
Senec ešte neprekročil hranicu 
20 000 obyvateľov. K 1. januáru 
2019 mal oficiálne 19 432 obyva-
teľov.
Počas roka 2018 sa narodilo 
258 detí - malých Senčanov. 139 
chlapcov a 119 dievčat. K trva-
lému pobytu sa prihlásilo 614 
nových obyvateľov, z toho 228 
mužov a 326 žien. Počet úmrtí 
dosiahol číslo 140, z toho 83 mu-
žov a 57 žien. Z trvalého poby-
tu sa odhlásilo 448 obyvateľov,  
z toho 212 mužov a 236 žien. 
Prírastok je teda 284 obyvate-
ľov. Priemerný vek v Senci je 
38,81 roka.
Prvým seneckým dieťatkom na-
rodeným v roku 2019 je Bruno 
Oravec. Najpopulárnejšie mená 
detí narodených v roku 2018 boli: 
Emma, Hana, Mia, Jakub, Oliver, 
Adam a Dávid.
V roku 2019 očakávame opäť 
nárast počtu obyvateľov, pre-
tože v lokalite Nová Tehelňa  
na severnej strane mesta prebie-

ha výstavba rodinných domov 
a pripravuje sa tam aj výstavba 
bytových domov. Na juhu mesta 
v lokalite Mlynský klin 2 sú vo vý-
stavbe rodinné domy.
Hranicu 20 000 obyvateľov by 
teda Senec mohol dosiahnuť 
možno už v roku 2020.            MO
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Pozvánka 

na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
6.2.2019 v Hoteli Senec

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

Mesto uvažuje o možnosti komunitného kompostovania

K 1.1.2019 má Senec 19 432 obyvateľov

Mesto Senec a senecký okres navštívil 23. januára prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Plní tak sľub, že počas svojho 
volebného obdobia navštívi všetky okresy Slovenska. Zaujímal sa o radosti a trápenia mesta, diskutoval so študentami Gymnázia 
Antona Bernoláka a Spojenej školy s VJM a prešiel sa Lichnerovou ulicou. V Labyrinte MsKS sa stretol so starostami obcí okresu 
Senec, ktorí ho informovali o fungovaní a reálnych problémoch, ktoré riešia.                                                                 Text: MO a foto: VCs

Mimoriadne zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva v Senci prinies-
lo meno nového viceprimátora, 
ktorým sa stal poslanec mest-
ského zastupiteľstva Juraj Gubá-
ni. Viceprimátora menuje priamo 
primátor, poslanci do tejto voľby 
nezasahujú. Kompetencie vice-
primátora tiež určuje priamo pri-
mátor.
Jediným bodom mimoriadneho 
zasadnutia zastupiteľstva bol 
23. januára 2019 rozpočet Mes-

ta Senec na roky 2019-2021.  
Po napätých diskusiách poslan-
cov a reakciách zúčastnených 
predstaviteľov škôl, škôlok a oby-
vateľov mesta rozpočet napokon 
opäť nebol prijatý. Mesto tak zo-
stáva v rozpočtovom provizóriu.
Ďalšie mimoriadne zasadnutie 
k rozpočtu bude 20. februára 
2019. Dovtedy má byť pripravená 
nová verzia rozpočtu so zapraco-
vanými požiadavkami poslancov 
MsZ.                                         MO

Mesto stále v rozpočtovom provizóriu, 
viceprimátorom je Juraj Gubáni

Bruno Oravec,
prvé senecké dieťatko roka 2019
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K zjednosmerneniu Tehelnej ulice došlo 
v októbri 2018 na základe požiadavky 
obyvateľov tejto lokality. Občania namie-
tali, že mnohí vodiči v snahe vyhnúť sa 
zápcham na hlavných ťahoch, využívali 
Tehelnú ulicu ako obchádzkovú trasu po-
čas dopravnej špičky. Zvýšená premávka 

motorových vozidiel vytvárala nebezpeč-
né situácie, preto mesto Senec vyhovelo 
žiadosti občanov.  
Po zjednosmernení Tehelnej ulice sa 
však ukázalo, že obyvatelia priľahlých 
lokalít, nadväzujúcich na Tehelnú uli-
cu, museli obchádzať veľkú časť mesta, 

aby sa dostali späť do svojich domovov.  
Na základe týchto skúseností mesto 
vypracovalo novú úpravu organizácie 
dopravy, ktorá vyrieši problém občanov  
z lokalít nadväzujúcich na Tehelnú ulicu. 
Od konca januára 2019 je časť Tehelnej 
ulice opäť obojsmerná.                         VCs

Organizácia dopravy Tehelnej ulice bola opäť upravená

Opäť môžeme získať ihrisko Žihadiel-
ko
Od 14. januára môžeme opäť zabojovať 
o ihrisko Žihadielko pre Senec. Na soci-
álnych sieťach sa táto informácia šírila 
už v deň začiatku hlasovania. Zapojiť sa 

môžeme až do 28. februára.
Mestá sa môžu prihlásiť do súťaže tak,  
že už majú pripravené konkrétne miesto  
v predpísaných rozmeroch a pozemok je 
v majetku mesta. Obyvatelia mali mož-
nosť navrhnúť umiestnenie ihriska mai-
lom na príslušný odbor mesta a aj na fa-
cebookovom profile bývalého primátora 
Ing. Karola Kvála.
Návrh, aby bolo ihrisko na ulici SNP bol 
dobrý, ale pozemok je tam dlhodobo  
v prenájme. Priestor na Chalupkovej uli-
ci, na ktorom je ihrisko, ale bolo by dob-
ré ho obnoviť, zase nespĺňa rozmerové 
kritériá. Ihrisko na Sokolskej má mesto 
v pláne riešiť počas tohto roka, preto ho 
nenavrhlo do súťaže. V Malom Bieli je po-
trebné ihrisko úplne obnoviť, ale nie je na 
mestskom pozemku. Víťazným návrhom 
bol priestor na Liptovskej ulici, kde je zo-
pár starých herných prvkov. Je v majetku 
mesta a spĺňa aj rozmerové kritériá.

Ihrisko na Kollárovej ulici
Mesto postupne začalo obnovovať aj 
ihrisko na Kollárovej ulici. Z pieskoviska 
sa stala dopadová plocha preliezky pre 
menšie deti a koncom roka pribudla mäk-

ká dopadová plocha aj s novým prvkom 
pre väčšie deti. Mesto vysadilo po obvo-
de ihriska aj nové kríky a plánuje doplniť 
aj bránky.                                              MO

Témou začiatku roka sú aj detské ihriská
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• Odkiaľ vyšla iniciatíva na rekonštrukciu 
tejto cesty? Pôvodne sa hovorilo len o re-
konštrukcii od Horného dvora po Pezinok. 
Ako prišlo k predĺženiu rekonštrukcie až  
po Senec?
Regionálne cesty Bratislava a.s. ako správ-
ca ciest II. a III. tried v Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji, vykonáva v rámci sprá-
vy pravidelné prehliadky ciest a mostov.  
V rámci hospodárenia sme do plánov opráv 
uvažovali s cestou II/503 v úseku D1 (Horný 
Dvor) – Viničné – Pezinok.
Cesta II/503 v úseku medzi okresnými 
mestami Senec a Pezinok je najfrekven-
tovanejšou cestou II. triedy v rámci BSK. 
Intenzitou dopravy dokonca prekonáva 
diaľnice na východe Slovenska. Zároveň 
s blízkosťou logistických centier sa jedná 
o cestu s vysokou intenzitou prejazdu ťaž-
kých nákladných vozidiel.

Po rokovaniach s dotknutými ako sú BSK, 
Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo vnút-
ra SR, Ministerstvo obrany SR, Slovaklines, 
Policajné prezídium SR, Okresným úradom 
v Senci a v Pezinku, Okresnými dopravnými 
inšpektorátmi PZ v Senci a v Pezinku, NDS, 
sme sa rozhodli pre menšie zlo v rámci ob-
medzenia dopravy a požiadali sme o čias-
točnú uzávierku dopravy so zjednosmerne-
ním cesty II/503 v úseku Pezinok – Viničné 
– Horný Dvor v smere do Senca.
Ideálne by sa nám práce realizovali počas 
celkovej uzávierky v celom profile. Nakoľko 
ale cesta II/503 spája dve okresné mesta  
s cestou vyššieho významu – diaľnicou D1, 
zvolili sme možnosť čiastočnej uzávierky  
v polovičnom profile, s realizáciou na viace-
ro etáp.
Výsledkom bola značná časová úspo-
ra. Nosné práce revitalizácie cesty II/503  
s umožnením prejazdu v celkovom profile 
v dĺžke 10 km boli zrealizované len za 3,5 
mesiaca. Z profesného hľadiska to pred-
stavovalo výzvu v manažmente a plánovaní 
procesu stavby s využitím čiastočných uzá-
vierok a obchádzkových trás. 
• Kto rekonštrukciu cesty financoval?
Finančné prostriedky v objeme 6 000 000 

eur bez DPH boli vyčlenené Úradom vlády 
SR zo štátneho rozpočtu na revitalizáciu 
cesty II/503 v úseku Senec – Viničné – Pe-
zinok a sprostredkované Bratislavskému 
samosprávnemu kraju, ktorý poveril svo-
ju správcovskú organizáciu – Regionálne 
cesty Bratislava, a.s.
• Aké práce sa urobili?
Práce pozostávali z odfrézovania poško-
dených asfaltobetónových vrstiev vozovky, 
stabilizácie zemín v podloží hydraulickým 
spojivom, recykláciou za studena na mies-
te s použitím kombinovaného spojiva, re-
alizácie nových asfaltobetónových vrstiev 
vozovky, realizácie nových nespevnených 
krajníc, obnovy odvodňovacích priekop, 
nového vodorovného a zvislého dopravné-
ho značenia, orezania náletových drevín, 
sanácie poškodených priepustov. Bezod-
padovou technológiou sme zrecyklovali 
materiál konštrukcie cesty s pridaním po-
žadovaných materiálov, s cieľom zvýšenia 
únosnosti konštrukcie vozovky pre navrho-
vaný prejazd ťažkých nákladných vozidiel.
• Kedy sa práce začali a ukončili?
S prácami sme začali 8.9.2018 na I. etape, 
cieľom bolo sprejazdnenie cesty II/503 v ce-
lej dĺžke 10 km v oboch smeroch do konca 
roka 2018. Sprejazdnenie sa skutočne po-
darilo k 17.12. Dokončenie niektorých prác 
neobmedzujúcich plynulosť a bezpečnosť 
dopravy sme presunuli do roku 2019.  
• Ako prišlo k rozšíreniu jazdných pruhov  
z diaľnice smerom do Senca?
Realizáciou nových asfaltobetónových 
vrstiev vozovky sme získali novú „nepopísa-
nú“ plochu, preto sme inicializovali  zmenu 
trvalého dopravného značenia. Najvýraz-
nejšia úprava cesty II/503 sa týkala úseku 
Horný Dvor – Senec. S naším návrhom 

a projektantom zhotoveným projektom 
sme oslovili ODI PZ v Senci a po diskusii 
s OÚ Senec, Odborom cestnej dopravy  
a pozemných komunikácií, sme zrealizo-
vali zmenu trvalého dopravného značenia  
so zvýšením kapacity prejazdu vozidiel  
v predmetnom úseku. Myslíme si, že sa jed-
nalo o úspešný návrh.

