazu Štúrovcov. Vystúpil spevácky zbor 
Limbora, študenti bratislavského Konzer-
vatória a  s odbornou prednáškou PhDr. 
Natália Roľková Petranská z NR SR.

Keď povieme Štúrovci, väčšina Slová-
kov si pripomenie Štúra, Hurbana, Hodžu 
a uzákonenie spisovnej slovenčiny. Ale Štú-
rovci, to je slávna generácia. Sú to martý-
ri prvého slovenského povstania 1848-49, 
zberatelia rozprávok, básnici, dramati-
ci, herci, vojaci, zakladatelia slovenských 
gymnázií, či hlavný výtvarný umelec slo-
venského romantizmu.

V tomto roku si pripomenieme 200 ro-
kov od  narodenia nielen známych osob-
ností štúrovského hnutia ako boli Štefan 
Marko Daxner, Ján Francisci, Janko Kráľ, 
Ján Kalinčiak, ale aj pomerne neznáme, 
ale tiež zaujímavé a  inšpirujúce osobnos-
ti národného obrodenia, ako boli bratia 

Šulekovci, Ján Rotarides, Ľudovít Reus, 
Peter Bohúň, Johana Hrebendová, Samu-
el Galanda, Ján Gáber, Augustín Roy, Ján 
Križan, Jakub Grajchan a Rudolf Homola.

Štúrovci v  19. storočí reprezentova-
li Slovákov v  čase národnostného útlaku 
a tvrdých perzekúcií, keď za slová o zlep-
šení národnostnej, sociálnej a vzdelanost-
nej úrovne končili mnohí vo väzení ale aj 
na šibenici.

Väčšina Štúrovcov pochádzala z  chu-
dobných pomerov, no to im nebránilo, aby 
sa stali strojcami dejín. Ich nadčasové mys-
lenie, obeta, pracovitosť, dnes chýbajúca 
jednota v národnom hnutí, to, že bojujú pe-
rom a mečom za lepšie požiadavky ľudu, je 
vzorom aj pre dnešnú generáciu.

Svoju historickú úlohu splnili úspešne. 
Aj preto môžeme žiť v suverénnej sloven-
skej republike a hovoriť slovenským jazy-
kom. I po 200 rokoch sú krásnym vzorom.
MUDr. Jarmila Ožvaldová

Študenti bratislavského Konzervatória. Foto: Labyrint MsKS 

Lucia Koller Matiašovičová s dcérkou Žofkou. 
Foto: Martin Koller

Spoločné stolovanie v kruhu rodiny alebo s priateľmi je bežná súčasť 

nášho každodenného života. Aj vďaka nemu sa prelínajú tradície 

medzi generáciami – tradície kultúrne, ale aj kulinárske. Prítomné 

dámy rozličných vekových kategórií si pri spoločnom obede často 

vymieňajú recepty. My, dvaja autori tejto knihy, vás chceme presvedčiť, 

že aj vy, naši čitatelia, môžete byť pri troche snahy a�zručnosti dobrí 

kuchári, ak jedlo pripravíte s láskou a z dobrých surovín. Naša kniha je 

plná podnetných receptov. Jedinečná je však najmä tým, že každý 

z nás prispel niečím osobitým, vlastným svojej vekovej kategórii.

Priaznivcov dobrého a kvalitného jedla je veľa a stále pribúdajú. 

Domáce varenie je totiž najlepší spôsob stravovania tak z�nančného, 

ako aj zo zdravotného hľadiska. Spoločné varenie bolo pre nás oboch 

veľmi zábavné a zároveň inšpiratívne. Človek sa učí do smrti a zbiera 

nové skúsenosti. Ak naše recepty oslovia mladú aj staršiu generáciu, 

splnil sa náš zámer: spájať rôzne generácie v jednej kuchyni.

Želáme vám veľa príjemných chvíľ pri spoločnom kuchtení.

Gizka a Peter
Retro recepty známej svokry 

a moderné recepty obľúbeného šéfkuchára 

Gizka Oňová 
a Peter Varga
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Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac október

Zmesový komunálny odpad
2021 – 399,03 t
2022 – 389,26 t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 108,66 t
2022 – 111,28 t
Plasty
2021 – 50,68 t
2022 – 31,78 t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 1.023 l
2022 – 520 l
Biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne
2021 – 47,099 t
2022 – 57,13 t
Sklo
2021 – 24,90 t
2022 – 25,56 t
Papier a lepenka
2021 – 50,50 t
2022 – 40,57 t

Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Učíme sa viac o nakladaní 
s odpadmi
Prednostka MsÚ Jarmila Répássyová, vedú-
ca útvaru verejnej zelene, údržby a  čiste-
nia mesta Senec Viera Kolozsváriová a  re-
ferentka odpadového hospodárstva Ivica 
Gajdošová sa inšpirovali v Rakúsku na ex-
kurzii o nakladaní s odpadmi. Napríklad aj 
o tom, ako môže fungovať RE-USE centrum 
(centrum na využitie strarších, ale stále po-
užiteľných vecí). V Senci má takéto centrum 

vzniknúť na zbernom dvore Pezinská sme-
rom na  Malý Biel. Mesto má záujem, aby 
bolo zaujímavé a  aby ho ľudia radi využí-
vali. Pravdepodobný termín jeho spustenia 
bude v priebehu roka 2023.

Tašky s potrebami na triedenie 
sú pripravené
Tak ako pred koncom minulého roka, aj 
teraz si budú môcť obyvatelia rodinných 
domov na  útvare verejnej zelene, údržby 
a  čistenia mesta Senec vyzdvihnúť tašky 
s potrebami na tredenie. Tašky obsahujú: 
• 52 vriec na odpad z kuchyne
• 25 vriec na papier
• 25 vriec na plasty/kovy/VKM
• Harmonogramy
• Kompostovanie
• Manuál odpadového hospodárstva
A kedy a  kde si môžete prísť tašky 
vyzdvihnúť?
Na Železničnej ulici v areáli zberného dvo-
ra v pondelok, utorok a  štvrtok 7:00-15:00, 
v stredu 7:00-16:00 a v piatok 7:00-14:00.

Pripravujeme brožúrku 
o triedení odpadu. Prispejte 
do nej aj vy!
Útvar verejnej zelene, údržby a  čistenia 
mesta Senec pracuje na brožúrke, v ktorej 
sa budete môcť dočítať podrobnosti o triede-
ní. Mali by v nej byť informácie o  jednotli-
vých druhoch odpadov a čo s nimi v Senci 
máte urobiť. Rozmýšľate, kam vytriediť ba-
terky, rolku z  toaletného papiera, miktoré-
nové vrecko alebo vrchnák z jogurtu? Pres-
ne tieto odpovede tam budete môcť nájsť.
Ak je niečo, čo by podľa vás mala brožúr-
ka obsahovať, neváhajte a  napíšte nám 
na odpady@senec.sk.
Cieľom je, aby bola brožúrka v  každej do-
mácnosti a aby nikto nemusel prácne zisťo-
vať, čo kam patrí a ako naložiť aj s odpadom, 
ktorý triedi po prvý raz.
Martina Ostatníková a Ivica Gajdošová, referent 
odpadového hospodárstva

Vzdelávanie našich detí 
a mládeže v oblasti separovania 
- investícia do budúcnosti

Mesto Senec získalo Dotáciu z  progra-
mu Municipality (Nadácia EPH a SPP v spo-
lupráci s  SPP – Distribúciou) na  nákup 
vzdelávacích panelov. Útvar projektového 
riadenia predložil  v  rámci výzvy žiadosť 
o dotáciu na osadenie troch vzdelávacích 
separačných odpadkových košov (prvky 
mestskej architektúry) na  tri detské ihris-
ká v  rámci mesta (Pribinova, Hurbanova 
a  Jánošíkova). Žiadosť bola v  máji vyhod-
notená ako úspešná a  schválená bola do-
tácia vo výške 10.000 eur.  Osadené smet-
né nádoby na separovanie plastov, papiera 
a skla obsahujú edukačné panely s  témou 
ako správne triediť odpad.

Rodičia, ktorí so svojimi deťmi tieto ih-
riská navštevujú, tak majú možnosť vzdelá-
vať ich zaujímavou formou v oblasti správ-
neho separovania a vychovávať z nich eko-
logicky mysliacich občanov nášho mesta.
Pokračovanie na str.7
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Tieto vzdelávacie separačné od-
padkové koše môžu slúžiť senec-
kým materským a  základným 
školám ako pomôcka v  rámci 
environmentálnej výchovy.

Dňa 27. 10. 2022 sa žiaci 
ôsmeho ročníka zo ZŠ J. G. Ta-
jovského pod  vedením pani 
učiteľky Mgr. Oľgy Kráľovej 
v  rámci vyučovacej hodiny 
stretli na  ihrisku na  Pribino-
vej ulici s  projektovými ma-
nažérkami mesta Mgr. Matlo-
hovou a  Ing. Šturekovou. Pani 
učiteľka viedla priamo pri  se-
paračných košoch interaktív-
nou formou veľmi zaujímavú 

a  poučnú diskusiu so  žiakmi 
o  správnom separovaní odpa-
dov, spolu s praktickými cviče-
niami. Na záver sa žiaci zaují-
mali aj o  iné témy, ktoré majú 
projektové manažérky v  kom-
petencii a aktívne ich prostred-
níctvom podávania žiadostí 
o dotácie a iné zdroje podpory 
pre mesto riešia.

Ďakujeme pani učiteľke 
a žiakom za príjemne a užitoč-
ne strávený čas, táto aktivita 
nech je vzorom pre ďalších uči-
teľov v našom meste.
Ing. Beáta Štureková, 
útvar projektového riadenia

Krátka 4, Senec

Najkrajšie darčeky,
hodinky a šperky 

12-03

Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

Ponúkame prácu dôchodcom, invalidným 
dôchodcom a študentom v Trafikách v Senci.

Nástup do práce od decembra 2022,  
resp. podľa dohody.

Kontakt, prípadne životopis nechajte v stánku 
alebo pošlite na mail:

 juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266

12-01

12-02

Vážení Senčania, 

vo volebnom období 2022 až 2026 budem 
opäť poslancom MsZ. Vďaka vám a vašim 
hlasom. Urobím pre naše mestečko všetko, 
čo je v mojich silách.

Prajem Vám krásne vianočné sviatky, šťast-
ný a úspešný nový rok 2023.

Rudolf Bittner, poslanec MsZ v Senci

MATRACE ZO SENCA
Vyrobené priamo pre Vás

 Tel.: 0902681422 

WWW.OMSK.SK

12-04

12-05
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Pestrý začiatok nového školského roka 
v Spojenej škole na Trnavskej ulici

Učenie na farme zážitkovou 
formou
Majitelia farmy Ludovika Nová Dedinka 
nám umožnili stráviť deň plný zážitkov, 
nových poznatkov a zábavy. Nezištne nám 
svoju farmu s  jej zvieratami „zapožičali“ 
na jeden celý deň. Vďaka tomu mohli žiaci 
autistickej triedy zažiť učenie vonku, ktoré 
riadne podporilo ich motiváciu v porovna-
ní s bežným vyučovaním v triede.