• Aké zmeny môžu vodiči ešte očakávať?
Stavba nie je celkovo ukončená a je po-
trebné doladiť a zjednotiť zvislé a vodorov-
né dopravné značenie. Celkové ukončenie 
stavebných prác predpokladáme do konca 
apríla 2019.
• Kto na tomto projekte spolupracoval?
Vďaka spolupráci so zodpovednými pra-
covníkmi z dotknutých organizácií ako OR 
PZ ODI v Senci a Pezinku, OÚ OCDPK  
v Senci a Pezinku, Slovaklines sme mohli 
Regionálne cesty Bratislava ako investor 
revitalizácie cesty II/503 v kooperácií  
so zhotoviteľom stavby EUROVIA SK, 
úspešne realizovať revitalizáciu cesty II/503 
v dĺžke 10 km v termíne 3,5 mesiaca počas 
čiastočnej uzávierky.
Skutočná vďaka ale patrí občanom, ktorí 
strpeli nevyhnutné obmedzenia v doprave. 
Pevne veríme, že odmenou bude bezpeč-
nejšie a plynulejšie využite cestnej dopravy.

Pripravila Martina Ostatníková

Pri rekonštrukcii cesty II/503 zrekonštruovali aj časť z diaľnice po Senec
Na jeseň sa začalo s rekonštrukciou cesty II/503 v úseku D1 (Horný Dvor) – Viničné – Pezinok. Napokon sa podarilo opraviť 
aj úsek od diaľnice po kruhový objazd na vjazde do Senca. Vodiči síce museli strpieť nepohodlie počas realizácie prác,  
ale získali nielen opravenú cestu, ale napríklad aj nový pruh od diaľnice po najbližšiu čerpaciu stanicu, ktorý odľahčuje 
dopravu do Senca a logistického centra, alebo aj zmenu jazdných pruhov nad diaľnicou. Na viac informácií sme sa spýtali 
Ing. Martina Sameka z Odboru správy a investícií spoločnosti Regionálne cesty Bratislava.
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• 28.12.2018 o 13:15 telefonický oznam,  
že na Jánošíkovej v byte na 1. poscho-
dí býva staršia pani, ktorá sa už dva dni 
nikomu neozýva. Na miesto bola vysla-
ná hliadka MsP, ktorá cez okno zistila,  
že pani nehybne leží na podlahe. Nakoľ-
ko vznikla dôvodná obava o život a zdra-
vie osoby, hliadka MsP vstúpila cez okno  
do priestorov bytu, kde za telefonickej 
asistencie pracovníka tiesňovej linky po-
skytli prvú pomoc. O skutočnosti bola 
okamžite informovaná RZP a OO PZ 
Senec. Pani bola následne prevezená  
do NsP Ružinov.
• 21.12.2018 o 20:10 telefonická žiadosť 
o súčinnosť od OO-PZ Senec, pri prena-
sledovaní a zastavení unikajúceho vozidla 
v Senci na Svätoplukovej. Zo strany MsP 
bola poskytnutá súčinnosť, na miesto 
bola vyslaná hliadka MsP, pričom hliadke 
OO PZ sa podarilo na Gagarinovej vozidlo 
zastaviť. Vodičom bola osoba, ktorá mala 
zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.
• 20.12.2018 o 08:49 telefonický oznam od 
pracovníka SBS, že v Tescu sa neznáma 
osoba zamkla na verejných záchodoch  
a zaspala. Na miesto bola vyslaná hliadka 
MsP, ktorá P. K. zo Senca zobudila a požia-
dala ho, aby opustil priestory OD Tesco. 
Menovaný následne verejné záchody ako 
aj OD Tesco opustil.
• 17.12.2018 o 11:30 telefonický oznam, 
že na parkovisku Kaufland chlap napá-
da ženu. Na miesto bola okamžite vysla-
ná hliadka MsP, ktorá spozorovala, ako 
na parkovisku vykrikuje mladý muž na 
staršiu pani, ktorá stojí pri motorovom 
vozidle značky BMW a plače. Po prícho-
de na miesto bolo zistené, že sa jednalo  
o matku D. M. a syna J. M. z Blatného, kto-
rý zúril a kričal, nakoľko mu matka zobrala 
kľúče od motorového vozidla. Menovaný 
bol viditeľne v amoku a javil znaky poži-
tia alkoholických a psychotropných látok. 
Hliadka menovaného vyzvala, aby upus-
til od svojho konania, k čomu došlo až  
po príchode druhej hliadky MsP a ďalších 
rodinných príslušníkov. Dovtedy často-
val hliadku rôznymi vulgarizmami. Matka 
nechcela podať na syna trestné oznáme-
nie a ďalší rodinný príslušníci ho z miesta 
odviedli.
• 02.12.2018 o 22:56 v rámci súčinnosti 
žiadosť o preverenie oznamu, že v Sen-
ci na Baničovej malo dôjsť k vlámaniu  
do motorového vozidla. Na miesto bola 
vyslaná hliadka MsP, ktorá zistila, že ma-
jiteľ vozidla prichytil dve podozrivé osoby. 
Jednalo sa o pre políciu známu osobu 
37-ročného D. T. zo Senca a 28-ročnú  
L. B. z Hrubého Šúru. Na miesto sa dosta-
vila aj pohotovostná motorizovaná jednot-
ka Bratislava, ktorá si prípad prevzala.

Zo zápisov Mestskej polície

Nový cestovný poriadok MAD

Na stránke mesta www.senec.sk je zve-
rejnený nový cestovný poriadok mest-
skej autobusovej dopravy, ktorý je v plat-
nosti od 22.12.2018.                            MO

Vianočné stromčeky

Odvoz vianočných stromčekov sa začal 
7. januára. Zamestnanci mesta ich zbie-
rali od kontajnerových stojísk v meste. 
Vyzbierané stromčeky boli najprv drte-
né a následne energeticky zhodnotené                                                          
- použité na vykurovanie.                       MO

Komunitné kompostovanie

Na Jesenského sa obyvatelia nielen 
krásne starajú o okolie bytovky, ale za-
ložili si aj komunitné kompostovisko. 
Vzorne sa oň starajú a vytvorenú výživnú 
zeminu používajú do záhonov. Tento prí-
klad môže byť inšpiráciou pre obyvate-
ľov bytových domov, ale aj rodinných do-

mov, ktoré nemajú možnosť komposto-
vať na svojom pozemku. Ak máte záujem 
o komunitné kompostovanie, kontaktujte 
Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia 
mesta Senec na kolozsvariovav@senec.
sk. Nahlásiť sa môžu komunity, ktoré 
majú záujem o kompostovanie a vedia 
ako na to. Je potrebné nahlásiť kontakt-
nú osobu, návrh umiestnenia kompos-
téra a počet domácností (alebo osôb), 
ktoré sa zapoja. Mesto sa bude podieľať 
zabezpečením kompostéra a v prípade 
záujmu o komunitné záhrady poskytne 
súčinnosť a podporu.                          MO

Jednota dôchodcov na Slovensku MO v Senci

srdečne pozýva svojich členov na

výročnú schôdzu
dňa 27.2.2019 o 16:00 v SOŠ AaP Kysucká (Montostroj)

O občerstvenie a hudbu je postarané.

Na podujatie sa treba prihlásiť v Dome sociálnych služieb v Senci, Hviezdoslavo-
va 55 (každý piatok od 14:00 do 17:00)

Posledný termín prihlásenia je 15.2.2019
Prosíme členov zaplatiť členský príspevok na rok 2019

Tešíme sa na Vašu účasť

Mesto Senec sa prihlásilo na výzvu Eu-
rópskej komisie, ktorá v roku 2018 ude-
lila nenávratný finančný grant na budo-
vanie Free Wifi zón a podporu možností 
bezplatného, rýchleho, širokopásmové-
ho internetového pripojenia na verejne 
dostupných miestach, ako sú mestské 
pešie zóny, parky, mestské budovy a tu-
ristické centrá. Grant v hodnote 15 000 
Eur na každého úspešného žiadateľa je 
možné použiť na nákup hardvérového 
vybavenia. Prevádzku a pripojenie zaria-
dení do internetovej siete už musí zabez-
pečiť každý žiadateľ z vlastných zdrojov.
Mesto Senec je jedným z 93 slovenských 
obcí, ktoré grant dostalo a plánuje ho 
tento rok využiť na vybudovanie Free Wifi 
zón na námestí pred MsKS a Tureckým 
domom, v Parku oddychu a na južnej  

a severnej strane Slnečných jazier – sta-
nový a karavanový kemp. V súčasnosti 
mesto jedná s potenciálnymi dodáva-
teľmi hardvéru, ako aj s poskytovateľmi 
pripojenia do internetu. Po vybratí tech-
nológie a najvýhodnejšieho dodávateľa, 
sa projekt predloží Európskej komisii a tá 
následne po schválení poskytne dotáciu 
uhradením faktúr priamo dodávateľovi. 
Európska komisia po inštalácii zaria-
dení v mestách bude monitorovať ich 
stav, funkčnosť aj rýchlosť Wifi pripojení  
a počet prihlásených užívateľov. Rých-
losť pripojenia pre jedného užívateľa by 
nemala klesnúť aj počas najväčšej záťa-
že pod 30 Mbit/s.
Viac informácií k projektu Wifi4EU nájde-
te na stránke www.wifi4eu.eu.

Štefan Pap, IT manažér

WiFi 4 EU - Free Wifi v Senci
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1. Prečo sa v tomto roku platí viac  
za odpad?
1. januára vstúpil do platnosti zákon o po-
platkoch za uloženie odpadu, ktorého ci-
ľom je, aby sa pôvodcovia odpadu začali 
zodpovednejšie stavať k životnému pros-
trediu a k úlohám, ktoré nám ako členskej 
krajine EÚ vyplývajú v oblasti odpadového 
hospodárstva (OH). Slovensko dlhodobo 
zaostáva v oblasti plnenia Smerníc EU pri-
jatých pre oblasť triedenia odpadov. Minis-
terstvo životného prostredia SR nastavilo 
tvrdšie finančné limity za tonu uloženého 
odpadu na skládkach, aby motivovalo 
pôvodcov odpadu k väčšej zodpoved-
nosti voči životnému prostrediu a primäť 
každého z nás zodpovednému triedeniu 
komunálneho odpadu tak, aby sme vytrie-
dili čo najviac odpadu vhodného na ďalšie 
zhodnotenie a zároveň znížili množstvo ko-
munálneho odpadu, ktorý končí na sklád-
ke. Realita v našom meste však je, že mie-
ra triedenia je podľa minuloročnej štatistiky 
iba 16%, čo je pomerne nízko a v tomto 
roku sa zvyšuje pre naše mesto sadzba 
z doterajších 5,04 eur/t na 12,00 eur/t.  
V prípade, že nezvýšime podiel triedených 
zložiek komunálnych odpadov, budeme  
v budúcich rokoch platiť oveľa viac.
2. Bude sa platiť aj za odvoz BIOOD-
PADU a triedeného zberu (sklo, papier, 
plast, kov a tetrapak)?
Nie. Náklady na zber a zhodnotenie BIO-
ODPADOV v hnedých nádobách znáša 
Mesto a náklady na zber, spracovanie  
a zabezpečovanie zberných nádob na trie-
dené zložky znáša oprávnená organizácia 
zodpovednosti výrobcov (OZV), takže za 
zber týchto vytriedených druhov odpadu 
občan neplatí.
3. Musím si kupovať vrecia na triedené 
zložky?
Nie. Náklady na zabezpečenie týchto 
vriec znáša OZV. V prípade, že potrebujete 
vrecia naviac, môžete si ich bezplatne vy-
zdvihnúť na Mestskom úrade u informáto-
rov, na podateľni alebo na útvare verejnej 
zelene, údržby a čistenia mesta (Kalinčia-
kova 19 – areál Mestskej polície).
4. Čo môžem dávať do vriec na triedený 
zber papiera, plastov, kovov a tetrapa-
kov?
Do jedného vreca môžete dávať spolu 
obaly z plastov, kovov a tetrapak obaly 
(nápojových obalov). Do druhého vreca 
papier. Zber je bezplatný. Ak máte málo 
vriec, môžete si na Mestskom úrade vy-
zdvihnúť ďalšie.
5. Prečo sa znížili intervaly vývozu trie-
dených zložiek (sklo, papier, plast, kov  
a tetrapak) oproti minulému roku?
Náklady na zber a dotriedenie triedených 