Naši žiaci zažili pohodový deň plný ve-
domostných aktivít tematicky zamera-
ných na zvieratká na dvore a v lese, ale aj 
na  vnímanie, či skúmanie zmien v  príro-
de. Učenie sa cielene striedalo s praktický-
mi, pohybovými i relaxačnými činnosťami. 
Žiaci aj kŕmili koníkov, jazdili na nich a čis-
tili ich. Prínos takejto formy vzdelávania sa 
je nesporný, ale hlavne sme si ho všetci veľ-
mi užili a bavili sme sa celý deň. Ďakujeme 
Katke a Števovi Baloghovým.
Miuška, Miško, Martinko, Sebík, pani asistentka Len-
ka, pani vychovávateľka Silvia a pani učiteľka Milica

Poďakovanie Mestu Senec
Aj tento rok bola naša škola úspešná 
v grantovej výzve Mesta Senec. Uspeli sme 
s  názvom projektu Fitness v  školskej zá-
hrade. Napriek neľahkej súčasnej situácii 
mesto opätovne finančne podporilo žiakov 
našej školy, za čo sme vďační. Zo získaných 
finančných prostriedkov (1000 eur) a  tiež 
zo  sponzorského daru sme zakúpili certi-
fikované fitness stroje do školskej záhrady. 
Cieľovú skupinu projektu tvoria žiaci Spo-
jenej školy s mentálnym, či iným pridruže-
ným postihnutím.  

Naši žiaci sa veľmi tešia športovo-rela-
xačným aktivitám, ktoré môžu vďaka prí-
rodnému fitness využívať nielen počas 
edukačného procesu, ale aj v  školskom 
klube. Vďaka Mestu Senec a anonymnému 
sponzorovi budú mať žiaci širšie možnosti 
aktívneho oddychu i relaxácie.

Ďakujeme za  finančné zabezpečenie 
projektu a za možnosť zefektívniť a spest-
riť podmienky vzdelávania na škole. 
Žiaci a učiteľky Spojenej školy

Fitness škola
Naša škola sa zapojila do projektu Európ-
skeho týždňa športu, v rámci ktorého sme 
zorganizovali zaujímavý športový deň 
v  spolupráci s  Boxerňou Senec. Jej maji-
telia, manželia Takáčovci spolu so svojimi 
trénermi, nezištne venovali svoj čas, vedo-
mosti ale hlavne kopec energie a motivácie 
našim žiakom formou besedy o  zdravom 
životnom štýle a následne nás riadne pre-
cvičili pekne náročným tréningom. 

S Boxerňou Senec máme už od novem-
bra 2021 pre našich žiakov veľmi zaujíma-
vú a prospešnú spoluprácu. Nakoľko naša 
škola nemá telocvičňu, manželia Takáčo-
ví nám aj tento školský rok umožnili bez-
platne navštevovať 2x týždenne priesto-
ry Boxerne, kde sa žiakom veľmi zapále-
ne venuje tréner David Malán. Pre našich 
žiakov so  špeciálnymi potrebami je taká-
to forma športových aktivít naozaj veľ-
kým prínosom po  stránke fyzickej ale aj 
emocionálnej.

Sme veľmi vďační a  šťastní, že máme 
možnosť byť súčasťou tejto skvelej boxer-
skej rodiny s veľkým srdcom. ĎAKUJEME!
Vaši špeciálni, malí/veľkí boxeristi

Úplne bez starostí

Bezpečne

Rýchlo

Za najvyššiu možnú cenu

janavikrutova.sk

12-06
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12-07

PPlláávvaanniiee  aa  kkuurrzzyyPlávanie a kurzy

12-08

12-09
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Synagóga Senec – Priestor pre kultúru – deti v ŠKD na ZŠ 
Mlynská už vedia jej oficiálny názov

Deti v Školskom klube pri ZŠ Mlynská sa každý rok venujú 
regionálnej výchove a učia sa o kultúrnych pamiatkach mesta Senec. 
Tento rok sa naučili veľa o vzniku a histórii seneckej synagógy.

Prvá synagóga bola v  Senci postavená už 
v  roku 1825. V rokoch 1905-1906 na jej 
mieste postavili novú synagógu v  orien-
tálno-maurskom slohu s  prvkami secesie. 
Išlo pritom o jedinú synagógu v okolí, kto-
rá slúžila židovskej komunite, ktorá mala 
v  minulosti  početné zastúpenie v  meste 
Senec a to až do roku 1948.

Keďže po  deportáciách Židov počas 
II. svetovej vojny sa ich veľmi málo vrá-
tilo do  Senca, synagóga prestala slúžiť 
svojmu pôvodnému účelu a  zostala dlhé 
roky opustená. Od  roku 1953 sa využíva-
la ako sýpka, neskôr ako sklad chemikálií  
a v zime ako sklad vianočných stromčekov.                                                                                                                 
Keďže bola synagóga dlhodobo zavretá 
a  bola zdevastovaná, vyžadovala si kom-
plexnú rekonštrukciu a  obnovu, ktorú si 
takáto národná kultúrna pamiatka mesta 
Senec zaslúži.

Po dlhoročných jednaniach na  rôz-
nych úrovniach a po náročnom a dlhodo-
bom úsilí o získanie finančných prostried-
kov na jej rekonštrukciu sa to po 65 rokoch 
chátrania tohto skvostu napokon podarilo. 
Pod  svoje krídla si ju zobral Bratislavský 
samosprávny kraj, ktorý ju od  roku 2018 
rekonštruuje. Rekonštrukcia sa týka von-
kajších aj vnútorných priestorov objek-
tu Synagógy, komunitnej záhrady vrátane 

budovy rituálnych kúpeľov mikve a jej sú-
časťou je aj výstavba Infopavilónu.

Na záver celoklubovej akcie sme deťom 
rozdali výkresy, na  ktoré nakreslili a  vý-
tvarne spracovali seneckú synagógu. Deti 
boli úžasné, opäť kreatívne a pri stvárnení 
synagógy plné fantázie. Radi by sme sa aj 
naďalej venovali regionálnej výchove detí 
a pestovali v nich hrdosť ku kultúrnym pa-
miatkam mesta Senec a jeho regiónu.
Mgr. Erika Biharyová

Ponožkový október na ZŠ Mlynská
Naša škola sa aj tento rok zapojila 
do kampane OZ Podaj to ďalej „Ponož-
kový október.“ Zmyslom akcie je vy-
zbierať čo najviac ponožiek pre  ľudí 
v  núdzi, aby zimné obdobie prežili aj 
oni s nohami v teple.

Mnoho ľudí žijúcich na ulici sa pre-
súva pešo v  akomkoľvek počasí. Rôz-
ne charity naprieč Slovenskom svojou 
úžasnou prácou poskytujú takýmto ľu-
ďom útočisko, teplé jedlo, odev, obuv, 
avšak obyčajné ponožky sa stali nedo-
statkovým tovarom. Preto mnohí tr-
pia rôznymi infekciami, omrzlinami 
a podchladením.

ZŠ Mlynská sa pri tejto príležitosti roz-
hodla osloviť Červený kríž v Senci, kto-
rý nápad a  vyzbierané ponožky s  ra-
dosťou prijal. 

Týmto by sme sa chceli srdečne po-
ďakovať všetkým rodičom, žiakom a za-
mestnancom, ktorí sa do  projektu za-
pojili a vhodením ponožiek do krabice 
umiestnenej vo vestibule školy prispe-
li na  dobrú vec. Celkovo sme vyzbie-
rali 190 párov ponožiek, ktorými sme 
pomohli najslabším členom našej spo-
ločnosti prežiť zimu aspoň ako-tak 
komfortne.
PhDr. Dominika Marčanová

Dominika Marčanová, Emília Macsiczová 
a Alena Čonka Lukačová so zbierkou ponožiek.
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KLIMATIZOVANÁ

SÁLA

KANTÍNA

pre 250 hostí

10:00 - 14:00
Pondelok - Piatok

Nájdete nás v budove
ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec

Nájdete nás v budove
ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec
tel: 0910 521 583      amis@amisgroup.sk      www.amisgroup.sk

tel: 0910 259 945      manager@amisgroup.sk      www.amisgroup.sk
12-10
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Veronika Škorvagová 
zachytáva vzťahy žien a koní

Urobiť dobrú fotografiu je náročné. Publikovať však svoje dielo 
vo svetovom časopise, ktorý sa na fotografiu špecializuje, to sa 
podarí naozaj málokomu. V Senci máme fotografku Veroniku 
Škorvagovú, ktorá miluje kone a nádherne ich fotí. A jej práce 
zverejnil napríklad aj časopis Vogue.

Ako ste sa dostali k fotografii a pre-
čo práve kone?
K fotografovaniu ma počas základ-
nej školy priviedol otec, ktorý ma za-
svätil do  tajov analógovej fotografie 
na  film. Neskôr som sa k  fotke vráti-
la počas štúdia na  Prírodovedeckej fa-
kulte, kde ma úplne očarila mikrofoto-
grafia a  jej následná grafická úprava. 
Tak som si po  škole kúpila svoju prvú 

zrkadlovku, popri práci som trávila voľ-
ný čas fotením rodiniek, detí, psov a sva-
dieb. Túto kombináciu mám veľmi rada 
dodnes. Baví ma spoznávať nové cha-
raktery ako aj celkový proces vytvára-
nia fotení na  mieru. Očarila ma aj iná 
téma, pri ktorej úplne zabúdam na oko-
litý svet. Spojitosť človeka s jeho osudo-
vým zvieraťom je magická, navyše ak je 
to s takým majestátnym tvorom, akým je 

kôň. Kone zbožňujem od malička. K re-
kreačnému jazdeniu a neskôr k prvému 
foteniu tejto témy mi bola oporou Lucka 
Krivosudská, ktorá je nielen výbornou 
trénerkou ale aj slovenskou paradrezúr-
nou reprezentantkou.
Odkedy sa venujete jazde-
niu a koňom? A máte nejakého 
obľúbeného?
Rekreačne som začala jazdiť pred 6 rok-
mi. Odkedy mám ale dcérku, z časového 
hľadiska som len taký hladkač.
Obľúbeného koníka nemám, všetci sú 
pre mňa výnimoční. Rovnako ako ľudia, 
majú svoje povahy, nálady a ja sa ich sna-
žím zachytiť vo svojej najvačšej prirodze-
nosti s ich obľúbeným človekom. 
Ako kone spolupracujú pri fotogra-
fovaní? Čakáte dlho na ich reak-
ciu alebo s nimi nejakým spôsobom 
pracujete, aby sa „tvárili“ tak, ako 
chcete?
Vo  všeobecnosti je práca so  zvieratami 
náročná, obzvlášť keď má zvieratko 600 
kíl. Na spoluprácu s nimi sa zatiaľ sťažo-
vať naozaj nemôžem, sú vždy prirodzení 
a už mám dosť skúseností na  to, aby fo-
tenie šlo rýchlo a pohodovo pre všetkých 
zúčastnených. Špeciálne si nechávam zá-
ležať na  tom, aby sa koník nestresoval 
a  bol uvoľnený. Ak má zlý deň, fotenie 
jednoducho prehodíme.
A čo modelky?
Moje modelky sú vždy milovníčky kon-
skej duše, spolupracuje sa mi s nimi vý-
borne, nikdy nezostaneme len pri  jed-
nom fotení, povahovo si sadneme a mu-
sím povedať, že som vďaka foteniu spo-
znala veľmi veľa veselých, spontán-
nych a dobrých ľudí. Robíme si z fotenia 
zážitok.