zložiek odpadu znáša v plnom rozsahu or-
ganizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). 
Koncom roka prebehlo rokovanie za účas-
ti zvozovej spoločnosti, ktorá žiadala OZV 
preplatiť navýšenie nákladov spojených 
so zberom a spracovaním triedených zlo-
žiek. Reakciou OZV na zvýšenie nákladov 
súvisiacich so zberom a spracovaním 
triedených zložiek bolo, že ponížila Mes-
tu intervaly vývozov triedených zložiek od 
rodinných domov na raz mesačne, s čím 
Mesto nesúhlasilo. Po ďalších rokovaniach 
akceptovali úpravu návrhu, a to čo sa týka 
zberu plastov/kovov/tetrapakov na interval 
1 x za dva týždne, nakoľko pri rodinných 
domoch evidovali nadhodnotené štandar-
dy, ale neboli ochotní pristúpiť na pôvodný 
harmonogram - vývoz každý týždeň.
6. Musím mať zbernú nádobu na BIO-
ODPADY alebo kompostovací zásob-
ník/domáce kompostovisko? Nemô-
žem odovzdávať BIOODPADY na zber-
nom dvore bezplatne ako doteraz?
Každá domácnosť žijúca v rodinnom 
dome je POVINNÁ mať zabezpečené 
triedenie BIOODPADOV a to prostredníc-
tvom buď:
a) zbernej nádoby o objeme 120 alebo 
240 litrov pre domácnosť alebo
b) kompostovacieho zásobníka pre do-
mácnosť s individuálnym kompostovaním 
bez vývozného intervalu.
Zberný dvor je doplnkovou službou od-
beru triedených zložiek a nenahrádza po-
vinnosť zberu BIOODPADOV prostredníc-
tvom zberných nádob, prípadne domá-
cim kompostovaním. Prednostné je odo-
vzdávanie BIOODPADOV na zhodnotenie  
v mieste ich vzniku, t.j. na adrese pôvod-
cu vzhľadom na to, že náklady na odvoz  
a zhodnotenie odpadov zo zberného dvo-
ra sa rozpočítavajú na všetkých poplatní-
kov rovnakým dielom.
7. Čo v prípade, že si zmením interval 
vývozu na raz za dva týždne a niekedy 
budem mať viac odpadu (napr. návšte-
va, grilovačka a pod.). Môžem vyložiť 
nádobu viackrát ako 24 x do roka (pozn. 
24 x z dôvodu, že január je prechodným 
obdobím)?
V tomto prípade máte možnosť zakúpenia 
čiernych vriec s logom zvozovej spoloč-
nosti, ktoré slúžia na zber komunálnych 
odpadov. Zvozová spoločnosť je povinná 
pri zbere tieto vrecia odviezť. Cena čierne-
ho vreca na odpad je 1,56 eura/ks a zahŕ-
ňa všetky náklady spojené s likvidáciou a 
odvozom odpadu. Nezamieňajte si, pro-
sím, tieto vrecia za vrecia na triedený zber, 
ktoré sú priesvitné a stále sú zdarma.
8. Chcem si zmeniť zbernú nádobu za 
menšiu. Ako mám postupovať?

Zberné nádoby zabezpečuje Mesto. Ná-
klady na ich zabezpečenie nezahrnulo do 
miestneho poplatku za komunálne od-
pady, lebo väčšina poplatníkov už vlast-
ní vlastnú zbernú nádobu. V prípade, že 
máte vôľu zmeny na menší objem nádo-
by, je nutné si uhradiť poplatok za nádobu 
v pokladni Mesta (hotovosť alebo platob-
ná karta) alebo bankovým prevodom na 
číslo účtu: SK03 0900 0000 0051 1013 
9399,KS: 3558, VS: vaše rodné číslo, do 
poznámky: objem zbernej nádoby. Cen-
níky sú zverejnené na webe Mesta: www.
senec.sk/sk/zivotna-situacia/cennik-pre-
daja-a-prenajmu-zbernych-nadob-a-vriec 
ako aj v pokladni Mesta. Následne si ju 
môžete vyzdvihnúť na útvare údržby (Ka-
linčiakova 19) alebo Vám ju do 5 pracov-
ných dní dovezieme na adresu s už akti-
vovaným čipom. Pôvodný čip na väčšej 
nádobe Vám v prípade záujmu zároveň 
deaktivujeme.
9. Prečo si nemôžem zvoliť nižší inter-
val vývozu pri viacčlennej rodine?
V tomto prechodnom roku sa pri stano-
vovaní intervalov v nadväznosti na počet 
osôb v domácnosti vychádzalo z priemer-
ných váh na zbernú nádobu podľa jej ob-
jemu a z celkového uloženého množstva 
komunálneho odpadu na skládku za mi-
nulé obdobie, čo bolo cca 7 900 t. Nakoľ-
ko s aktuálne zavedenými zmenami v OH 
v našom meste začíname tvoriť aj „histo-
rické“ údaje, z ktorých potom budeme ve-
dieť v budúcnosti vychádzať pri nastavo-
vaní harmonogramov vývozov a zároveň 
optimalizovať náklady OH. Veríme, že my 
všetci občania – pôvodcovia odpadov sa 
začneme správať zodpovedne k životné-
mu prostrediu, začneme intenzívnejšie 
triediť svoj odpad a tak sa postupne bu-
deme vedieť dopracovať k priradeniu vyš-
šieho počtu osôb na jednotlivé zberné ná-
doby alebo opačne k znižovaniu objemov 
nádob pre stanovený počet osôb.
10. Som osamelo žijúca osoba nad 62 
rokov v rodinnom dome. Koľko budem 
platiť za odpad?
Rodinné domy sú v kategórii množstvové-
ho systému zberu, ktorý nepozná úľavy. 
Existuje však možnosť úľavy na základe in-
dividuálnej žiadosti a preto všetky osame-
lo žijúce osoby nad 62 rokov budú mať pri-
znanú úľavu, tak ako v bytovkách. Osame-
lo žijúca osoba nad 62 rokov bude mať au-
tomaticky v ďalších obdobiach nastavený 
interval vývozu na dvojtýždňový a objem 
nádoby na 120L a pri platobnom výmere 
budú mať priloženú návratku – žiadosť  
o zmiernenie dopadu tvrdosti zákona. 
Viac najčastejších otázok a odpovedí 
nájdete na www.senec.sk

Najčastejšie otázky k novému systému zberu odpadov v Senci
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6. januára 2019 sa konal Trojkráľový kon-
cert, ktorý každý rok organizuje Miestny 
odbor Matice slovenskej v Senci. Helen-
ka Čajková uviedla oba spevácke zbory, 
ktoré spievali vianočné piesne publiku 
vo vianočne vyzdobenom evanjelickom 
kostole. Spevácky zbor pri MOMS v Sen-
ci spieval v úvode a dokázal, že mnoho-
ročné fungovanie prináša dobré ovocie. 
Vystúpenie speváckeho zboru Chorus 
Angelicus z Budmeríc nadchlo publikum 
vianočnými piesňami z rôznych kútov 

sveta so slovenskými textami. Zaznela 
obľúbená pieseň sv. Jána Pavla II. po-
chádzajúca z Poľska, americký vianoč-
ný spirituál, ale aj Tichá noc, ktorá patrí 
k najznámejším piesňam Vianoc. Zbor 
Chorus Angelicus spieva na Slovensku aj  
v zahraničí a jeho umelecký výkon na-
priek chladnému počasiu vonku nene-
chal nikoho v kostole chladným. Ako po-
vedala na záver koncertu MUDr. Jarmila 
Ožvaldová, veľmi radi tento zbor privíta-
me v Senci aj v budúcnosti.                 MO

Trojkráľový koncert s Chorus Angelicus

Chválime, karháme

• Chcela by som sa veľmi pekne poďa-
kovať Mestskej polícii za rýchle vybave-
nie mojej požiadavky (pomoc pri riešení 
problému - a následné posunutie infor-
mácie pre kompetentných). 

Pomoc sa týkala označenia retardé-
ra (spomaľovača) žltou farbou na ulici 
Fraňa Kráľa, ktorý bol neviditeľný, lebo 
nebol vôbec označený, len čierny, síce 
dopravná značka bola, ale v tme a daždi 
splýval s cestou. Ešte raz veľká vďaka.

Ing. Slavomíra Benková

• Senčania odpratávajú chodníky, 
hoci to už nie je ich povinnosť
Nový zákon o prevádzke vozidiel v cest-
nej premávke priniesol zmenu aj v po-

vinnosti čistenia chodníkov. O obecné 
chodníky sa už nemusia starať ľudia  
z priľahlých domov. Táto povinnosť pre-
šla od mája minulého roku na vlastníkov 
alebo správcov chodníkov, čo prícho-
dom zimy dôkladne preverilo kapacity 
obcí na čistenie chodníkov. Veľká sneho-
vá nádielka spôsobila značné problémy 

aj mestu Senec. Pri všetkej snahe nebolo 
možné včas obslúžiť čistenie chodníkov 
na celom území mesta. Našťastie Sen-
čania podali pomocnú ruku i keď už nie 
je ich povinnosťou odpratávanie snehu 
z chodníkov, ktoré nie sú vo vlastníctve 
majiteľov priľahlých domov. Mesto Senec 
si veľmi váži ústretovosť občanov a ďa-
kuje im za súčinnosť pri riešení snehovej 
kalamity.

• Aj po Senci sa pohybujú podvodníci, 
ktorí sa vydávajú za falošných príbuz-
ných či priateľov príbuzných. V januári 
na ich lep skoro sadla dôverčivá staršia 
pani. Podvodníci ju vystrašili telefonátom 
o údajnej dopravnej nehode jej syna, 
ktorý potreboval okamžite peniaze, kto-
ré mala poslať na zahraničný účet. Na-
šťastie starenka nemala doma požado-
vanú hotovosť a kým zháňala peniaze, 
zistila, že ide o podvod. Žiaľ, veľa takých-
to prípadov sa nekončí šťastne.
Vyzývame preto príbuzných a známych 
seniorov, aby ich pravidelne varovali 
pred možnosťou podobných podvodov, 
ktoré ich môžu pripraviť o úspory.

Na Matičnom šachovom 
turnaji sa odohralo 45 partií

Tradičný Matičný šachový turnaj žiakov 
a študentov seneckých škôl sa uskutoč-
nil 14.12.2018 na Gymnáziu Antona Ber-
noláka v Senci.
Po odohraní 45 partií sme spoznali ví-
ťazov: 
Tomáš Mészáros z Gymnázia A. Mol-
nára získal 1.miesto, Sandra Hervai  
z Gymnázia A. Molnára 2.miesto  
a Martin Klimek zo ZŠ Mlynská skončil 
na 3.mieste. Víťazom blahoželáme a te-
šíme sa o rok na stretnutie.

MO MS v Senci
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HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ

OPRAVY

Inzercia

Inzercia

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška 

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho 

Pozývame Vás na astroprednášku

13. 2. 2019 o 19:00
Téma: SpaceX 

história, súčasnosť a budúcnosť

Prednáša: Dušan Majer
www.kosmonautix.cz

Dušan Majer populari-
zátor, odborník na koz-
monautiku a šéfredaktor 
internetového portálu 
kosmonautix.cz Vás bude 
sprevádzať úplným spek-
trom vývoja spoločnosti 
SpaceX, ktorá pred pár 
rokmi rozvírila stojaté vody 
kozmonautiky. Od prvých 
neúspechov rakiet Falcon 
1, cez zásobovanie ISS, až 
k dnešným plánom ťažko-

tonážnych nosičov.

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Mayo Chix Senec
www.mayochixshop.sk

0918 577 623
Lichnerova 37, Senec

Astroprednáška

 v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho 
13. 2. 2019 o 19.00 h

Téma: SpaceX 
história, súčasnosť a budúcnosť

Prednáša: Dušan Majer
www.kosmonautix.cz

 Dušan Majer popularizátor, 

odborník na kozmonautiku a 

šéfredaktor internetového 

portálu kosmonautix.cz. 

Vás bude sprevádzať úplným 

spektrom vývoja spoločnosti 

SpaceX, ktorá pred pár rok-

mi rozvírila stojaté vody 

kozmonautiky. Od prvých ne-

úspechov rakiet Falcon 1, 

cez zásobovanie ISS, až k 

dnešným plánom ťažkotonáž-

nych nosičov. 
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Naša Regionálna rozvojová agentúra Se-
nec- Pezinok v spolupráci s Európskym 
zoskupením územnej spolupráce Rába 
– Dunaj – Váh, Regionálnou rozvojovou 
agentúrou Komárno a Nadáciou Kisa-
földi, realizovala niekoľko vzdelávacích 
kurzov pre vekovú kategóriu 50+, v rám-
ci projektu Silver Economy, za podpory 
programu CBC Interreg V-A Slovenská 
republika – Maďarsko.
Získavania nových vedomostí a zručnos-
tí v zrelom veku podporuje aktivizovanie 
seniorov v osobnej, pracovnej a spo-
ločenskej rovine. Veľký záujem najmä  
o jazykové kurzy je toho jasným dô-
kazom. Od 4. februára 2019 sa spúš-
ťajú opäť kurzy, jednak kurz zameraný  
na hľadanie si zamestnania ako aj pokra-
čovanie jazykového kurzu – angličtina pre 
začiatočníkov, resp. mierne pokročilých.
Kurzy budú prebiehať v Mestskom kul-
túrnom stredisku, Nám. 1. mája 2, Se-

nec, vždy v pondelok a stredu od 15.30  
do 17.00hod.
V prípade záujmu o  viac informácií alebo 
priameho prihlásenia na kurz kontaktujte 
prosím pani Abraham (tel.: 0911/280 608, 
Email: jabraham@rrasenec-pezinok.sk ).
Ak máte viac ako 50 rokov, neváhajte  
a využite šancu bezplatného vzdelávania.
                              RRA Senec – Pezinok

Podporujeme striebornú ekonomiku - spúšťame  
v Senci pokračovannie vzdelávacích kurzov

Mládež z farského Kostola svätého Miku-
láša v Senci už 22. rokov organizuje far-
ský ples. Tí, ktorí kedysi s plesom začína-
li, sa už dnes nenazývajú mládežou, ale 
mnohí z nich chodia na prvý ples v roku 
často a radi. Mládež, ktorá ho organizuje 
teraz, už v úvodnom programe dokáza-
la, že funguje ako dobrá partia priateľov, 
ktorá vie dať hlavy a schopnosti dokopy 
a zorganizovať krásny ples. S pomocou 
Romana Voška, ktorý bol pri organizácii 

viacerých ročníkov, a s podporou miest-
nych kňazov sa sála SOŠ AaP naplnila 
ľuďmi dobrej vôle. Senecký farár Jozef 
Dúc viedol úvodnú modlitbu, čím akoby 
privítal na plese aj najvzácnejšieho hosťa 
- nebeského Otca, milujúceho Syna a Du-
cha Svätého. Celej noci vládol tanec, ra-
dosť a spoločenstvo. Plesajúcich farnikov 
prišiel navštíviť aj primátor mesta Senec 
Dušan Badinský.

Foto: www.farasenec.sk, Text: MO

22. ročník Farského plesu bol retro

Do pôsobnosti Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Pe-
zinku patria okresy Pezinok (17 obcí)  
a Senec (29 obcí). V roku 2018 vykonali 
hasiči okresoch spolu 643 výjazdov. Pri 
požiaroch zasahovali 138 krát v okrese 
Pezinok a 135 krát v okrese Senec. Vý-
jazdov k dopravným nehodám bolo spolu 
183 výjazdov (58 v okrese Pezinok a 125  
v okrese Senec). Zásahov, pri ktorých 
bola poskytnutá technická pomoc – od-
straňovanie padnutých stromov, asisten-
cia polícii, otváranie bytov, bolo spolu 
149. Pri úniku nebezpečných látok zasa-
hovali hasiči 6 krát. Pre zvýšenie odbor-
ných znalostí a fyzickej zdatnosti usku-
točnili a zúčastnili sa 16 taktických a pre-
vierkových cvičení. Celková priama škoda 
pri požiaroch bola 360 400 eur. Rýchlym  
a profesionálnym zásahom uchránili hasi-
či pri požiaroch 5 720 700 eur.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria 
aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých po-
rastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
O tom, že profesionálni hasiči sú v dob-
rej fyzickej kondícii svedčí aj prvé miesto  
v krajskom kole hasičského športu a po-
stúpili na Majstrovstvá Slovenska.
Oddelenie požiarnej prevencie za obdo-
bie roka 2018 vykonalo spolu 206 proti-
požiarnych kontrol, pri ktorých bolo zis-
tených 891 nedostatkov. Hlavným zame-
raním kontrolnej činnosti v uplynulo roku 
boli subjekty, zaoberajúce sa poľnohos-
podárskou výrobou. Bolo vykonaných 
25 tematických protipožiarnych kontrol, 
pri ktorých bolo zistených 40 nedostat-
kov. Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty 
právnickým osobám a 3 blokové pokuty 
občanom. V oblasti stavebnej prevencie 
(územné, stavebné, kolaudačné konania) 
vydalo okresné riaditeľstvo 1452 stano-
vísk. Na obciach bolo vykonaných 5 kom-
plexných a 7 následných kontrol.
V preventívno - výchovnej oblasti okres-
né riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie 
pre deti, mládež a verejnosť. V priebehu 
celého roka vykonávali príslušníci okres-
ného riaditeľstva besedy so žiakmi spoje-
né s ukážkami práce hasičov a techniky  
a exkurzie na hasičských staniciach  
v Pezinku a v Senci. Preventívno – vý-
chovnými akciami by sme chceli prispieť  
k informovanosti detí a občanov o nároč-
nej práci hasičov aj v roku 2019. 
Profesionálni hasiči prajú občanom  
v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky  
a porozumenia a aby sa s hasičskou techni-
kou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach  
a súťažiach a aby pomoc hasičov potre-
bovali čo najmenej.                                  e. o.

Hasiči a rok 2018
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Inzercia

• Referent legislatívy a verejného obstarávania 
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď, 
prípadne dohodou
Kvalifikačné predpoklady: 
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (v odbore – právo);
• odborná prax min. 3 roky;
Iné kritéria a požiadavky:
• znalosť legislatívy týkajúcej sa verejnej správy;
• bližšia znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obsta-
rávania výhodou;
• samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, 
dobré vyjadrovacie a argumentačné schopnosti;
• znalosť práce s PC;
• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.;
• vodičský preukaz skupiny „B“ – výhodou;
Náplň práce: 
• vypracovávanie ako aj príp. usmerňovanie a právny dohľad 
nad prípravou základných právnych dokumentov Mesta Senec 
ako sú: všeobecné záväzné nariadenia mesta, interné smernice 
a metodické pokyny mesta; vedenie evidencie internej legisla-
tívy, zabezpečovanie jej aktualizácie
• príprava a vypracovávanie rôznych typov zmlúv a iných práv-
nych úkonov organizácie v súlade s potrebami mesta;
Platové podmienky: 8. platová triedy v zmysle zákona  
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis vrátane kontaktov na overenie si referencií;
• overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;
• motivačný list;
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných 
v životopise;
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona  
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov;
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť a potrebné doklady je potrebné doručiť do 08.02.2019 
na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8,  903 01 Senec.

• Referent miezd
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. marec 2019, 
prípadne dohodou
Kvalifikačné predpoklady: 
• úplné stredné vzdelanie (odbor - ekonomický);
• prax v dotknutej oblasti najmenej 3 rokov;
Iné kritéria a požiadavky:
• znalosť právnych predpisov týkajúcich sa mzdovej problema-
tiky;
• znalosť legislatívy týkajúcej sa verejnej správy je výhodou;
• zmysel pre zodpovednosť, diskrétnosť, precíznosť a flexibilitu;
• znalosť práce s PC;
• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.;
• vodičský preukaz skupiny „B“ je výhodou;
Náplň práce: 
• komplexné spracovanie miezd (výpočet miezd, nemocenské 
dávky, zrážky zo mzdy, ročné zúčtovanie dane zo závislej čin-
nosti, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, spracova-
nie výkazov a prehľadov........)
• evidencia stravných lístkov zamestnancov;
• monitorovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa mzdovej  
a s tým súvisiacej agendy;
Platové podmienky: 5. platová trieda v zmysle zákona  
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis;
• overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných 
v životopise;
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona  
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov;
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť  
do 08.02.2019 na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8,  
903 01 Senec.
Informácie sú zverejnené aj na www.senec.sk

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

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk

KINO - HITY LABYRINT

KINOSÁLA

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 
22.2. piatok o 18:00 5,00 Eur

24.2. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

LEGO PRÍBEH 2 
8.2. piatok o 18:00 5,00 Eur

10.2. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

ANDRÉ RIEU    ( záznam )
Koncert zo Sydney 2019

9.2. sobota o 18:00 8,00 Eur 

ALITA: BOJOVÝ ANJEL 

16.2. sobota o 16:00  

a o 18:00 2D 5,00 Eur

17.2. nedeľa o 18:00 3D 6,00 Eur

18.2. pondelok 2D 5,00 Eur

PRIPRAVUJEME:

 

SMEJKO 
A TANCULIENKA

HIP, HIP, HURÁ!
Úplne nové predstavenie

3.3. nedeľa 
o 11:00 a o 15:30 

9,00 Eur             
Predpredaj vstupeniek: 

od 4.2.2019 
kancelária MsKS, 

pokladňa kina, 
Labyrint 2. poschodie

OPERETT GÁLA

OPERETT GÁLA 

Operetný večer umelcov z Budapešti. 
13.2. streda o 19:00
Vstupenky u členov výboru MO CSEMADOK-u.

Operett slágerek budapesti művészek 
előadásában. 
2.13. szerda 19:00 
Jegyek a CSEMADOK vezetőségi tagjainál.