Vogue. Foto: Veronika Škorvagová

Nicole a Darwy, Frízsky kôň. Foto: Veronika Škorvagová
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Kde sa Vám darí publikovať 
fotografie?
Moju prvú titulnú fotografiu mi zverejnil 
jediný časopis pre priaznivcov jazdecké-
ho športu v tlačenej forme na Slovensku 
–  časopis eQues. Fotím tiež odborné fo-
tografie pre  veterinárov, ktoré sú práve 
publikované v  časopise Vetžurnál. Naj-
väčšiu radosť mám ale z  prvých globál-
nych úspechov, moje fotky boli zverejne-
né v talianskom Vogue, sú teda prezento-
vané celosvetovo.

Ako sa Vám podarilo publikovať fot-
ky vo Vogue? Čím je PhotoVogue 
zaujímavý?
Časopis Vogue je v módnom svete zosobne-
ním štýlu, trendov, nápaditosti a nekoneč-
nej inšpirácie. Má svoju špecifickú inter-
netovú platformu PhotoVogue, kam môže 
každý profesionálny či amatérsky fotograf 
poslať svoje fotky. Táto možnosť je vždy ča-
sovo limitovaná a zaslať sa môžu vždy len 
dve fotky. Platforma má svoj osobitý štýl. 
Viem, že mnohí fotografi posielajú bezú-
spešne svoje fotky aj niekoľko rokov, mne 
sa to podarilo v úplných začiatkoch a pub-
likovali mi oba naraz zaslané zábery. Svojej 
srdcovej téme sa nevenujem ani rok, pre-
to je mi veľkou cťou, že môžem byť takouto 
formou "súčasťou" ikonického Vogue.
Čomu sa venujete okrem fotenia?
Momentálne som vo svojom najtvorivej-
šom období, teda na rodičovskej dovolen-
ke. (úsmev) 
Začala som sa viac venovať aj tvorbe vi-
deí a  od marca budem študentkou inte-
riérového dizajnu. Inak pracujem v súk-
romnej sfére, riešim marketing a komu-
nikáciu s klientami. 
Aký je váš vzťah k mestu Senec?
Mesto Senec je mojím rodným mestom, 
mám k nemu veľmi pozitívny vzťah, vy-
rastala som tu, študovala, mám tu manže-
la, ktorý ma vo všetkom podporuje, dcér-
ku, rodinu a priateľov.

Fotili ste niečo aj v Senci a jeho 
okolí?
Samozrejme, primárne fotím v  Sen-
ci a  jeho okolí, cestujem však po  celom 
Slovensku.

A kde môžete nájsť ukážky prác Vero-
niky Škorvagovej?

• www.skorvagova.com
• www.facebook.com/skorvagova.

photoart
• www.instagram.com/skorvagova.

photoart/

Rozhovor pripravila Martina Ostatníková

Marta a kríženec Jaško. Foto: Veronika Škorvagová

Zuzka a Sunny, American Quarter 
Horse. Foto: Veronika Škorvagová
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Apoštol Senca don Ivan Gróf, SDB 
Život mnohých Senčanov ovplyvnil tajný salezián Ivan Gróf. Či už 
priamo na seneckom gymnáziu alebo až ovocím jeho práce. Viete 
akým? Napríklad Spevácky zbor Radosť je istým spôsobom aj jeho 
dielom. Veď ovplyvnil a priviedol bližšie k Bohu aj ľudí, ktorí sa 
neskôr stali saleziánmi spolupracovníkmi.

Salezián Ivan Gróf sa narodil 11. mar-
ca 1935 v  Senici. Počas štúdia na  senic-
kom gymnáziu sa stretal s  bývalými štu-
dentmi saleziánskeho gymnázia v Šaštíne, 
čo ho ovplyvnilo v  duchovnom smerova-
ní. Po  prijatí na  Vysokú školu pedagogic-
kú (VŠP) v  Bratislave na  odbor matemati-
ka – fyzika sa stretol s  tajným saleziánom 
donom Jozefom Kubičkom, ktorý sa ho ujal. 
Po  rehoľnom noviciáte Ivan Gróf 12. de-
cembra 1954 zložil dočasné rehoľné sľuby 
do rúk Jána Beňa, SDB. Ivan Gróf sa tak stal 
prvým saleziánom z  laického prostredia 
po  násilnom zrušení reholí komunistami 
na Slovensku v roku 1950.

V Bratislave žil intenzívny život vysoko-
školského študenta a  tajného saleziánske-
ho novica. Nasledujúcich 5 rokov bol jeho 
magistrom don Izakovič. V roku 1955 začal 
s tajným štúdiom s cieľom stať sa kňazom.

Činnosť rehole sa nedala udržať úplne 
v  tajnosti, ŠtB odkryla ich činnosť a  nie-
ktorých zaistila. Mladý Ivan Gróf bol sved-
kom, ako ŠtB odviezla na výsluch jeho spo-
lubývajúceho. V roku 1956 zažili mladí sa-
leziánski novici prvé konfrontácie s  ŠtB  
a v lete prebehli procesy so saleziánmi. 

Ivan Gróf zložil doživotné rehoľné sľuby 
31. mája 1959 vo  františkánskom kosto-
le v  Trnave do  rúk dona Jozefa Izakoviča. 
Kňazské svätenie prijal tajne 5. októbra 1959 
v Bratislave od tajného biskupa Jána Korca.

Štúdium pedagogiky zakončil v  lete 1957 
a dostal umiestenku na Všeobecno-vzdeláva-
ciu školu do Senca. Učil matematiku a fyziku. 
Býval na podnájme v rodine Knappovcov.

Senecký apoštolát Ivana Grófa
Od roku 1961 začal mať u vedenia ško-
ly nepríjemnosti, lebo chodieval do kosto-
la. Od  roku 1962 ho so  súhlasom rodičov 
začali navštevovať študenti. Doučoval ich 
svoje predmety a požičiaval im knihy s du-
chovnou tematikou. Rozvíjal individuál-
ny laický apoštolát, súčasťou ktorého boli 
aj výlety alebo stretnutia na chatách, kde 
slúžili bohoslužby. Ivan Gróf skrýval, že 
je tajne vysvätený kňaz a  salezián, a pre-
to ho na slúženie omší a pre vysluhovanie 
sviatostí sprevádzal tajný saleziánsky kňaz 
don Štefan Sandtner z Pezinka. Obaja ako 
kňazi bez  tzv. štátneho súhlasu riskovali 
prezradenie a potenciálne perzekúcie.

Gróf sa na  priateľských stretnutiach 
rozprával so študentami o  filozofických, 
duchovných témach a  o viere. Jeho pôso-
benie spočívalo aj v príprave detí a mláde-
že na  prijatie sviatostí, kde s  nimi viedol 
rozhovory o hľadaní zmyslu života. 

Ivan Gróf si postupne uvedomil, že svoj 
individuálny apoštolát musí oprieť o hma-
tateľné zdroje informácií a  duchovné-
ho vedenia, preto od  roku 1966 začal pí-
sať na  písacom stroji vieroučné príručky 

o hlavných témach kresťanskej viery a ži-
vota, ktoré boli adresované mládeži i  do-
spelým. Postupne vytvoril dielo s názvom 
Cesta k  pravde. V  krátkom čase v  rokoch 
1967 – 1968 napísal prvé 3 časti s názvom 
Veriť či neveriť?, Kto je Kristus, a  Je Boh 
stvoriteľ?, ktoré neskôr vyšli ako samizdat 
aj vyšli v  SÚSCM v  Ríme pod  Grófovým 
pseudonymom Vladimír I. Forgan,

Práci dona Grófa s mládežou pomohol 
obrodný proces v  roku 1968, kedy naprí-
klad z inšpirácie a podstatnej pomoci dona 
Grófa niektorí študenti spolu s ďalšími ve-
riacimi mladými ľuďmi založili v  Ivánke 
pri  Dunaji amatérsky spevácko-hudobný 
zbor Krédo. Na jeho čele bol vtedy 19-roč-
ný gitarista a hudobník Stanislav Zibala.

V roku 1969 vycestoval Gróf do Talian-
ska, kde sa v Ríme stretol s biskupom Kor-
com i  pápežom Pavlom VI., od  ktorého 
dostal požehnanie. Ivan Gróf potom v ro-
koch 1970-1974 pôsobil ako direktor taj-
nej skupiny saleziánskych spolubratov. 
No v čase narastajúcej normalizácie a zvý-
šenej činnosti ŠtB voči laickému apoštolá-
tu sa v máji 1971 ŠtB začala viac zaujímať 
o Ivana Grófa a to na základe udaní, že po-
žičiava náboženskú literatúru a spolupra-
cuje so  seneckým kaplánom. Vyšetrovali 
študentov a Grófovi sa vyhrážal aj vtedaj-
ší činovník ZKD Pacem In Terris Štefan Zá-
reczký. V júli 1971 začal odbor ŠtB Bratisla-
va, zameraný na „boj s vnútorným nepria-
teľom“ a  teda i  cirkvami a  laickým apoš-
tolátom sledovať vtedy 36-ročného Ivana 
Grófa a zaviedol na neho signálny zväzok 
(S). A začiatkom októbra 1971 ŠtB Bratisla-
va vypracovala agentúrno-operatívneho 
plán na zásah proti Grófovi s krycím me-
nom „FANATIK“. 