  

PRIPRAVUJEME:
LORD NORTON 

& SLUHA JAMES
Legendárna komédia

25.3. pondelok o 19:00 
14,00 Eur             

Predpredaj vstupeniek: 
od 1.2.2019 kancelária 
MsKS, pokladňa kina, 
Labyrint 2. poschodie

PRIPRAVUJEME:
ŠPORTOVEC ROKA 

za rok 2018 
za mesto Senec

13.3. streda

PhDr. DANIEL HUPKO PhD. 
VOJTECH a BLANKA PÁLFFYOVCI 
a ŽITNÝ OSTROV

RNDr. JOZEF DÚHA, CSc. 
150 km PO MONGOLSKU

21.2. štvrtok o 19:00 
Prednáška v mestskom múzeu 
(info: www.msks-senec.sk/muzeum)

 
prednáška
28.3. o 18:00

PRIPRAVUJEME: 

ADRIÁNA DEÁK

ŠTEFAN HARABIN

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

KNIŽNÁ NEDEĽA

ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ

NOC S ANDERSENOM

6.2. streda o 18:00
Ešte stále sa točí Slnko okolo Zeme?
...alebo pravda o skutočných príčinách 
vzniku rakoviny a mnohých iných 
ochorení

21.2. štvrtok o 18:00
Prezentácia knihy Súdnosť

4.3.2019 - 10.3.2019

10.3. nedeľa 10:00 - 17:00
Deň otvorených dverí v knižnici

22.3. piatok o 18:00
Prednáška s českou 
psychosomatičkou

29.3. piatok o 18:00
Rozprávková noc v knižnici

PRIPRAVUJEME:

KNIŽNICA

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

STRÝKO BALTAZÁR 
CESTA NA SEVERNÝ PÓL
3.2.2019 nedeľa o 15:30 5,00 Eur 

LEN SI POSPI MILÁČIK
15.2. piatok o 19:00

PRIPRAVUJEME:
Katarína Ilkovičová ČAROLES
Autorská výstava. Priestorové koláže 
predstavia výber z jej ilustrátorskej 
tvorby. Výstava zapožičaná z Mestskej 
knižnice mesta Piešťany.

PRIPRAVUJEME:
SVETY - NEVIDITEĽNÉ 

Výstava obrazov (olejomaľba) 
amatérskych výtvarníkov, 

pod vedením Gabriela Wagnera

PRIPRAVUJEME: 

25.7.2019 o 18:00  
Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MsKS a Ticketportál

MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI

VYPREDANÉ

... A DALI NÁM FARBY
Výstava prác žiakov 

Súkromnej základnej 
umeleckej školy 

Renáty Madarászovej 
v Senci.
Vernisáž 

8.2. piatok o 18:00
Výstava trvá 

4.2. – 28.2.2019

AMFITEÁTER SENEC

              Mestské múzeum v Senci 

oznamuje svojim návštevníkom, 
že od 1. marca 2019 

bude výstavná činnosť obnovená a stále expozície múzea 
budú pre verejnosť opäť prístupné. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

SENČAN február 2019  Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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SENČAN február 2019 Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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Projekt, dnes už vlastne výtvarný objekt  
s názvom ...Ja som tiež Senec, dostal do-
táciu od Bratislavského samosprávneho 
kraja vďaka podpore verejnosti. Preto by 
som v prvom rade chcel poďakovať všet-
kým päťsto šesťdesiatim ôsmim priazniv-
com, ktorí mi dali hlas i všetkým, ktorí mi 
pomáhali a zaslúžili sa o vznik tohto diela. 
Pre úplnosť treba povedať, že projekt spojil 
skupinu ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, 
národnosť, ktorá chcela prejaviť a prehĺbiť 
väzbu so Sencom - mestom, v ktorom žijú 
a zdokumentovať v ňom svoju trvalú sto-
pu. Podstatou bolo pozbieranie odtlačkov 
rúk záujemcov, vytvorenie odliatkov a ich 
neskoršie použitie na hotovom diele.
Po zverejnení výzvy v mestských novi-
nách, na internete a facebooku na spolu-
prácu pri realizácii, sa začali hlásiť jednot-
livci i celé rodiny s deťmi, pôvodní i noví 
Senčania. Postupne som ich pozýval do 
svojho ateliéru. V konečnom dôsledku 
dielo pozostáva zo siluet ľudských postáv 
„sediacich“ na múriku predstavujúcich ko-
hokoľvek. Každá na sebe nesie odtlačky 
rúk, nôh, ktoré sa dajú priradiť ku konkrét-
nemu človeku. Práce na diele, ktoré som 
dokončil za výdatnej pomoci zámočníka  
a kováča, v Senci známeho Milana Kopri-
vu, vyvrcholili montážou všetkých kompo-
nentov a prípravou na osadenie. 

Vďaka ústretovosti riaditeľstva gymnázia 
Antona Bernoláka na Lichnerovej ulici je 
dnes objekt umiestený pred jeho vcho-
dom. Miesto je frekventované, situované 
na pešej (v lete turistickej) trase k stani-
ci i jazerám. Vybral som ho i preto, že je  
v majetku BSK, ktorý akciu sponzoroval.
Kto pozná seneckú pešiu zónu vie, že 
pozostáva najmä z obchodov, reštaurácií  
a kaviarní. Napriek tomu, že mesto inves-

tovalo do revitalizácie centra nemalé pros-
triedky, výtvarné umenie v akejkoľvek po-
dobe na Lichnerovej ulici doteraz priestor 
nenašlo. Preto si veľmi vážim príležitosť 
ponúknutú župou i podporu, ktorú mi 
vyslovili tí, čo chcú mať svoje okolie zaují-
mavejšie a pestrejšie. A som veľmi rád, že 
svojou prácou som mohol prispieť k zbli-
žovaniu ľudí, ktorí sú tiež SENEC... 

Martin Lettrich, akademický sochár

...Ja som tiež Senec

Bežný pozorovateľ z ulice by azda ani 
nepovedal, no v mesiacoch august 2018 
– január 2019 prebiehala prvá etapa re-
konštrukcie strechy a podkrovia Mestské-
ho múzea v Senci. Za kulisami výškovej 
atiky Tureckého domu bolo rušno. Pod 
dohľadom Krajského pamiatkového úradu 
v Bratislave bola odstránená stará strecha 
aj s nevyhovujúcim krovom. Realizovala sa 
nová konštrukcia krovu, strecha, osadili sa 
nové strešné okná. Počas prác boli vyrie-
šené závažné statické poruchy renesanč-
nej atiky a vykonali sa potrebné sanačné 

práce múrov i omietok. Priestor bol čias-
točne tepelne izolovaný, aby sa zabránilo 
zbytočným tepelným únikom. Vytvorilo sa 
nové, plnohodnotné schodisko vedúce  
z poschodia múzea do podkrovia. 

Všetko je teda pripravené k druhej etape 
rekonštrukcie, ktorá má doriešiť izoláciu 
obvodového plášťa a realizovať ďalšie po-
trebné stavebné práce novovytvoreného 
podkrovia a schodiska, aby mohli v bu-
dúcnosti slúžiť expozičným, depozitárnym 
i administratívnym potrebám svojimi zbier-
kami neustále sa rozrastajúceho múzea. 

Prvá etapa rekonštrukcie bola podporená 
dotáciou Ministerstva kultúry SR vo výš-
ke 20 000 eur, ktorú získalo Mesto Senec  
v rámci projektu: Mestské múzeum Se-
nec, Turecký dom, Úrad slúžneho - Zámer 
obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky, 
č. ÚZPF 537/1, na Námestí 1. mája 53/4  
v Senci.                                 Gábor Strešňák

Mestské múzeum má opravenú strechu a podkrovie s podporou Ministerstva kultúry
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1. jump je jedno z najúčinnej-
ších aeróbnych cvičení,
2. pri jumpe sa rýchlo spaľujú 
tuky a posilňuje celé telo, naj-
mä zadok, boky, stehná a bru-
cho,
3. 15 minút jumpu sa rovná 
45-minútovému behu do kop-
ca,
4. pri skákaní hore dolu sa vy-
lučujú hormóny šťastia - en-
dorfíny, ktoré vyvolávajú pocit 
šťastia, radosti a dobrej nála-
dy, 
5. cvičením na jumpe sa pre-
vzdušňuje celý lymfatický 
systém v tele človeka, čiže sa  
z tela vyplavuje množstvo toxí-
nov, 
6. cvičenie na trampolínach 
je prakticky bez obmedzenia 
veku

JUMP

s FERDOM

18:30 - 19:30

Dance Aréna
Senec

utorok 

vstup: 4€ 

INZERCIA

Inzercia

Inzercia
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2019-ben több kerek szám 
köré szerveződnek a szenci 
magyar programok. Ez év-
ben ünnepli 50. évfordulóját 
a Szenczi Molnár Albert Na-
pok, a Kincskeresők első ri-
gói épp 40 éve lettek Rigók, 
a Möggyes néptánccsoport 
10. születésnapjára készül 
és mindhármuk ernyőszer-
vezete („apjuk?” „nagyap-

juk?”) a Csemadok pedig 
idén lesz 70 éves. 
A Szenczi Molnár Albert Na-
pok a Csemadok országos 
jelentőségű rendezvényei 
közül az egyik első. Annak 
idején Gál Sándor, Polák 
Imre és Racskó Gábor in-
dították útjára és alapvető 
elképzeléseiket a műsor ösz-
szeállításáról máig megőriz-

te a közösség. A Csemadok 
helyi vezetése úgy döntött, 
hogy idén ősszel, a Napok 
keretében, annak 50. évfor-
dulójáról a Csemadok 70. 
évfordulójával összevonva 
emlékeznek meg.
A rigók „anyukája?”, „nagy-
mamája?” Polák Margit rigó 
találkozót tervez, így az ifjú 
és középkorú rigók is készül-
hetnek a hívó madárfütty 
szóra. A Möggyes kisebb és 
nagyobb möggyeinek közös 
születésnapja is nyilvános 
lesz, melyre március 23-án 
kerül sor. 
Nem csak az évfordulókra 
érdemes azonban készül-
ni, tavasszal a Memory-In-
teroperett érkezik Szencre 

„Operettgála” című előa-
dásával, a Csavar Színház  
a „Jelenetek egy házasság-
ból” című darabját hozza el, 
és várhatóan a Révisz (Ré-
tei Vidor Színpad) is bemu-
tatja Szencen új darabját. 
A Kincskeresőkhöz Lampl 
Zsuzsa látogat el új gyerek-
könyvével a „Móki kaland-
jai”-val, és ahogy minden 
évben, idén is lesz majális, 
nyárbúcsúztató, karácsonyi 
koncert... A többi pedig ma-
radjon meglepetés. 
A pontos időpontokról, 
részletes programokról  
a www.szenc.sk-n, a szenci 
magyarok weboldalán lehet 
majd tájékozódni.

MV

Az évfordulók éve

V roku 2019 sa podujatia 
seneckej maďarskej komu-
nity budú niesť v znamení 
okrúhlych jubileí. Uskutoč-
ní sa 50. ročník Dní Alberta 
Molnára Szencziho, oslávime 
40. výročie založenia Detské-
ho a mládežníckeho klubu  
Kincskeresők (Hľadači pokla-
dov), detský súbor ľudového 
tanca Möggyes oslávi 10. na-
rodeniny a Csemadok, ktorý 
zastrešuje všetkých spomí-
naných jubilantov, si pripo-
menie úctyhodné 70. výročie 
svojho založenia.  

Dni Alberta Molnára Szenczi-
ho boli jedným z prvých pod-
ujatí Csemadoku celoštát-
neho významu. Predstavy 
pôvodných zakladateľov, 
Sándora Gála, Imre Poláka  
a Gábora Racskó dodnes 
rešpektujú aj organizátori. 
Vedenie mestskej organizá-
cie Csemadoku sa rozhodlo, 
že v rámci 50. ročníka Dní 
Alberta Molnára Szencziho 
oslávi aj 70. výročie založe-
nia Csemadoku.
Členovia klubu  Kincskeresők 
si hovoria rigók, čiže droz-

dy. Mama?, či babka? droz-
dov Margit Polák pripravuje 
stretnutie drozdov všetkých 
čias, ktorí od nej už onedlho 
môžu očakávať pozvánku. 
Súbor Möggyes oslávi 10. 
výročie založenia 23. marca 
2019 v rámci podujatia pre 
verejnosť.
Tento rok však nebude len  
o jubileách. Na jar sa môže-
me tešiť z programu „Ope-
rettgála” súboru Memory-In-
teroperett. Divadlo Csavar 
prinesie do Senca predsta-
venie pod názvom „Scé-

ny z jedného manželstva”  
a pripravuje sa aj hosťovanie 
ochotníckeho divadelného 
súboru Révisz z Rece. Ku 
Kincskeresők zavíta Zsuzsa 
Lampl a predstaví „Mókiho 
dobrodružstvá”, svoju knihu 
pre deti. Ako vždy, aj v tomto 
roku bude majáles, rozlúčka 
s letom, vianočný koncert  
a ďalšie podujatia, ktoré nech 
sú prekvapením. O presných 
termínoch a programe podu-
jatí sa budete môcť informo-
vať na portáli www.szenc.sk.

MV

Rok jubileí

A budapesti ELTE Finnugor 
Tanszékének oktatói, Timár 
Bogáta és Szabó Ditta janu-
ár 17-én délelőtt „Rokonok, 
nyelvrokonok és a nyelvi vál-
tozás - Avagy a nyelvészet 

hétköznapi és izgalmas olda-
lai” címmel tartottak előadást 
felső tagozatos tanulóinknak 
az alapiskolában a magyar 
nyelvrokonság kutatásáról. 
Kora este pedig felnőtt közön-

ség előtt adtak elő a Városi 
Múzeum szervezésében az 
alapiskola színháztermében. 
Másnap, 18-án a Szenci Kö-
zös Igazgatású MTNY Iskolá-
ban tartott előadással fejező-
dött be szenci turnéjuk. 
Az ELTE előadói “Rendha-
gyó magyarórák” tartásával 
igyekeznek az általános- és 
középiskolákban közelebb 
hozni a diákokhoz és taná-
raikhoz a finnugor nyelveket 
és beszélőiket. Az előadók 
célja Szencen is az volt, 
hogy nyelvrokonaink világá-
ra ne úgy gondoljunk, mint 
eldugott, megközelíthetetlen 
idegen kultúrákra. A nálunk 

megtartott rendhagyó ma-
gyarórák alkalmával a diákok 
és a felnőtt közönség első 
kézből, eredeti tárgyakon és 
saját felvételeken keresztül 
ismerhette meg a finnek, az 
észtek vagy az oroszországi 
kisebb finnugor népek, mint 
például az udmurtok, nyelvét, 
kultúráját és életmódját olyan 
kutatóktól, akik jártak köztük, 
beszélik a nyelvüket, és nap 
mint nap velük töltik az ide-
jüket. Az ELTE oktatóinak lá-
togatása a Szenci Városi Mú-
zeummal és a Szenci Közös 
Igazgatású MTNY Iskolával 
közös szervezésben valósult 
meg.                                  VCs

Betekintettünk nyelvrokonaink világába
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Pohľad do sveta jazykovo príbuzných národov
Pedagogičky Katedry ugrofín-
skych jazykov budapeštianskej 
Univerzity Loránda Eötvösa 
(ELTE) Bogáta Timár a Ditta 
Szabó prednášali 17. januá-
ra žiakom druhého stupňa ZŠ 
Alberta Molnára Szencziho  
o výskume príbuzných jazykov 
maďarčiny. Prednášku pod 
názvom „Príbuzní, jazykovo 
príbuzní a premeny jazyka – 

Všedné a vzrušujúce stránky 
jazykovedy” zopakovali v pod-
večer pre dospelé publikum  
v divadelnej sále školy. Lektor-
ky svoje turné ukončili na druhý 
deň prednáškou pre študentov 
Spojenej školy s VJM.
Pedagógovia ELTE sa snažia  
v rámci „Netradičných vyučova-
cích hodín maďarčiny“ priblížiť 
ugrofínske jazyky a ich nosi-

teľov študentom základných  
a stredných škôl a ich pedagó-
gom. Aj v Senci si kládli za cieľ, 
aby sme nevnímali svet našich 
jazykovo príbuzných ako odľah-
lé a nedostupné cudzie kultúry.  
V rámci troch prednášok mali 
žiaci aj dospelí možnosť spoznať 
jazyk, kultúru a spôsob života 
Fínov, Estóncov a menších ná-
rodov žijúcich v Ruskej federácii 

z prvej ruky, od takých bádate-
ľov, ktorí ich navštívili, poznajú 
ich jazyky a dennodenne sa 
nimi zaoberajú. Hovorené slovo 
doplnili ukážkami autentických 
predmetov a vlastnými zvuko-
vým aj obrazovými nahrávkami. 
Prednášky sa uskutočnili vďa-
ka iniciatíve Mestského múzea  
v Senci a vedenia Spojenej ško-
ly s VJM.                               VCs

Ismét a Kysucká utcai szakkö-
zépiskola nagytermében ren-
dezte meg a Szenczi Molnár 
Albert Alapiskola a farsangi 
bálját. A hagyományokhoz 
híven az ideinek is megvolt  
a témája, amely a bál jellegét 
és hangulatát is meghatározta. 
2019. január 19-re farsangi latin 
estet hirdetett meg az alapisko-
la és szülői közössége. A bá-
lozók közül sokan bevállalták 
a latin-amerikai jelmezt, de az 
ellenállhatatlan latin ritmusok 
a klasszikus alkalmi ruhában 

vigadókat éppúgy magukkal 
ragadták. A Sangre nueva 
formáció tagjai bemutattak 
néhány egzotikus latin-ame-
rikai táncot, hogy inspirálják  
a közönséget. A hatás nem ma-
radt el. A kitűnő magyarországi 
Syncron Band zenéjére megtelt 
a parkett önfeledt táncosokkal. 
A Tiky bárban koktélok mellett 
lehetett beszélgetni, és volt szi-
varbemutató is, inkább az urak 
számára. Természetesen volt 
gazdag tombola és a sült ma-
lac sem hiányozhatott.       VCs

Alapiskolánk farsangi bálja latino stílusban

Opäť vo veľkej sále SOŠ au-
tomobilovej a podnikania 
sa uskutočnil ples ZŠ A. M. 
Szencziho. Aj tohoročný ples 
mal tematické zameranie, 
ktoré určilo jeho charakter  
a atmosféru. Základná škola 
a jej rodičovské združenie sa 
rozhodli, že 19. januára uspo-
riadajú pre rodičov a priateľov 
školy ples v latino štýle. Viacerí 
účastníci k tomu pristúpili zod-
povedne a aj svojím oblečením 
ladili s témou večera. Ani hos-
tia v klasickom spoločenskom 
oblečení v ničom nezaostávali, 

hneď sa zladili s temperament-
nými rytmami latinskej hudby. 
Tanečníci Sangre nueva najprv 
predviedli zopár exotických la-
tinsko-amerických tanečných 
kreácií pre inšpiráciu hostí. 
Motivácia bola účinná, pretože 
výborná hudba v podaní Syn-
cron Band z Maďarska zapl-
nila tanečný parket v každom 
kole. V Tiki bare bolo možné 
sa porozprávať a dať si koktail. 
Hlavne pánov zaujala ukážka  
a predaj cigár. Samozrejme 
tombola bola bohatá a nechý-
balo ani pečené prasiatko.VCs

Fašiangový ples ZŠ Alberta Molnára 
Szencziho v latino štýle

POZVÁNKA na ples Spojenej školy s VJM - Radi vás privítame 15. 2. 2019 o 19:00 vo veľkej sále Elektrovodu

Foto: Gabriel Agárdy

Foto: Gabriel Agárdy
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Matej Ožvald, Patrik Potočný, Maximilián 
Gregor Paluga, Mia Mészárošová,

Amélia Búry, Liliana Danihelová, Marko 
Subotić, Olívia Šipošová, 

Richard Fülöpp, Laura Hloušková, Olívia 
Tupá, Peter Kováč, Lukáš Štrba,

Tibor Balažovič, Atilla Kristóf Csuka, 
Mateo Zúbek, Nataly Ondrišíková,  

Amália Hepnerová, Vanessa Šlapková, 
Maxim Németh, Zora Holopová,

Nikola Bojkovská, Filip Bačík, Bruno 
Oravec, Eliška Nouzová

 Zosobášili sa

Igor Radics – Lucia Tengeriová
Zoltán Agócs – Patrícia Ryšková

55 rokov manželstva oslavujú Danuše 
Denevová rod. Vondrová a Ludmil De-
nev.  Srdečne blahoželáme

Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov

Alžbeta Magyarová (70), Božena Maľová 
(70), Ildikó Sándorová (70), Mária Sedlá-
riková (70), Elena Slobodová (70), Jozef 

Tondra (70), Alexander Danter (75),  
Mária Roncseková (75), Alžbeta Rosen-

bergová (80) 

Jednota dôchodcov

Božena Maľová (70), Jozef Tondra (70), 
Alexander Danter (75), Marta Havranová 
(75), Mária Roncseková (75), Mária Širilo-

vá (75), Alžbeta Rosenbergová (80) 

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Alexander Magyar (70), Helena Marszov-
ská (70), Jozef Tondra (70), Gabriel Dolán 
(80), Elena Matláková (80), Alžbeta Rosen-

bergová (80)

 Opustili nás

Štefan Baďurík 1954, Helena Repássyo-
vá 1932, Viera Müllerová 1958,

Zuzana Vicianová 1925, Dušan Lovíšek 
1942, Viera Wagnerová 1934,

Anna Koprivová 1930, Rudolf Matus 
1938, Juraj Svoreň 1965,

Irena Takácsová 1962, Štefan Bučan 
1939, Ladislav Kuboši 1947,

Petr Mrázek 1964, Anton Párkány 1964, 
Darina Hradecká 1953

Ďakujeme všetkým 
priateľom, známym 
a susedom, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s naším 
drahým Štefanom 
Bučanom, ktorý nás 
navždy opustil po 
krátkej chorobe dňa 
26.12.2018. Rovnako 
ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 
podpory v ťažkej chvíli. manželka Hele-
na s deťmi a ich rodinami

Dňa  28. februára si 
pripomíname 11. vý-
ročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a ded-
ko Viliam Horváth. 
S láskou na Teba 
spomíname, navždy 
ostaneš v našich srd-

ciach. Manželka, deti, nevesta a vnuci.
„Mindent nekünk adtál, mindent értünk 
tettél, szívünkben örökké élni fogsz, mert 
nagyon szerettél!“ Szívünkben soha el 
nem múló szeretettel emlékezünk feb-
ruár 28-án halálának 11. évfordulóján 
a drága jó férjre, apára és nagyapára, 
Horváth Vilmosra. Köszönjük minden-
kinek, akik velünk emlékeznek. Szerető 
felesége, fia, lánya, menye és unokái. 

Dňa 27.1.2019 sme si 
pripomenuli 10. výro-
čie, čo náš nezabud-
nuteľný a milovaný 
príbuzný Ján Ingeli 
na veľkogrobskom 
cintoríne sníva svoj 
večný sen. S neustá-
lim žiaľom spomína manželka Elena, 
dcéry Evka a Elenka s manželom a s ro-
dinami, štyri vnúčatá s rodinami a osem 
pravnúčat. Vy, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu spomienku. Ďakujeme

Ďakujeme všetkým príbuzným a zná-
mym za účasť na poslednej rozlúčke s 
našou drahou zosnulou Helenou Kis-
sovou (rod. Bordácsovou), ktorá nás 
opustila 4.12.2018 vo veku 77 rokov. 
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a 
prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina

A gyászoló család 
szeretné megköszön-
ni minden kedves ro-
konnak, ismerösnek, 
s mindazoknak, akik 
2018. December 7-én 
elkisérték utolsó útjá-
ra a 77 éves korában 
elhunyt Kiss Ilonát 

(szül. Bordács). A gyászoló család

Život nevráti to, čo 
už raz vzal, iba jed-
no vráti späť, spo-
mienky a žiaľ. Dňa 
25. januára si pri-
pomíname desiate 
výročie, čo od nás 
odišla do večnosti 
moja drahá manžel-

ka Martuška Kubicová. Všetci, ktorí ste 
ju poznali, venujte jej prosím tichú spo-
mienku. S úctou a láskou na ňu spomí-
na manžel Milan.