V januári 1972 ŠtB odviedla Grófa 
na vypočúvanie, on však ilegálnu činnosť 
poprel. ŠtB ho podozrievala, že je tajný 
kňaz. Po tlaku a dohode s riaditeľom senec-
kého gymnázia Ivan Gróf požiadal o  pre-
loženie na  gymnázium v  Šamoríne a  od 
1.2.1972 tam začal učiť. Ostal však bývať 
v  Senci a  pokračoval v  duchovnom vede-
ní žiakov. V Šamoríne jeho sledovanie pre-
brala dunajskostredská ŠtB. Ivanovi Grófo-
vi sa aktivity s  mládežou darilo dosta-
točne skrývať. Prechodom na  šamorín-
ske gymnázium, sa Grófovi darilo unikať 
pozornosti ŠtB, ale „nezabudli“ na neho  
a  v máji 1974 ŠtB zaevidovala Grófa ako 
tzv. preverovanú osobu (PO).Ivan Gróf rád bral mládež na výlety do prírody. Foto: FB Otec Ivan Gróf SDB
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Gróf sa naďalej venoval seneckej mláde-
ži aj adeptom iných reholí a študentom te-
ológie, ktorých navštevoval aj mimo Senca. 
Príslušníci ŠtB Bratislava-vidiek si stotož-
ňovali týchto mladíkov. V septembri 1975 
ŠtB Bratislava-vidiek vydala príkaz na vy-
konanie domovej prehliadky pre podozre-
nie z  prechovávania „závadových“ mate-
riálov s náboženskou ideológiou, čím prí-
slušníci ŠtB plnili paragraf 100 Trestného 
zákona (TZ) – poburovanie. V októbri 1975 
ŠtB zaregistrovala Ivana Grófa ako „ne-
priateľskú osobu“ pre  podozrenie z  trest-
ného činu marenia dozoru nad  cirkvami 
a náboženskými spoločnosťami. 

V rukách Štátnej bezpečnosti
Ivana Grófa so súhlasom prokurátora Pav-
la Jamrišku zadržali príslušníci VB Brati-
slava-vidiek. Ako dôvod uviedli „rozmno-
žovanie a rozširovanie závadnej nábožen-
skej literatúry, ktorú požičiava študentom 
ako aj používanie magnetofónu a  pások 
na  vyučovanie náboženstva“. V  nepro-
spech Ivana Grófa sa angažovali najme-
nej 5 tajní spolupracovníci ŠtB. Nasledo-
vala domová prehliadka, pri ktorej Grófo-
vi zabavili magnetofón Panasonic, 58 mag-
netofónových pások s  hovoreným nábo-
ženským slovom, 181 diapozitívov s  ná-
boženskou tematikou, korešpondenciu, 
knihy vydané v  zahraničí a  strojopisné 
vieroučné brožúrky Cesta k  pravde. Prís-
lušníci ŠtB zhabali aj 97 kusov týchto bro-
žúr a  kníh, vydaných SÚSCM v  Ríme. Su-
már zabavených vecí tak činil 215 položiek  
a  približne 500 kusov kníh a rozmnoženín. 

Gróf a  jeho spolupracovníci boli podo-
zrievaní z  rozmnožovania a  rozširovania 
náboženskej literatúry medzi mládežou, 
ktorej mal vštepovať „cudziu ideológiu“. 
Táto spisba mala byť podľa ŠtB zameraná 
„proti socialistickému zriadeniu v  ČSSR“. 
ŠtB sledovala aj stretnutia Grófa a mláde-
že na chatách vo Vrátnej doline, Pezinku, 
Smoleniciach, na  Bukovej, Morave, Rohá-
čoch a vo Vlkolínci,  z čoho ho tiež plánova-
la obviniť ako z protiprávnej náboženskej 
činnosti. 8. októbra 1975 ŠtB Bratislava za-
hájila trestné stíhanie Grófa podľa § 178 TZ 
– marenie dozoru nad cirkvami a nábožen-
skými spoločnosťami. Grófa vzali do vyšet-
rovacej väzby a ŠtB Bratislava na neho za-
viedla vyšetrovací spis.  

Gróf argumentoval apolitickosťou svo-
jej práce s mládežou a zdôrazňoval, že jej 
pomáhal riešiť problémy osobné, rodin-
né, spoločenské i  duchovné. Gróf odmie-
tol uviesť mená týchto mladých ľudí. Vy-
šetrovací spis bol spolu so  zabaveným 

magnetofónom zaslaný na Krajskú proku-
ratúru  Bratislava. Osobitný záujem kládla 
ŠtB na, podľa jej slovníka, „poľné omše“, 
teda stretnutia Grófa a  dona Sandtnera 
s mládežou v prírode, na výletoch a na cha-
tách, na ktorých najmä chudobnejším de-
ťom Gróf platil tieto pobyty sám.

Pôsobí ako čierny humor, že podľa výpo-
vede Ivan Gróf v roku 1967 dostal Krajské 
vyznamenanie za obetavú prácu na úseku 
školstva a kultúry. Ivan Gróf odborne argu-
mentoval a napríklad porovnával marxis-
tickú a  kresťanskú literatúru konštatujúc, 
že marxizmus nestačí na  riešenie problé-
mov mladých ľudí. 

V  tomto kritickom období Ivana Grófa 
podržala riaditeľka šamorínskeho gymná-
zia Nina Lefflerová.

10. októbra 1975 ho kvôli pominutiu dô-
vodov z väzby prepustili. Počas jeho zais-
tenia sa jeho študenti navzájom navštevo-
vali a  inštruovali ako postupovať, ak ich 
bude vypočúvať ŠtB. V tom čase mal Ivan 
Gróf v  pôsobení asi 300 mladých žiakov 
a študentov, za celé obdobie jeho apoštolá-
tu ich malo byť vyše niekoľko stoviek, ba 
až tisíc. Do konca roka však ŠtB predvolá-
vala na vypočúvanie túto mládež a tak vy-
šetrovatelia získali veľa informácií. Mno-
ho mladých v  tom čase odpadlo od Ivana 
Grófa. Ivan Gróf v  tom čase pokračoval 
v  písaní seriálu katechetických príručiek 
Cesta k pravde, ktoré ako samizdaty písal 
od roku 1966.

r5. novembra 1975 ŠtB Bratislava na-
podiv skonštatovala, že Ivan Gróf stretnu-
tiami a apoštolátom neviedol mládež pro-
ti socialistickému zriadeniu v  ČSSR. Ne-
skôr skonštatovala, že sa na Grófovo stíha-
nie vzťahuje amnestia prezidenta Husáka 
z mája 1975. Následne krajský prokurátor 
vyšetrovanie zastavil.
V marci 1976 sa Gróf po 18 rokoch pobytu 

v Senci presťahoval do Šamorína.  Na sle-
dovanie ho ako „nepriateľskú osobu“ pre-
vzala ŠtB Dunajská Streda.

Do Senca na stretnutia s mladými však 
Gróf cestovať neprestal, jeho niektorí sta-
ronoví odchovanci sa začali vracať. Ivan 
Gróf sa venoval aj novým adeptom rehoľ-
ného kňazstva a vyučoval filozofiu.

Ivan Gróf sa nevzdáva
Od  roku 1980 sa znovu Ivan Gróf venuje 
laikom, stáva sa vedúcim saleziánskych 
spolupracovníkov a kandidátov. O rok ne-
skôr mu don Dermek zveril venovať sa po-
volaniam sestier saleziánok (FMA). V tom-
že roku sa don Gróf sa stal direktorom 
a  provinciálnym tajomníkom a  postavili 
ho na čelo západoslovenskej formačnej ko-
munity. Okrem iného viedol napríklad du-
chovné obnovy sestier saleziánok.

Od marca 1983 bol napriek neprajní-
kom Ivan Gróf menovaný za provinciálne-
ho radcu pre saleziánske rodiny, kde pra-
coval 10 rokov. Zároveň pracoval ako de-
legát pre FMA v provinciálnej rade saleziá-
nov. Viedol tiež tajnú komunitu 25 bratov, 
v rámci toho 10 kňazov.

Po Novembri 1989 sa don Gróf začína 
venovať iba saleziánskym spolupracov-
níkom, učiteľom katechézy, sestrám FMA 
a ľudovým misiám. Žil ako člen komunity 
saleziánov v Bratislave – Petržalke. 

Od 1. januára 1994 viedol don Gróf sa-
leziánskych spolupracovníkov na  Sloven-
sku, čo predstavovalo 18 stredísk s  vyše 
450 členmi. V januári 1994 don Gróf vydal 
svoje dovtedajšie Pamäti a  stal sa farárom 
v Kňažej na Orave. 

Od  roku 1997 sa stal direktorom sale-
ziánskeho domu v Bratislave na Trnávke, 
kde pôsobil bezmála štyri roky až do svojej 
smrti 20. decembra 2000.
Patrik Dubovský, Ústav pamäti národa

Mgr. Patrik Dubovský, PhD. z Ústavu pamäti národa prednáša o živote a pôsobení Ivana Grófa, SDB 
na vedeckej konferencii Vybrané kapitoly z dejín Senca a jeho regiónu. Foto: Mestské múzeum v Senci
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A nagyszülők köszöntése az oviban
Az október az idősek, szépkorúak iránti 
tisztelet hónapja. 

A szenci magyar oviban lelkesen készül-
tek a  nagyszülők köszöntésére. Ajándéko-
kat készítettek és műsort állítottak össze 
a nagymamáknak, nagypapáknak, mamik-
nak, papiknak, dédszülőknek. 

Betegségek miatt azonban kicsit csú-
szott az ünneplés, amely végül november 
9-én csütörtökön valósulhatott meg. Az 

ovisok a műsort követően örömmel vették 
birtokukba a  fi nom házi süteményekkel 
megrakott asztalokat. A felnőttek szeretet-
tel és nem titkolt büszkeséggel fi gyelték, te-
relgették a kicsiket. 

A nemrég beiktatott igazgatóasszony 
Bankó Júlia és lelkes óvodapedagógus csa-
pata örömet szerzett ezzel az együttléttel 
a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
VCs

Škôlkari darovali radosť starým rodičom
Október je mesiacom úcty k  starším. 
Detičky v  materskej škole Alberta Mol-
nára Szencziho sa nadšene pripravo-
vali na  stretnutie so  starými rodičmi 
v škôlke. Vyrábali darčeky a nacvičovali 
program pre babičky, dedkov, prababky 
a pradedkov.

Pre choroby sa však trochu oddialila 
oslava, ktorá sa napokon konala vo  štvr-
tok 9. novembra. Deti tancovali a spievali, 

spolu s učiteľkami predviedli, čo všetko sa 
už naučili. Po predstavení sa škôlkari s ra-
dosťou zmocnili stolov naložených výbor-
nými domácimi koláčikmi. Dospelí s  lás-
kou a  neskrývanou hrdosťou sledovali 
a usmerňovali tých najmenších.

Nová riaditeľka Júlia Bankó a  jej tím 
zanietených učiteliek urobili veľkú radosť 
malým aj veľkým.
VCs

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola 
megemlékezett az I. világháborút a 
compiegne-i erdőben lezáró fegyverszüneti 
egyezményről, amelyet 1918 november 11-
én, Márton napján írtak alá.

Szencnek rengeteg hősi halottja volt az 
első világháborúban. Diákjainkkal, Németh 
Gabriella városi képviselőnk társaságában, 
az iskolánk előtt álló emlékműnél róttuk le 
kegyeletünket, amely az I. és a II. világhá-
ború áldozatainak emlékét őrzi. 
MM

Základná škola Alberta Molnára Szenczi-
ho si pripomenula dohodu o prímerí, kto-
rá ukončila 1. svetovú vojnu. Dohoda bola 
podpísaná v  lese Compiegne vo  Francúz-
sku 11. novembra 1918, na deň sv. Martina. 

Zo Senca pochádzalo veľa padlých hr-
dinov I. svetovej vojny. Naši žiaci si v spo-
ločnosti mestskej poslankyne Gabrielly Né-
meth uctili ich pamiatku pri  pamätníku 
pred našou školou, ktorý uchováva spo-
mienku na obete I. a II. svetovej vojny. 
MM

Az I. világháború áldozataira emlékeztünk – Pripomenuli sme si obete I. svetovej vojny

Petőfi  nyomdokaiban jártunk – Vydali sme sa po stopách Petőfi ho

A Csemadok országos elnöksége és ifjúsá-
gi tagozata a  2022-2023-as Petőfi -emlékév 
kapcsán ,,Szekéren és az apostolok lován,, 
címmel többfordulós vetélkedősorozatot 
indított. 

A  Közgazdasági és Pedagógiai Szakkö-
zépiskola csapata is benevezett, így mi is 
eljuthattunk a  versenyre felkészítő tanul-
mányútra. Két nap alatt bejártuk a  Petőfi  
Sándor által meglátogatott szlovákiai tele-
püléseket. Jártunk Füleken, Ajnácskőn, Ve-
cseklőn, Rimaszombatban, Gombaszögön, 
Sároseperjesen, Késmárkon. Az út során 
nagyon sok ismerettel gazdagodtunk.
Simon Anita

V súvislosti s  Petőfi ho pamätným rokom 
2022-2023 Celoslovenské predsedníctvo 
a mládežnícka sekcia Csemadoku odštarto-
valo viackolovú súťažnú sériu pod názvom 
„Na voze a na koni apoštolov“. 

Prihlásil sa aj tím Spojenej školy s VJM, 
a tak sme sa aj my mohli zúčastniť exkur-
zie v  rámci prípravy na  súťaž. Navštívili 
sme obce a mestá na Slovensku, ktoré po-
chodil Sándor Petőfi . Počas dvoch dní sme 
navštívili Fiľakovo, Hajnáčku, Večelkov, Ri-
mavskú Sobotu, Gombasek, Prešov a Kež-
marok. Ďakujeme za  hodnotný výlet! Zís-
kali sme veľa vedomostí.
Anita Simon

Lezárult az LIII. Szenczi Molnár Albert Napok rendezvénysorozata

Novemberi kiadásunk lapzártája után 
még három szenci rendezvényre került 
sor, amelyek mindegyike a  Szenczi 
Molnár Albert Napok hagyományos 
programpontja. 

November 8-án a  Közgazdasági és Pe-
dagógiai Szakközépiskola diákjai és Zsap-
ka Attila vendégművész emlékműsort ad-
tak, majd a rendezvényen részt vevő ven-
dégekkel együtt megkoszorúzták Szenczi 
Molnár Albert domborművét.

A színházi előadás sem hiányozha-
tott, amelyre november 9-én került sor 
a  VMK színháztermében. Görgey Gábor 
Komámasszony hol a  stukker című vígjá-
tékát a  The Art művészeti ügynökség és 

a  Pozsonyi Színművészeti Egyetem közös 
produkcióban adták elő.

A Szenczi Molnár Albert Napok záró-
rendezvényét idén is a rendezvénysorozat 
névadójáról elnevezett szenci alapiskola 
vesztibüljében tartotta meg a Csemadok. 

A résztvevők nagy többsége a  Szent 
Miklós templomból az ökumenikus Isten-
tiszteletről érkezett, amelyet Bohony Beáta 
Réte-Boldogfai tiszteletes és Bošňák And-
rás szenci plébános celebráltak.

Az iskola aulájában összegyűlt nagyszá-
mú közönséget Matus Mónika igazgatóasz-
szony köszöntötte, majd az alapiskolások 
adtak műsort. Ünnepi beszédet Neszmé-
ry Tünde a Szövetség szenci járási elnöke 

mondott, végül a szenci iskolák, a Csema-
dok és a  Szövetség képviselői megkoszo-
rúzták Szenczi Molnár Albert dombormű-
vét. Az esemény záróakkordjaként a jelen-
levők elénekelték a himnuszt.

Szencen kívül is voltak rendezvények. 
Október 22-én Jókán a  Búcsi-Madari re-
formátus énekkar adott koncertet a refor-
mátus templomban. Október 23-án pedig 
a hegysúri Közösségi Házban tartottak lát-
ványfőzéssel egybekötött könyvbemutatót 
Sülve-főve történelem címmel. 

Köszönjük a  közreműködőknek 
és a  szervezőknek a  szép és felemelő 
élményeket.
VCs

Skončili sa LIII. Dni Alberta Molnára Szencziho

Po uzávierke nášho novembrového vyda-
nia sa v Senci uskutočnili tri ďalšie poduja-
tia, ktoré sú tradičnou súčasťou Dní Alber-
ta Molnára Szencziho. 

Študenti Spojenej školy s  VJM a  inter-
pret zhudobnených básní Attila Zsapka 8. 
novembra vystúpili s literárno-hudobným 
pásmom. Na záver spomienkového poduja-
tia položili vence k reliéfu Alberta Molnára
Szencziho, spolu s hosťami podujatia.

Chýbať nemohlo ani divadelné predstave-
nie, ktoré sa konalo 9. novembra v kinosá-
le MsKS. Veselohru Gábora Görgeyho „Pani 
kmotra, kde je búchačka?“ uviedli v  spo-
ločnej produkcii umeleckej agentúry The 
Art a Fakulty dramatických umení VŠMU.

Csemadok aj tento rok usporiadal záve-
rečné podujatie Dní Alberta Molnára Szen-
cziho v aule základnej školy nesúcej meno   
Alberta Molnára Szencziho.

Veľká väčšina účastníkov prišla z  kostola 
svätého Mikuláša z ekumenickej bohosluž-
by, ktorú celebrovala duchovná reformo-
vanej kresťanskej cirkvi farnosti Reca-Bol-
dog Beáta Bohony a katolícky farár Andrej 
Bošňák. Početné publikum zhromaždené 
v aule školy pozdravila riaditeľka Mónika 
Matus. Po vystúpení žiakov školy prednies-
la slávnostný príhovor okresná predsed-
níčka strany Aliancia Tünde Neszméry. Na-
pokon zástupcovia seneckých škôl, Csema-
doku a Aliancie položili vence k reliéfu Al-
berta Molnára Szencziho. Na záver poduja-
tia prítomní zaspievali hymnu. 

Aj mimo Senca sa konali podujatia. 
22. októbra v Jelke v reformovanom kosto-
le koncertoval spoločný zbor reformova-
nej cirkvi obcí Búč a Modrany a 23. októbra 
sa konalo v  Obecnom dome obce Hrubý 
Šúr ukážkové varenie a prezentácia knihy 
pod názvom Pečená-varená história.

Ďakujeme účinkujúcim a  organizáto-
rom za krásne aj povznášajúce zážitky.
VCs

Účastníci záverečného podujatia Dní Alberta Molnára Szencziho vo vestibule základnej školy s VJM. Foto: VCs

Vystúpenie študentov Spojenej školy s VJM vo vestibule na poschodí školy. Foto: VCs 
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A nagyszülők köszöntése az oviban
Az október az idősek, szépkorúak iránti 
tisztelet hónapja. 

A szenci magyar oviban lelkesen készül-
tek a  nagyszülők köszöntésére. Ajándéko-
kat készítettek és műsort állítottak össze 
a nagymamáknak, nagypapáknak, mamik-
nak, papiknak, dédszülőknek. 

Betegségek miatt azonban kicsit csú-
szott az ünneplés, amely végül november 
9-én csütörtökön valósulhatott meg. Az 

ovisok a műsort követően örömmel vették 
birtokukba a  fi nom házi süteményekkel 
megrakott asztalokat. A felnőttek szeretet-
tel és nem titkolt büszkeséggel fi gyelték, te-
relgették a kicsiket. 

A nemrég beiktatott igazgatóasszony 
Bankó Júlia és lelkes óvodapedagógus csa-
pata örömet szerzett ezzel az együttléttel 
a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
VCs

Škôlkari darovali radosť starým rodičom
Október je mesiacom úcty k  starším. 
Detičky v  materskej škole Alberta Mol-
nára Szencziho sa nadšene pripravo-
vali na  stretnutie so  starými rodičmi 
v škôlke. Vyrábali darčeky a nacvičovali 
program pre babičky, dedkov, prababky 
a pradedkov.

Pre choroby sa však trochu oddialila 
oslava, ktorá sa napokon konala vo  štvr-
tok 9. novembra. Deti tancovali a spievali, 

spolu s učiteľkami predviedli, čo všetko sa 
už naučili. Po predstavení sa škôlkari s ra-
dosťou zmocnili stolov naložených výbor-
nými domácimi koláčikmi. Dospelí s  lás-
kou a  neskrývanou hrdosťou sledovali 
a usmerňovali tých najmenších.

Nová riaditeľka Júlia Bankó a  jej tím 
zanietených učiteliek urobili veľkú radosť 
malým aj veľkým.
VCs

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola 
megemlékezett az I. világháborút a 
compiegne-i erdőben lezáró fegyverszüneti 
egyezményről, amelyet 1918 november 11-
én, Márton napján írtak alá.

Szencnek rengeteg hősi halottja volt az 
első világháborúban. Diákjainkkal, Németh 
Gabriella városi képviselőnk társaságában, 
az iskolánk előtt álló emlékműnél róttuk le 
kegyeletünket, amely az I. és a II. világhá-
ború áldozatainak emlékét őrzi. 
MM

Základná škola Alberta Molnára Szenczi-
ho si pripomenula dohodu o prímerí, kto-
rá ukončila 1. svetovú vojnu. Dohoda bola 
podpísaná v  lese Compiegne vo  Francúz-
sku 11. novembra 1918, na deň sv. Martina. 

Zo Senca pochádzalo veľa padlých hr-
dinov I. svetovej vojny. Naši žiaci si v spo-
ločnosti mestskej poslankyne Gabrielly Né-
meth uctili ich pamiatku pri  pamätníku 
pred našou školou, ktorý uchováva spo-
mienku na obete I. a II. svetovej vojny. 
MM

Az I. világháború áldozataira emlékeztünk – Pripomenuli sme si obete I. svetovej vojny

Petőfi  nyomdokaiban jártunk – Vydali sme sa po stopách Petőfi ho

A Csemadok országos elnöksége és ifjúsá-
gi tagozata a  2022-2023-as Petőfi -emlékév 
kapcsán ,,Szekéren és az apostolok lován,, 
címmel többfordulós vetélkedősorozatot 
indított. 