Ďakujeme všetkým, 
ktorí dňa 27.12.2018 
odprevadili nášho 
milovaného otca 
Rudolfa Matusa 
na jeho poslednej 
ceste životom. Tou-
to cestou ďakujeme 
za akúkoľvek pomoc, kvetinové dary, 
prejavenú sústrasť, čím sa snažili utíšiť 
našu bolesť. Ďakujeme aj tým, ktorí mu 
venovali len tichú spomienku vo svojich 
myšlienkach a tak sa so súcitom delili 
o náš hlboký smútok. Nech odpočíva v 
pokoji! Smútiaca rodina
Köszönjük mindazoknak, akik 
2018.12.27-én elkísérték utolsó útjára 
drága édesapánkat, Matus Rudolfot. 
Ezúton köszönünk minden segítséget, 
a sok virágot, részvétnyilvánítást, ami-
vel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat. 
Köszönjük azoknak is, akik csak gon-
dolatban tudtak velünk lenni, de mély 
gyászunkban így is együttérzéssel osz-
toztak. Nyugodjon békében! A gyászoló 
család

Dňa 7.1.2018 uplynul 
rok, čo nás navždy 
opustila naša milo-
vaná Anna Vargová. 
S láskou spomínajú 
manžel, syn s deťmi 
a dcéra s rodinou. 
Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.
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Medzinárodná astronomická únia (IAU) 
bola založená v roku 1919. Je vo vedec-
kej komunite medzinárodne uznávaná ako 
spoločnosť zodpovedná za pomenova-
nie hviezd, planét, planétok a iných koz-
mických telies a fenoménov. IAU zohráva 
ústrednú úlohu vo výmene poznatkov a 
informácií v oblasti astronómie a na jej val-
ných zhromaždeniach sa prijímajú dôleži-
té rozhodnutia. Prvé valné zhromaždenie 
sa konalo v roku 1922 v Ríme a odvtedy 
sa konajú pravidelne každé tri roky. V roku 
1928 zaviedla Medzinárodná astronomic-
ká únia oficiálny a nemenný počet 88 sú-
hvezdí ako aj ich hranice. V roku 2006 na 
valnom zhromaždení v Prahe sa rozhodlo 
o preradenie Pluta do novovytvorenej ka-
tegórie trpasličích planétok a boli zade-
finované metódy na presnejšie určenie 
vlastností planét. 
V roku 2009 IAU vyhlásila Rok astronómie 
a práve v tomto roku aj naše združenie 
SOLAR Hvezdáreň Senec  získalo dotáciu 
na projekt, pomocou ktorého sme vybavili 
hvezdáreň a rozbehli sme projekt Astro-
škola pre školy a škôlky a začali sme s pra-
videlnými astroprednáškami pre verejnosť 
v Senci. Na podnet členov nášho zdru-
ženia, v spolupráci s objaviteľmi, v roku 
2018 IAU schválila premenovanie planétky  
(20664) = 1999 UV4 na planétku (20664) 
Senec = 1999 UV4. 
Storočie činnosti IAU prinieslo množstvo 
astronomických objavov a poznatkov, 

viedlo k vzniku a vývoju mnohých prevrat-
ných technológií, no predovšetkým prebú-
dzalo záujem ľudí na celom svete o astro-
nómiu a príbuzných vied. V roku 2019 IAU 
odštartovala veľkolepú oslavu 100. výro-
čia svojho založenia množstvom podujatí 
a aktivít, ktoré sa uskutočnia v spolupráci 
s astronomickými ústavmi, univerzitami, 
hvezdárňami, planetáriami, vedeckými 
centrami a ďalšími inštitúciami a organizá-
ciami na celom svete. Podujatia  sú určené 
nielen pre profesionálnych astronómov, 
ale aj pre amatérov, pedagógov a širokú 
verejnosť všetkých vekových kategórií. 
Oslavy sa začali s podujatím100 hodín as-

tronómie, ktoré sa konalo po celom sve-
te od 10. do 13. januára 2019. V priebehu 
týchto podujatí návštevníci mali možnosť 
pozorovať cez ďalekohľad Slnko, nočnú 
oblohu, vypočuť si rôzne prednášky z ob-
lasti astronómie alebo navštíviť planetáriá. 
V Senci sme sa zapojili do akcie dňa 12. 
januára 2019, kedy sme sa porozprávali 
o histórií našej hvezdárničky a premieta-
li filmy v mobilnom planetáriu  na ktoré 
prispelo mesto Senec aj BSK. Náš plane-
tárium je v prevádzke od Vianoc 2017 a do 
12. januára 2019 už mal takmer 900 náv-
števníkov.  

SOLAR Hvezdáreň Senec

SOLAR Hvezdáreň Senec oslávila storočnicu Medzinárodnej astronomickej únie

Deväť študentov sekundy, kvarty a kvinty Gymnázia Antona Ber-
noláka (GAB): Dalibor Batěk, Matúš Buček, Jakub Doboš, Do-
minik Haluška, Martin Holec, Robert Nemeček, Michal Roman 
Pekárek, Kristián Porzer, Nicole Rusnaková a žiak 8.E triedy ZŠ 
Tajovského Michal Krcho - to je GABsc tím krúžku robotiky na 
GAB-e. 
V pondelok 14.1.2019 sme sa spolu s ďalšími 12 tímami zúčast-
nili na regionálnom turnaji súťaže First Lego League v Bratislave 
(FLL). Cieľom súťaže je v športovej atmosfére hravým spôsobom 

podporiť v deťoch a mládeži záujem o vedu a technológie, vybu-
dovať cit pre tímovú spoluprácu a povzbudiť ich ku kreativite pri 
riešení komplexných úloh.
Účasť na turnaji bola vyvrcholením intenzívnej štvormesačnej 
prípravy. Aj keď sme boli na súťaži s krúžkom už po štvrtý raz, 
bol to neopakovateľný zážitok. Tím mal štyroch nových členov  
a súťaž sa konala na novom mieste – na Fakulte informatiky Pa-
neurópskej vysokej školy v Bratislave. Všetko sa krútilo okolo no-
vej atraktívnej témy – Život a cestovanie vo vesmíre (Into Orbit). 
A ako to celé dopadlo? Umiestnili sme sa na 2. mieste za vý-
skumný projekt „Ako prežiť na Marse viac ako niekoľko desiatok 
sekúnd?“ a v kategórii tímová spolupráca sme boli ocenení ako 
najlepší tím, a získali sme 1. miesto. Zlepšili sme sa v konštrukcii 
robota (robot design), no ešte stále máme rezervy v kategórii hra 
na súťažnom ihrisku (robot game). Nášho tímového ducha opäť 
podporili tričká s logom tímu. Ich grafický návrh minulý školský 
rok pripravil Matej Hlavanda (dnes študent kvinty). Celkovo sme 
na turnaji obsadili 3. miesto.
Chceli by sme vyjadriť svoju veľkú vďaku za odbornú pomoc  
a cenné rady astronómom z občianskeho združenia SOLAR 
Hvezdáreň Senec. Predovšetkým pani Klára Balogh a pán Jaro-
slav Šimon a ich výnimočný hosť, podpredseda Slovenskej orga-
nizácie pre vesmíre aktivity (SOSA), pán Jakub Kapuš boli našimi 
múdrymi a obetavými sprievodcami na „cestách do vesmíru“. 

za GABsc tím PaedDr. Martina Kobolková, GAB Senec

GABsc po štvrté = najlepší tím regionálneho turnaja súťaže First Lego League
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V roku 1999 vstúpilo prvých 18 otužilcov 
z klubu Ľadové medvede Bratislava do ľa-
dových vôd Slnečných jazier. Na Sloven-
sku za 21 rokov vzrástol počet otužilcov 
na približne 2000. Sú registrovaní v 60 
občianskych združeniach. Počet účast-
níkov Trojkráľového kúpania v Senci sa 
za ten čas zdesaťnásobil. SPORT CLUB 
Senec - Senecké ľadové medvede, OZ 
Ľadové medvede Bratislava, MsÚ Senec, 
MsKS Senec a SCR Senec v spolupráci  
s klubom potápačov Piccard Senec a Ho-
telom Senec už po 21. raz zorganizovali 
Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov. 
Vo vestibule hotela Senec zaregistrovali 
organizátori 178 ľadových medveďov, 
medzi nimi aj 42 dám, z ktorých osem-
ročná Pavlínka z Prievidze bola najmlad-
šou účastníčkou podujatia. Počasie bolo 
zamračené a zo začiatku fúkal nepríjem-
ný vietor, pričom teplota vzduchu bola 
+2,0°C a teplota vody len +2,5°C. Na-
priek tomu pláž hotela Senec úplne za-
plnili návštevníci, ktorých zahriali letnými 
hitmi a rapovými improvizáciami Mirosla-
va Belancová, Alex Botló, tanečníčky z F’ 
dance Center a moderátor Ferdo Kovács. 

Divákov zabával výberom hudby od mix-
pultu DJ “Kocúr”. Otužilcov priviedli na 
pláž traja králi o 14:00, kde na nich čakal 
predseda oddielu ľadových medveďov 
Sport Club Senec Vladimír Lysičan, pod-
predsedníčka združenia Ľadové medve-
de Bratislava Andrea Ostrihoňová a člen-
ka klubu Magda Chudá, ktorá bola medzi 
prvými osemnástimi ľadovými medveďmi 

v Senci v roku 1999. Nastúpené ľadové 
medvede si zaspievali hymnu otužilcov, 
ktorú zložil operný spevák Martin Babjak. 
Potom sa vrhli do vĺn Slnečných jazier. 
Spustila sa časomiera, ktorá odpočítala 
limit dvadsaťdva minút, maximálny prí-
pustný čas pobytu v studenej vode. Otu-
žilci postupne vychádzali na breh, kde si 
viacerí aj zatancovali, aby sa zahriali. VCs

Trojkráľové kúpanie v Senci vstúpilo do svojho tretieho desaťročia

Štedrý deň nás neprivítal ukážkovým 
počasím, ale túžba zabehať si v najkrajší 
sviatočný deň rozohnala mraky, vytiahla 
na oblohu aj slniečko, dokonca aj dúhu, 
a tak sme si mohli my, bežci zo Senca, 
ale aj blízkeho okolia – (bežecká komu-
nita Leskysrunners, Dvanástka z Ivanky, 
Gróbski bežci) obuť tenisky. Stalo sa už  
tradíciou, že začíname Vianoce športo-

vou bežeckou aktivitou - výbehom vo 
vianočnej atmosfére. Tento ročník sme 
pomenovali   Vianočný stromčekový 
beh, keďže sme štartovali od hlavného 
mestského vianočného stromčeka. Pre-
behli sme v dobrej nálade cez pešiu zónu  
a okolo Slnečných jazier. Cieľ sme si sta-
novili na Mestskom úrade, kde sme si po-
rozdávali medovníky v tvare stromčeka 

a popriali si pohodu k sviatkom a hlavne 
veľa ďalších šťastných kilometrov či už  
v spoločných tréningoch, alebo na rôz-
nych bežeckých podujatiach. Touto ces-
tou by sme sa chceli tiež poďakovať aj 
pánovi primátorovi Dušanovi Badinské-
mu za podporu. Pevne veríme, že tento  
vianočný zvyk sa zachová a bežcov pri-
budne.                          Sylvia Urbancová