A  Közgazdasági és Pedagógiai Szakkö-
zépiskola csapata is benevezett, így mi is 
eljuthattunk a  versenyre felkészítő tanul-
mányútra. Két nap alatt bejártuk a  Petőfi  
Sándor által meglátogatott szlovákiai tele-
püléseket. Jártunk Füleken, Ajnácskőn, Ve-
cseklőn, Rimaszombatban, Gombaszögön, 
Sároseperjesen, Késmárkon. Az út során 
nagyon sok ismerettel gazdagodtunk.
Simon Anita

V súvislosti s  Petőfi ho pamätným rokom 
2022-2023 Celoslovenské predsedníctvo 
a mládežnícka sekcia Csemadoku odštarto-
valo viackolovú súťažnú sériu pod názvom 
„Na voze a na koni apoštolov“. 

Prihlásil sa aj tím Spojenej školy s VJM, 
a tak sme sa aj my mohli zúčastniť exkur-
zie v  rámci prípravy na  súťaž. Navštívili 
sme obce a mestá na Slovensku, ktoré po-
chodil Sándor Petőfi . Počas dvoch dní sme 
navštívili Fiľakovo, Hajnáčku, Večelkov, Ri-
mavskú Sobotu, Gombasek, Prešov a Kež-
marok. Ďakujeme za  hodnotný výlet! Zís-
kali sme veľa vedomostí.
Anita Simon

Lezárult az LIII. Szenczi Molnár Albert Napok rendezvénysorozata

Novemberi kiadásunk lapzártája után 
még három szenci rendezvényre került 
sor, amelyek mindegyike a  Szenczi 
Molnár Albert Napok hagyományos 
programpontja. 

November 8-án a  Közgazdasági és Pe-
dagógiai Szakközépiskola diákjai és Zsap-
ka Attila vendégművész emlékműsort ad-
tak, majd a rendezvényen részt vevő ven-
dégekkel együtt megkoszorúzták Szenczi 
Molnár Albert domborművét.

A színházi előadás sem hiányozha-
tott, amelyre november 9-én került sor 
a  VMK színháztermében. Görgey Gábor 
Komámasszony hol a  stukker című vígjá-
tékát a  The Art művészeti ügynökség és 

a  Pozsonyi Színművészeti Egyetem közös 
produkcióban adták elő.

A Szenczi Molnár Albert Napok záró-
rendezvényét idén is a rendezvénysorozat 
névadójáról elnevezett szenci alapiskola 
vesztibüljében tartotta meg a Csemadok. 

A résztvevők nagy többsége a  Szent 
Miklós templomból az ökumenikus Isten-
tiszteletről érkezett, amelyet Bohony Beáta 
Réte-Boldogfai tiszteletes és Bošňák And-
rás szenci plébános celebráltak.

Az iskola aulájában összegyűlt nagyszá-
mú közönséget Matus Mónika igazgatóasz-
szony köszöntötte, majd az alapiskolások 
adtak műsort. Ünnepi beszédet Neszmé-
ry Tünde a Szövetség szenci járási elnöke 

mondott, végül a szenci iskolák, a Csema-
dok és a  Szövetség képviselői megkoszo-
rúzták Szenczi Molnár Albert dombormű-
vét. Az esemény záróakkordjaként a jelen-
levők elénekelték a himnuszt.

Szencen kívül is voltak rendezvények. 
Október 22-én Jókán a  Búcsi-Madari re-
formátus énekkar adott koncertet a refor-
mátus templomban. Október 23-án pedig 
a hegysúri Közösségi Házban tartottak lát-
ványfőzéssel egybekötött könyvbemutatót 
Sülve-főve történelem címmel. 

Köszönjük a  közreműködőknek 
és a  szervezőknek a  szép és felemelő 
élményeket.
VCs

Skončili sa LIII. Dni Alberta Molnára Szencziho

Po uzávierke nášho novembrového vyda-
nia sa v Senci uskutočnili tri ďalšie poduja-
tia, ktoré sú tradičnou súčasťou Dní Alber-
ta Molnára Szencziho. 

Študenti Spojenej školy s  VJM a  inter-
pret zhudobnených básní Attila Zsapka 8. 
novembra vystúpili s literárno-hudobným 
pásmom. Na záver spomienkového poduja-
tia položili vence k reliéfu Alberta Molnára
Szencziho, spolu s hosťami podujatia.

Chýbať nemohlo ani divadelné predstave-
nie, ktoré sa konalo 9. novembra v kinosá-
le MsKS. Veselohru Gábora Görgeyho „Pani 
kmotra, kde je búchačka?“ uviedli v  spo-
ločnej produkcii umeleckej agentúry The 
Art a Fakulty dramatických umení VŠMU.

Csemadok aj tento rok usporiadal záve-
rečné podujatie Dní Alberta Molnára Szen-
cziho v aule základnej školy nesúcej meno   
Alberta Molnára Szencziho.

Veľká väčšina účastníkov prišla z  kostola 
svätého Mikuláša z ekumenickej bohosluž-
by, ktorú celebrovala duchovná reformo-
vanej kresťanskej cirkvi farnosti Reca-Bol-
dog Beáta Bohony a katolícky farár Andrej 
Bošňák. Početné publikum zhromaždené 
v aule školy pozdravila riaditeľka Mónika 
Matus. Po vystúpení žiakov školy prednies-
la slávnostný príhovor okresná predsed-
níčka strany Aliancia Tünde Neszméry. Na-
pokon zástupcovia seneckých škôl, Csema-
doku a Aliancie položili vence k reliéfu Al-
berta Molnára Szencziho. Na záver poduja-
tia prítomní zaspievali hymnu. 

Aj mimo Senca sa konali podujatia. 
22. októbra v Jelke v reformovanom kosto-
le koncertoval spoločný zbor reformova-
nej cirkvi obcí Búč a Modrany a 23. októbra 
sa konalo v  Obecnom dome obce Hrubý 
Šúr ukážkové varenie a prezentácia knihy 
pod názvom Pečená-varená história.

Ďakujeme účinkujúcim a  organizáto-
rom za krásne aj povznášajúce zážitky.
VCs

Účastníci záverečného podujatia Dní Alberta Molnára Szencziho vo vestibule základnej školy s VJM. Foto: VCs

Vystúpenie študentov Spojenej školy s VJM vo vestibule na poschodí školy. Foto: VCs 
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Spomíname
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom 
a všetkým  známym za prejavy  sústrasti a kve-
tinové dary, pri poslednej rozlúčke s našim dra-
hým manželom, otcom, dedom a  pradedom 
Ľudovítom (Lalim) Nagyom, ktorého sme 
dňa 20.10.2022 odprevadili na  poslednej ceste 
vo veku 82 rokov.  S úctou smútiaca rodina.

Nezomrie ten, kto stále ostáva v našich srdciach 
a spomienkach.  18.11. uplynulo 10 rokov, čo nás 
náhle opustil Milan Meszároš, manžel, otec 
a  dedko. Kto ste ho poznali, venujte tichú spo-
mienku. Ďakuje rodina

 
V decembri si pripomenieme 25. výročie úmrtia 

Ladislava Šuplatu a  v janu-
ári si pripomenieme 5. výročie 
úmrtia Mgr. Zity Šuplatovej. 
Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku. Spomína syn 
s rodinou.

Znova prišiel ten smutný deň, keď odišla si sní-
vať svoj večný sen. Aj keď nie si medzi nami, 
vždy žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. Dňa 
4.12.2022 si pripomíname 3. výročie, čo nás na-
vždy opustila naša drahá mamička, babička, pra-
babka a  svokra Helena Škrabáková. S  láskou 
a úctou spomínajú deti s rodinami.

Už je to 27 rokov čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a dedko Július Szabadoš. 
Často naňho myslíme... ráno, večer, pozeraním 
na  oblohu, na  hviezdy. Vždy ostane v  srdciach 
tých, ktorí ho radi mali. S láskou spomína man-
želka a deti s rodinami.

Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, kráčajú vedľa 
nás každý deň. Dňa 22. Decembra uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš drahý Štefan Madarász. 
Ďakujeme za  tichú spomienku všetkým, ktorí ho  
poznali. S  láskou a  úctou spomínajú syn Robert 
s rodinou, dcéry Gabriela a Beata s rodinami.

Dňa 3.12.2022 uplynie prvé smutné výročie úmr-
tia nášho ocka a manžela Jozefa Krasňanského. 
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach 
našich stále žije s  nami. S  láskou a  úctou spo-
míname - manželka Jarka s  dcérami Jarmilou 
a Martinou s rodinami.

Dňa 4.12.2022 by oslávil nedožité 80 rokov Karol 
Szabó, manžel, otec, dedko, pradedko. S  láskou 
na  teba spomínajú manželka, syn Karol s  rodi-
nou, Robo s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá a os-
tatná rodina. Ďakujeme

Dňa 17. decembra si pripomíname jeden rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, brat, otec, svokor a  dedko Mikuláš 
Zoltán Holocsy. S  láskou na  Teba spomí-
name, navždy ostaneš v  našich srdciach.  
Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlé-

kezünk halálának első évfordulóján drága halottunkra Holocsy 
Miklós Zoltánra. Koszönjük mindenkinek, akik velünk emlé-
keznek. Szerető felesége, testvére, lánya, fia, veje és unokái.

Szerettem volna még élni köztetek, de sajnos a sors 
másképp rendelkezett. Küzdöttem, de már nem le-
hetett, a szívetekben viszont tovább élhetek. Soha el 
nem múló szeretettel emlékezünk 2022 december 
5-én Farkas Zoltánra, halálának első évforduló-
ján. Szerető testvéreid Marika, Ica, Klári, Erzsi csa-

ládjukkal / 5. decembra 2022 si pripomíname prvé výročie úmrtia 
nášho drahého brata Zoltána Farkasa. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. Smútiace sestry

"Už nevidí Slnko, ani krásny deň, na  cintorí-
ne sníva svoj večný sen. Už niet návratu, ani 
nádeje, len cesta k  hrobu nás k  nemu zave-
die. Odišiel od  nás ako tichý sen, nestihol pove-
dať: Zbohom, ja už viac neprídem. Srdce ubo-
lené prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo ďalej 

žiť. Veľmi nám chýba, no vďaka Pane za čas, keď bol medzi nami.“   
Dňa 14.12.2022 si pripomenieme 4. smutné výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný tatino, dedko a  pradedko Dušan Lovíšek. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Ľubica s manželom Petrom, Má-
ria s manželom Františkom a vnučky Majka a Peťka s rodinami.

Sú dni, ktoré nám pripomínajú, že v nebi odpočí-
vajú naši blízki. A hoci ich už nevidíme, necítime 
ich dotyky a nepočujeme ich slova, stále ich radi 
máme. Bol to niekto, kto nás učil chodiť, rozprá-

vať, prosiť a ďakovať. Dňa 29.11 
uplynulo 13. výročie úmrtia na-
šej milej mamičky, babičky, prababky a  sestry 
Anny Baďuríkovej a dňa 8.12. uplynie 4. výro-
čie úmrtia nášho otca, dedka, pradedka Štefana 
Baďuríka. Tíško si uctime ich spomienku.

Nedá sa zabudnúť na milovaných, čo skončili už 
svoju pozemskú púť. A  my nikdy nezabudneme 
na  Jaroslava Kováča. Dňa 30. októbra si pripo-
menieme 2. výročie, odkedy nás navždy opustil. 
S láskou spomínajú manželka Ingrid a dcéry In-
grid a Lucka s rodinou.

Dňa 11. decembra uplynie rok, čo nás tíško 
opustil Štefan Lasser, pobral sa za  bratom 
Ladislavom Lasserom, ktorý 
umrel 1.10.2021. S  láskou spo-
míname. Manželka Ružena, 
dcéra Ružena, zať Vlado, syn Pe-

ter, nevesta Andrea, vnúčatá Sebastian, Izabelka 
a blízka rodina, známi. Odpočívajte v pokoji.
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Mária Dimitrovová (70)
Anna Lauková (75) 
Eva Šeböková (75)
Barbora Molnárová (80)

SZTP ZO č. 215
Helena Košková (70)
Antónia Jusková (80)
Barbora Molnárová (80)

Jednota dôchodcov
Helena Košková (70)
Mária Dimitrovová (70)
Anna Lauková (75)
Zuzana Tamášová (75)
Antónia Jusková (80)
Barbora Molnárová (80)

Senecký Červený kríž si 
uctil najstarších členov
Pri príležitosti októbra mesiaca 
úcty k  starším zorganizoval MS 
SČK Senec posedenie pre  svojich 
50 členov v priestoroch školskej je-
dálne ZŠ J. G. Tajovského. 

V očiach prítomných sa zračila 
radosť zo stretnutia po dlhšej dobe. 
Príjemnú, takmer rodinnú atmo-
sféru umocnilo vystúpenie detí 
z  MŠ Kollárova, mladých umel-
kýň zo  ZUŠ a  krásne hlasy žien 
zo  spevokolu Limbora MO Mati-
ce slovenskej. Prítomným sa pri-
hovorili hostia – riaditeľka Územ-
ného spolku SČK BA vidiek Emília 
Macziczová, primátor mesta Senec 
Dušan Badinský a viceprimátor Ju-
raj Gubáni.

Všetkým našim seniorom želáme 
pevné zdravie, bystrú myseľ, veľa 
lásky a  radosti. Pri  tejto slávnost-
nej príležitosti si Magdaléna Salan-
číková prevzala bronzovú plaketu 
Dr. J. Jánskeho za  10-násobné da-
rovanie krvi. Srdečne jej blahože-
láme a ďakujeme. 

Ospravedlňujeme sa rodinám, 
do ktorých sme priniesli pozvánku 
pre  rodinných príslušníkov, kto-
rí už nie sú medzi nami. Nevede-
li sme o tejto smutnej skutočnosti.

Zároveň sa 13.10. uskutoč-
nil plánovaný odber krvi v  DS 
na Hviezdoslavovej ulici. Z prihlá-
sených 40 darcov krvi bolo úspeš-
ných 33 darcov. Všetkým ďakuje-
me a želáme dobré zdravie.
MS SČK Senec, Anna Legindiová

Prírodná a vlastnoručne 
vyrobená výzdoba je 
najlepšia
V Klube dôchodcov pri  Mestskom 
úrade v  Senci mali pred sviatkom 
Všetkých svätých a  pamiatkou zo-
snulých naše seniorky pod vede-
ním Anny Ruhigovej zaujímavú 

aktivitu. Dali múdre hlavy a šikov-
né ruky dokopy a vyrábali ikebany 
na  hroby. Vlastnoručnými krásny-
mi ikebanami vzdali úctu svojim 
drahým zosnulým a prírodnými 
materiálmi urobili dobrý skutok 
našej planéte.
MO

Aký bude záver roka v našej ZO JDS 
Senec?
Na stretnutí ku Dňu úcty starších sme mali veľmi pek-
ný program. Najskôr vystúpili detičky z materskej školy, 
ktoré si nás uctili básničkou. Podobne skvelé boli i tan-
ce mladších detí v kroji. Umelecky stvárnené pohybové 
kreácie žiakov zo ZUŠ Senec nás preniesli do srdca Anda-
lúzie a moderne ponímaný tanec ukázal nápaditosť ich 
učiteľa. Kovbojským tancom sa predstavili i naše členky.

Na pravidelných piatkových stretnutiach nás oboha-
cujú workshopy. Naposledy nás naša Vierka Herčanová 
naučila vyrobiť krásne ozdoby na torty. Pripravujeme 
ďalšiu akciu o pečení a výzdobe perníkov. Vedenie kur-
zov si zabezpečujeme sami z našich radov. Aj to dokazuje 
stále vysokú aktivitu organizácie. V súčasnosti pripravu-
jeme a zabezpečujeme program na Vianočné posedenie. 

Ďakujeme tým, ktorí nám po celý rok boli nápomocní. 
Myslíme tým bývalého primátora Ing. Badinského, vice-
primátora Ing. Gubániho a vyjadrujeme presvedčenie, že 
i nové vedenie mesta k nám bude úctivé. Vďaka patrí aj 
Mgr. Lócziovej za ústretovosť a vždy povzbudivé slová.

Čo dodať na záver? Len poďakovanie všetkým, ktorí 
sa podieľali na našej práci a zaželať pevné zdravie, pokoj, 
stále dobrú náladu im a aj všetkým našim členom. A aby 
nás šťastie navštevovalo častejšie.
Mgr. Mária Juranová, predsedníčka ZO JDSSenec

Narodené deti:
Dominik Slížik
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Z pripravovanej knihy Andreja Tušera 
„SPOZA PERA (o mne i o vás)“

Ako so mnou putujú historické 
osmičky
Odhliadnuc od  toho, že prvé významné 
dejinné osmičky našej republiky – 1918 
a  1928 – sa diali bez  mojej prítomnosti, 
pri tej tretej – 1938 – som mal už jeden rok. 
Ešte som však nemohol vnímať zradnú 
Mníchovskú dohodu, oklieštenie Sloven-
ska o  pohraničné územia či koniec prvej 
Česko-slovenskej republiky. Až rok 1948 
s  februárovým „víťazstvom“ (či prevra-
tom?) komunistov som zažil bezprostred-
ne. Aj vznik Železnej opony, ktorá rozde-
lila svet na „západný“, vedený Spojenými 
štátmi a  „východný“, vedený Sovietskym 
zväzom. V  tom čase som už prispieval 
do  novín kratučkými správami zo  života 
školy, hádankami či krížovkami. 

Rok 1968 sa hlboko zapísal nielen 
do môjho vedomia. Aj do našich dejín. Au-
gustový vstup vojsk Varšavskej zmluvy, 
vlastne okupáciu republiky, som poriadne 
pocítil na vlastnej koži. Najmä jeho dôsled-
ky. Veď redakčný úvodník v  časopise Zá-
padoslovenský železničiar, v  ktorom som 

vtedy pôsobil, „ETO VAŠE DELO“ s prečiark-
nutou fotografiou Leonida Brežneva a Ale-
xandra Dubčeka ako vierolomné porušenie 
priateľstva zo strany Sovietskeho zväzu, sa 
stal dôvodom na stranícke previerky. A na 
udelenie trestu „Pokarhanie s  výstrahou“. 
Ten bol akoby dokument na to, že mi sťažo-
val pracovné uplatnenie. 

Ďalšia historická osmička prináleží 
roku 1988. V  marci sa v  Bratislave kona-
la sviečková demonštrácia za demokraciu 
a  slobodu vierovyznania. Jej brutálne po-
tlačenie policajnými zložkami malo ďale-
kosiahly dopad. Stalo sa predzvesťou než-
nej revolúcie v novembri 1989. 

Vznik samostatného Slovenska v  roku 
1993 sľuboval významný posun vpred. 
Ale až vláda Mikuláša Dzurindu ako ví-
ťaza parlamentných volieb v  roku 1998 
mohla uskutočňovať pozitívne a  priazni-
vé opatrenia. Vyviedla Slovensko z medzi-
národno-politickej izolácie. A  ja som bol 
už zrelý šesťdesiatnik. Ešte dosť ambicióz-
ny, aby som sa mohol stať šéfredaktorom 
teoretického časopisu Otázky žurnalistiky, 

spoluzakladateľom a šéfredaktorom reno-
movaných slovensko-anglických periodík 
Slovak Trade Forum a Euroforum na pod-
poru vstupu Slovenska do Európskej únie, 
spoluautorom vysokoškolských skrípt Teó-
ria a prax novinárskych žánrov I, členom 
Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK a ga-
rantom študijného odboru marketingová 
komunikácia. 

Kým človek žije, stretáva sa s  príleži-
tosťami. Veľkou životnou profesionálnou 
výzvou sa stali pre mňa roky 2006 – 2007. 
Spolu s  vtedajším docentom Samuelom 
Brečkom sme dostali ponuku založiť novú 
masmediálnu vysokú školu – prvú súk-
romnú žurnalistickú fakultu na Slovensku, 
ako súčasť Bratislavskej vysokej školy prá-
va. Prizvali sme k  tvorbe docentku Elenu 
Hradiskú a  profesorku Annu Remišovú, 
aby sme akreditačný spis na Ministerstvo 
školstva SR mohli podať aj s garanciou štú-
dia. Výsledok sa dostavil v roku 2008 – re-
gistrovali sme prvých vyše sto študentov.

Rok 2018 akoby za mňa rozhodol. Zača-
la sa realizovať idea predchádzajúceho de-
kana Fakulty masmédií Paneurópskej vy-
sokej školy profesora Jozefa Leikerta: „An-
drej, napíš knihu o svojom profesionálnom 
pôsobení. To je vlastne história uplynulých 
šesťdesiatich rokov života. Nielen tvojho, 
ale aj ľudí okolo teba i  dejín štátu.“  Tak 
vznikla kniha Ak zastaneš, zamrzneš. Ako 
rozhovor Márie Mackovej s mojou osobou. 

A rôčky letia. S  radosťami i  bôľmi. 
S úspechmi i zakopnutiami. Osmička – vô-
bec nie historická – sa mi prilepuje k veku 
už piaty rok. Som však so sebou spokojný. 
Vnímam ju iba ako číslo.

Kniha „SPOZA PERA (o mne i o vás)“ 
vychádza v  tomto mesiaci vo  Vydava-
teľstve DAXE.

DAXE

SPOZA PERA
(o mne i o vás)

Andrej Tušer
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www.daxe.sk

Milá čitateľka, milý čitateľ, 

viac ako tridsať príbehov v tejto knihe má bohatú 
faktografiu, dynamiku a voňajú človečinou. 