Seneckí bežci športovali aj na Vianoce



19ŠPORTSENČAN február 2019 

V piatok 14.12.2018, týždeň pred Viano-
cami, sa konal už „tradičný“ vianočný 
tenisový turnaj, ktorý organizoval teniso-
vý klub TK PROFI Senec. Po prvýkrát sa 
uskutočnil aj vianočný tenisový turnaj pre 
dospelých, ktorý sa uskutočnil v sobotu 
15.12.2018. Turnaje sa konali v tenisovej 
hale Hotela Družba na Slnečných jazerách 
v Senci.
V piatok sa konali už tradičné štvorhry  
v zložení dieťa- rodič, kde tento rok vynik-
li svojimi výkonmi skôr deti a ukázali, že 
poctivým prístupom na tréningoch počas 

celého roka sa ich výkonnosť oproti mi-
nulým rokom výrazne zlepšila. Potešením 
pre klubových organizátorov bola vysoká 
účasť nielen detí, ale i dospelých- rodičov 
detí. Ako to už býva zvykom, turnaja sa zú-
častnili aj najmenší tenisti, ktorí však ešte 
výkonnosť na zápasy nemajú, ale čaka-
lo na nich množstvo súťaží a hier, kde si 
mohli svoje nadobudnuté zručnosti porov-
nať medzi rovesníkmi a vysúťažiť si pekné 
ceny a sladké odmeny.
V štvorhrách, v zložení dieťa- rodič boli vy-
tvorené dve skupiny, kde v prvej skupine 

boli staršie a pokročilejšie deti a v skupine 
druhej boli mladší účastníci turnaja so svo-
jimi rodičmi. V skupine starších sa najlep-
šie darilo bratom Volníkovcom a v skupine 
mladších detí zvíťazil Peťko Haník so svoj-
im otcom Petrom.
V sobotňajších zápasoch dospelých sa 
stretla partia klubových hráčov a teniso-
vých nadšencov, ktorí si zmerali sily rov-
nako v štvorhrách. Turnaja sa zúčastnilo 
osem súťažných dvojíc, pričom zápasy 
medzi jednotlivými dvojicami boli veľmi 
vyrovnané. Celkovými víťazmi turnaja sa 
stali Milan Paukeje a Miloš Paluga, ktorí 
potvrdili úlohu favoritov a vo finále zdolali 
dvojicu Juraja Vaška a Zoltána Dantera. 
Vyvrcholením turnaja bolo odovzdávanie 
cien pre najlepších a spoločný obed všet-
kých účastníkov turnaja.   
Oba turnaje sa niesli v duchu priateľskej  
a príjemnej atmosféry. Nesmelo chýbať ani 
nasadenie a chuť zvíťaziť. Príjemnú atmo-
sféru turnajov dopĺňala vôňa výborného 
vianočného punču a vianočného pečiva,  
o ktoré sa postarali rodičia detí. Veľká vďa-
ka patrí aj všetkým trénerom a organizač-
nému tímu, ktorí dopomohli k bezchybné-
mu a plynulému priebehu oboch turnajov. 
Na záver len môžeme skonštatovať, že  
i tento ročník vianočného tenisového tur-
naja detí a tenisového turnaja dospelých 
bol veľmi úspešný a predvianočnú atmo-
sféru umocnil výborný pocit z krásnych 
športových výkonov.

Kolektív TK PROFI Senec

Vianočný tenisový turnaj má v Senci svoju tradíciu

Skupina mladých seneckých plavcov, trénujúca  
v Šamoríne a reprezentujúca XBS Swimming, absol-
vovala pod vedením trénera Tibora Violu prvé prete-
ky novej sezóny vo Viedni - 1.kolo Viedenského po-
hára. V disciplínach 50 metrov motýlik, 100 metrov 
voľný spôsob a 200 metrov znak vybojovali:
Adam Franek (ZŠ Mlynská) - 4., 1. a 3.miesto
Nina Jankovská (ZŠ Tajovského) - 3., 4. a 4.miesto
Margaréta Kantorová (ZŠ Tajovského) - 2., 2.  
a 3.miesto
Saška Franeková (ZŠ Mlynská) - 7. a 5.miesto
a Liliana Kantorová (ZŠ Tajovského) v 25 metro-
vých disciplínach znak, motýlik a prsia vybojovala 
postupne 5., 4. a 3.miesto.
V rámci prvého kola prebehlo aj vyhodnotenie Vie-
denského pohára za rok 2018, kde sa Adam Franek 
umiestnil na celkovom 3.mieste medzi chalanmi roč-
ník narodenia 2007. V dievčenskej kategórii ročník 
narodenia 2009 sa Ninka Jankovská umiestnila cel-
kovo na 2. a Margarétka Kantorová na 3.mieste. 
Gratulujeme! Želáme veľa úspechov aj do budúcna 
a ďakujeme najmä trénerovi Tiborovi Violovi, nech 
ich aj naďalej vždy vie víťazne pripraviť.

Milan

Seneckí plavci z XBS Swimming úspešní vo Viedni
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Najlepšie úspechy klubu v roku 2018:
V Slovenskej FootGolfovej Tour (SFGT) 
sa najlepšie darilo opäť predsedovi klubu 
FootGolf Senec Jurajovi Gubánimu, ktorý 
skončil na 5. mieste a podpredseda klu-
bu Marek Čechovič na 23. mieste. Medzi 
ženami sa najlepšie darilo Dane Bomba-
lovej, ktorá skončila vo svojej prvej sezó-
ne na peknom 4. mieste.
V Slovenskom FootGolfovom pohári 
skončil Juraj Gubáni na 7., Marek Čecho-
vič na 13. mieste a Dana Bombalová me-
dzi ženami na krásnom 3. mieste.
Najväčšie individuálne úspechy na me-
dzinárodnej úrovni dosiahol hlavne pred-
seda klubu. V Maďarskej Footgolfovej 
Tour sa stal VICEMAJSTROM MAĎAR-
SKA pre rok 2018.
Výbornými výsledkami nielen v Maďar-
skej Tour, ale i na iných zahraničných 
turnajoch, sa mu podarilo dostať do TOP 
20 na svete a rok zakončil na 15. mieste  
z takmer 3500 hráčov v mužskej kategórii!
Z našej činnosti v roku 2018:
„Sme veľmi radi, že sme mohli počas 
roka pomôcť opäť aj na niektorých pod-
ujatiach v rámci mesta Senec, ako bola 
napr. Senecká korčuľa a Senecký beh 
okolo Slnečných jazier i na Dňoch mo-
bility, ktorých sa pravidelne ako jeden  
z mála klubov zúčastňujeme. Vždy s ra-
dosťou prídeme na akúkoľvek mestskú 
akciu, ak nemáme domáci alebo zahra-
ničný turnaj, aby sme mohli prezentovať 
hlavne footgolf a našich partnerov, medzi 
ktorých patrí aj Mesto Senec“, povedal 

podpredseda klubu Marek Čechovič.
V sobotu 2.6.2018 sme v Tomášove zor-
ganizovali po prvýkrát na Slovensku aj 
FOOTGOLFOVÝ DEŇ DETÍ, ktorý bol 
zameraný na prilákanie nováčikov na 
túto skvelú hru, najmä však detí do 16 ro-
kov. Počas dňa prišlo približne 300 ľudí 
a nádherný deň vyvrcholil turnajom pre 
30 z nich. Na turnaji sme zorganizovali  
(od nášho vzniku – rok 2015) už po 4-krát 
aj benefičnú zbierku. Tento rok sme po-
mohli sumou 500 eur organizácii BETÁ-
NIA Senec n.o.
Počas roka sme založili aj prvú školu na 
Slovensku zameranú na footgolf a futbal-
golf – FG SCHOOL – začala spolupráca 
so seneckými školami, kde sa chceme 
venovať najmä práci s mládežou a priblí-
žiť im tieto krásne športy prakticky i teo-
reticky – výučbou pravidiel.
Na konci prázdnin sme zorganizovali už 
3. ročník FOOTGOLF UNIQUE LEAGUE – 
OPEN 2018 (prišlo k zmene názvu CHAM-
PIONS LEAGUE and El Clásico in Foot-
golf kvôli ochrannej známe Ligy majstrov 
vo futbale). Bol to náš doteraz najväčší 
turnaj, nakoľko bol súčasťou SVETOVEJ 
TOUR hodnoty FIFG 250 a zúčastnilo sa 
ho takmer 100 hráčov z 3 krajín a množ-
stvo známych osobností. Je to turnaj fa-
núšikov jednotlivých futbalových klubov, 
ktorý sa podľa našich informácii nikde na 
svete v takomto zmysle ešte nehral. 
Čaká nás v roku 2019:
Rok 2019 bude ďalším rokom výziev  
a práce s mládežou. Koncom septem-

bra sa uskutočnia Majstrovstvá Európy 
teamov v Anglicku. Veríme, že sa na ne 
kvalifikuje čo najviac hráčov seneckého 
klubu. Súčasne náš čaká ešte silnejšia 
Svetová Tour, ktorej minimálne jedno  
z kôl by mal opäť organizovať aj náš klub 
na základe dohody so Slovenskou Foot-
golfovou Asociáciou (SFGA). Nesmieme 
zabúdať ani na domácu súťaž, ktorá je 
organizovaná práve SFGA a bude ešte 
kvalitnejšia ako tento rok ako i slovenský 
pohár.
V rámci našej činnosti v roku 2019 chce-
me pokračovať vo výbornom šírení dob-
rého mena nášho klubu a propagácii 
footgolfu v Senci a jeho okolí. Máme roz-
pracované projekty, ktorými chceme viac 
priblížiť tento nádherný šport všetkým 
občanom v Senci a veríme, že sa nám 
konečne podarí zrealizovať už aj prvé ve-
rejné „puttovacie ihrisko“ na slovenskom 
sídlisku. 
Touto cestou sa chceme poďakovať mes-
tu Senec za podporu, ako i všetkým, 
ktorí nám počas roka 2018 pomáhali  
a veríme, že ešte budú a pribudnú k nim 
i ďalší. Lebo chceme či nie, už sa musí-
me pozerať v klube na „profesionálny“  
a „amatérsky“ footgolf. Zároveň sa chce-
me poďakovať všetkým footgolfistom  
a footgolfistkám, ktorí reprezentovali nie-
len náš klub, ale i mesto Senec na domá-
cich i zahraničných turnajoch. Držíme im 
palce na ďalších turnajoch.

ZDROJ: FootGolf Senec
www.facebook.com/FootGolfSenec

Prioritou klubu FootGolf Senec je práca s mládežou
Po úspešných rokoch 2016 a 2017 v našom klube nastali menšie organizačné zmeny, ktoré viedli k zmene hlavných cieľov klubu  
a zameraniu na prácu s mládežou – propagáciu footgolfu hlavne medzi deťmi. Hráči a hráčky klubu FootGolf Senec sa ale tiež opäť 
predstavili na viacerých domácich, ale i zahraničných turnajoch. Už druhú sezónu sa hrá Svetová tour, kde sa predstavilo takmer 
3500 najlepších hráčov z 35 krajín celého sveta. Silu slovenského footgolfu na svete vyjadruje v roku 2018 aj 3. miesto medzi kraji-
nami a 15. miesto Juraja Gubániho medzi jednotlivcami. 