Ich autor je účastníkom každého z nich 
a nachádza sa takmer na každej fotografii. Nie 

samoúčelne, aby sa zviditeľnil, ale ako doklad ich 
autentickosti, vierohodnosti, pravdivosti a časovej 

či spoločenskej aktuálnosti. Veď je novinár. 
Príbehy sú dokumentmi stvárnenej doby. Možno 
aj Vy nájdete medzi nimi podobnosť so svojimi 
(príbehmi)  – alebo Vám pripomenú prežité či 

súčasné časy. Začítajte a zapozerajte sa, prosím...                                                                                    

Vydavateľka                                                 

SVET
... Dalí vo Figueres

... vesmírne centrum NASA
... po legendárnej Mississippi

... Bratislava v Bruseli

SLOVENSKO
... vrch Poludnica

... na Orave zdravo
... v rodnom Tomášove

... levická Dúha

... a mnoho ďalších zaujímavých

Keď ešte chodil na Vianoce Dedo Mráz aj v našom meste... (Zo zbierok Mestského múzea v Senci)

1. máj 1968 v Senci – ešte nikto nič netušil... (Zo zbierok Mestského múzea v Senci)
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Nová multifunkčná športová hala MŠK Senec
Na nevyužívanej časti pozemku v areáli se-
neckého futbalového štadióna, ktorého ná-
jomcom je už dve desaťročia Slovenský fut-
balový zväz, vybudoval Mládežnícky špor-
tový klub Senec pri futbalovom Národ-
nom tréningovom centre s  tromi hracími 
plochami novú multifunkčnú nafukovaciu 
športovú halu s celoročným využitím.

História
Senecké športové kluby dlhé roky volali 
po športovej hale, ktorá by aspoň sčasti vy-
riešila akútny nedostatok krytých priesto-
rov na  tréningy a  na dôstojné usporiada-
nie športových podujatí. MŠK Senec za-
stúpený predsedom Ľudovítom Szabom 
v roku 2019 požiadal Slovenský futbalový 
zväz, aby nevyužitú parcelu v  areáli NTC 
prenajal MŠK Senec za  účelom výstavby 
multifunkčnej športovej haly so zázemím. 

Slovenský futbalový zväz je nájomcom 
celého areálu štadiónu, ale na  prenájom 
časti pozemku tretej osobe potreboval sú-
hlas vlastníka, čiže Mesta Senec. Mestské 
zastupiteľstvo vyšlo v ústrety projektu, vý-
stavba športovej haly tak dostala zelenú.

Podmienky prenájmu
Prenájom pozemku pre MŠK Senec bol do-
hodnutý na 25 rokov od kolaudácie športo-
vej haly. Mesto Senec má predkupné prá-
vo na objekt v prípade, že by ho nájomca 
chcel predať pred uplynutím doby nájmu. 
Nájomca po  25 rokoch buď uvedie poze-
mok do  pôvodného stavu, alebo športo-
vú halu bezodplatne odovzdá do majetku 
mesta, pričom ho môže prevádzkovať ďalej 
na základe novej zmluvy s Mestom Senec.

Stavebné povolenie bolo vydané 31. mar- 
ca 2021 a MŠK Senec 14. októbra 2022 požia-
dal o  kolaudáciu multifunkčnej športovej 
haly, ktorá je plne funkčná aj bez vedľajšej 
budovy, kde budú umiestnené doplnkové 

funkcie. Zatiaľ ako prezliekarne poslúžia 
dve zateplené prenosné bunky.

Financovanie a priebeh stavby
MŠK Senec sa uchádzal o poskytnutie prí-
spevku na realizáciu výstavby multifunkč-
nej športovej haly z  Fondu na  podporu 
športu v  rámci programu „Výstavba, re-
konštrukcia a  modernizácia športovej in-
fraštruktúry“ na základe výzvy č. 2020/001 
vyhlásenej 31. 12. 2020. Predložená žiadosť 
bola úspešná a  na projekt s  názvom: Vý-
stavba nafukovacej športovej haly so záze-
mím, NTC Senec, Rybárska 29 získal príspe-
vok vo  výške 290.000 eur, čo predstavuje 
približne polovicu nákladov na jej výstav-
bu. Spolufinancovanie zo  strany žiadate-
ľa v  sume 304.316 eur bolo zabezpečené 
z vlastných zdrojov, hlavne zo súkromných 
financií – pôžičky štatutára MŠK Senec Ľu-
dovíta Szaba. Výstavba budovy, v  ktorej 
bude zázemie športovej haly, je plne hra-
dená zo súkromných zdrojov. Udržateľnosť 

projektu je 10 rokov od právoplatnosti ko-
laudačného rozhodnutia.

Hala s  plochou 1.440 m2 a  rozmer-
mi 45x32 metrov má ihriská pre  hádza-
nú, futbal, floorbal, basketbal a  volejbal  
aj so športovým materiálom. Na  šírku je 
možné hrať ďalšie hry. Sú tu žinenky a roz-
vinuteľný špeciálny povrch na tanec. Tech-
nické vybavenie spĺňa vo  všetkých ohľa-
doch požiadavky na úrovni 21. storočia.

Epilóg
26. októbra zorganizoval manažment MŠK 
Senec exkurziu v hale pre poslancov MsZ 
a pozvaných hostí. Predseda Bratislavské-
ho futbalového zväzu Juraj Jánošík vte-
dy vyjadril vďaku MŠK Senec za vydarené 
dielo, s ktorým v budúcnosti počíta aj Vý-
konný výbor Bratislavského futbalového 
zväzu ako s dejiskom domácich aj medzi-
národných podujatí športovcov všetkých 
vekových kategórií. 
VCs

Lucia Debnárová vybojovala 
dvanásty titul majstra sveta

Slovenská reprezentácia v armwrestlingu 
získala 11 medailí na Majstrovstvách sveta 
2022 v Turecku. Zlatá medaila a neuveriteľ-
ný 12. titul majsterky sveta v armwrestlin-
gu zdobí Senčanku Luciu Debnárovú. Zla-
to získala v ľavačke v kategórii do 60 ki-
logramov, keď v titulovom zápase zdolala 
súperku z Kazachstanu. Vybojovala ťažké 
zápasy vďaka skúsenostiam a psychickému 

nasadeniu, ukázala výbornú taktickú a silo-
vú úroveň aj voči omnoho mladším súper-
kám. „Teším sa, že titul číslo 12 je doma. Sú-
ťažilo sa mi dobre, toto mi vyhovuje, ťažké 
zápasy, “bitka” o každý centimeter na sto-
le. Finále bolo dynamické, bolo tam všetko, 
šmyknutie, zviazanie, fauly, napätie, také, 
aké to má byť,“ spomína si majsterka sveta.
VCsFoto: Archív Lucie Debnárovej

Predseda MŠK Ľudovít Szabo s predsedom Bratislavského futbalového zväzu Jurajom Jánošíkom. Foto: VCs
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Znovu prežijeme jeden krásny deň
Milí bežci, športovci, priatelia Seneckého 
vianočného behu... Nezabudnite na  via-
nočný beh, ktorý sa bude konať 24.12.2022 
o 10:00 na trase 7,0 km. Štart a cieľ: Nám 
1. mája (stromček). Beh je ponímaný ako 
atrakcia pre bežcov, preto nie je vyberané 
štartovné a  nie sú štartovné čísla, neme-
ria sa čas... Podujatie má nádych blížiacich 
sa vianočných sviatkov. Po dobehnutí vás 
bude čakať čaj a punč na osvieženie a po-
prípade aj malé občerstvenie.
Sylvia Urbancová

Footgolf ešte bližšie k Senčanom
Rok 2022 bol opäť hektický, ale hlavne 
úspešný pre  celý klub FootGolf Senec. Aj 
keď konkurencia narastá a je čím ďalej ťaž-
šie obhajovať výborné pozície, opäť sme sa 
nestratili ani vo svetovej konkurencii. Zor-
ganizovali sme viacero turnajov, teambuil-
dingov a podarilo sa nám aj vďaka podpore 
Bratislavského samosprávneho kraja zreali-
zovať krásne 9-jamkové ihrisko v Green Re-
sort Hrubá Borša, ktoré je vzdialené od Sen-
ca iba necelých 10 minút autom.

Výborné meno klubu robili viacerí hrá-
či od juniorov, cez ženy, mužov až po senio-
rov. Najviac tešia juniori Filip Kluka a Alex 
Pochyba, ktorí nám robia radosť každým 
turnajom, ale aj vekom ešte junior, no už 
hrajúci mužskú kategóriu – Marcel Ne-
meškürti. Nenechali sa zahanbiť ani všet-
ky naše ženy, ale i seniori, kde hlavne Šte-
fan Blahovec, Pavol Čechovič a  Miroslav 
Tomášik dokazujú, že aktívne športovať sa 
dá po 55, respektíve i po 65-ke.

Stabilné výkony podávajú všetci muži, 
z ktorých najväčší, historický úspech nie-
len pre klub, ale i pre Slovensko dosiahol 
Martin Šimončič, ktorý vyhral prvý naj-
väčší turnaj v  histórii Svetovej Tour, tur-
naj The Masters v Holandsku.

Veríme, že budúci rok bude opäť úspeš-
ný nielen pre náš klub, ale aj pre Sloven-
sko. Na prelome mája a  júna čaká našich 
hráčov, reprezentáciu Slovenska, najväčší 
turnaj, už 4. Majstrovstvá sveta v Orlande, 
USA – www.orlando2023.com. Držíme 
všetkým palce a ďakujeme za podporu na-
šim partnerom a sponzorom.

Zhrnutie činnosti a  úspechov klubu 
FootGolf Senec v roku 2022:
• Martin Šimončič vyhral najväčší turnaj 

roka v Holandsku The Masters 2022,
• Juraj Gubáni obsadil na Slovensku v ab-

solut kategórii 3. miesto,
• obidvaja hráči skončili v Svetovej Tour 

v TOP 25 na svete,
• klub získal striebornú medailu v  Slo-

venskom Footgolfovom Pohári,
• viacero hráčov od juniorov po seniorov 

55+ skončilo na pódiu v Slovenskej Tour, 
v  Slovenskom pohári, ale aj na  turnaj-
och v zahraničí – Svetová Tour,

• klub zorganizoval 3. ročník jedného z naj-
väčších juniorských turnajov na  svete 
Unipharma Junior Footgolf Cup, ktorého 

sa zúčastnilo takmer 70 detí z  3 krajín 
(Slovensko, Maďarsko a Slovinsko),

• a zároveň klub organizoval i dlhodobú 
súťaž – ligu pre celé rodiny „Unipharma 
Footgolf Unique League“ v Golf Trnava, 
kde sa odohralo 6 kvalitných kôl

• v spolupráci s Golfovým klubom Hrubá 
Borša sa podarilo zrealizovať nové foot-
golfové, veľmi technické a  nádherné 
9-jamkové ihrisko, na ktorom sme zor-
ganizovali už 2 turnaje,

• v neposlednom rade klub, Mesto Senec 
a svojich partnerov sme úspešne repre-
zentovali vo  svete, ale i  na Slovensku, 
nielen na ihrisku, ale i vo viacerých mé-
diách a na rôznych akciách.

Zdroj: FootGolf Senec


