
Ako dopadla súťaž Senec 
objektívom mobilu a kto boli jej 
porotcovia?
(str. 9)

Kalendár podujatí 
s historickými fotkami Senca 
pripravil Peter Sedala.
(str. 14-15)

Vedeli ste, že pred 40 rokmi 
vyhorel senecký Kostol sv. 
Mikuláša?
(str. 20-21)

Pozvánka  
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
9. február 2021 o 9:00 v MsKS v Senci

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

Zasnežená budova Mestského úradu v Senci. Foto: MO

Od nového roka sú plastové fľaše zálohované.
Ostatný plastový odpad stále patrí do kontajnerov na plasty. (viac na 6. str.) 

2/2022 – Mestské noviny – 32. ročník

Má Senec už 
oficiálne 20.000 
obyvateľov?
Na presnú odpoveď na  túto otázku si bu-
deme musieť počkať do marca, kedy vydá 
oficiálne čísla Štatistický úrad Slovenskej 
republiky. Z  našej evidencie obyvateľstva 
(ktorá neeviduje cudzincov na  rozdiel 
od Štatistického úradu SR) vyplývajú tieto 
čísla:
• k 01.01.2022 má mesto Senec 19.743 

obyvateľov,
• k trvalému pobytu sa prihlásilo 547 oby-

vateľov, z toho 255 mužov a 292 žien,
• narodilo sa 213 detí, z toho 114 chlapcov 

a 99 dievčat,
• prírastok je 760 obyvateľov, z  toho 369 

mužov a 391 žien,
• z trvalého pobytu sa odhlásilo 551 oby-

vateľov, z toho 245 mužov a 306 žien,
• zomrelo 184 obyvateľov, z toho 105 mu-

žov a 79 žien,
• úbytok je 735 obyvateľov, z toho 350 mu-

žov a 385 žien,
• celkový prírastok je 25 obyvateľov.
• priemerný vek je 39,63.
Viera Guldanová, evidencia obyvateľstva

Prvý Senčan roka 2022 Matúš Snitka, ktorý sa narodil 4. januára. Foto: archív rodiny

Prvé dieťatko roku 2022
V novom roku sme privítali medzi Senča-
nov aj novonarodené detičky. Hneď prvé-
ho januára sa narodilo mamičke s trvalým 
pobytom v  Senci dievčatko. Nemôžeme 
ju však úplne nazvať Senčankou, nakoľ-
ko v našom meste jej mama už dlhodobo 

nebýva. Titul prvý Senčan tak získal Ma-
túško, ktorý sa narodil na štvrtý deň roka 
2022. Keď uplynie šestonedelie, šťastným 
rodičom príde zablahoželať aj primátor 
mesta Senec.
MO
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Aké sú najbližšie kroky v príprave výstavby novej 
a rekonštrukcie starej polikliniky?
V decembri 2020 bola na  Mestskom za-
stupiteľstve schválená poslancami Štúdia 
uskutočniteľnosti, prevádzkového mode-
lu a modelu financovania projektu „Polik-
linika Senec“, ktorá podrobne analyzova-
la stav zdravotníckych zariadení na  úze-
mí mesta, popísala východiská a  pred-
stavila variantné riešenie výstavby no-
vého zdravotníckeho zariadenia a  jeho 
prevádzky. Mesto v  priebehu uplynulého 
roka napriek nepriaznivej pandemickej 
situácii spustilo proces prípravy podkla-
dov pre  realizáciu výberu architektonic-
kej kancelárie na zapracovanie priestoro-
vých a  materiálno-technických požiada-
viek na zdravotnícke zariadenie do archi-
tektonickej štúdie.

Realizátor architektonickej štúdie spo-
ločnosť MENO, s.r.o. predložil vedeniu 
mesta dokument „Rekonštrukcia a prístav-
ba polikliniky SENEC“ v  predvianočnom 
čase uplynulého roka. Začiatkom januára 
2022 po  vyhodnotení štúdie architekto-
nická kancelária MENO, s.r.o. pristúpila 
k vypracovaniu projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie. Táto dokumentá-
cia bude hotová v závere apríla. 

V januári mesto požiadalo Okresný 
úrad v  Bratislave o  určenie stavebného 
úradu, ktorý bude povoľovať územné ko-
nanie. Keďže v konaní má mesto postave-
nie investora, nemôže si ho vydať samé. 

Po pridelení úradu a  odovzdaní doku-
mentácie bude projektová dokumentácia 
rozoslaná všetkým dotknutým orgánom 
a  organizáciám na  vyjadrenie a  mesto 
podá žiadosť o vydanie územného rozhod-
nutia. Tieto kroky budú trvať pravdepo-
dobne 3-4 mesiace.

Po vydaní územného rozhodnutia za-
pracujú projektanti pripomienky do  pro-
jektovej dokumentácie pre  stavebné po-
volenie - teda do  ďalšieho stupňa a  opäť 
začne podobný proces ako pri  územnom 
rozhodnutí. Z  toho vyplýva, že ak pôjde 
všetko hladko, pravdepodobne na  konci 

septembra resp. začiatkom októbra by 
mohlo byť vydané stavebné povolenie.

Súčasne v  rámci prípravných prác 
pre  stupeň Územné rozhodnutie mesto 
oslovilo domáce aj zahraničné finančné in-
štitúcie, s  ktorými prebieha otvorená dis-
kusia o  alternatívach financovania toh-
to dôležitého projektu. Mesto má v  tomto 
prípade viaceré možnosti, pričom je vní-
mané ako atraktívny partner pre domáce 
aj zahraničné banky. V priebehu februára 
budú jasné podmienky financovania, 
ako i  finanční partneri projektu výstavby 
polikliniky.

Január na Slnečných jazerách s novými prvkami
Na Slnečných jazerách sme v  januári obno-
vili ihrisko v Severnej zóne. Pribudli na ňom 
klasické herné prvky, ktoré nesmú chýbať 
na žiadnom detskom ihrisku a to šmýkačka, 
hojdačky či kolotoč, pričom dominantou celé-
ho ihriska sa stala veľká workoutová zostava. 
Severná zóna bola jediná na Slnečných jaze-
rách, v ktorej chýbali moderné hracie prvky 
na detských ihriskách.

V južnej zóne na malej pláži pri vodnom 
amfiteátri máme novú celosezónnu atrak-
ciu pre  milovníkov saunovania a  to v  po-
dobe samoobslužnej Pixxla sauny. Po  Zla-
tých pieskoch, Draždiaku a  Sigorde pri-
budla štvrtá sauna tohto projektu práve  
u nás na Slnečných jazerách. Záujemcovia si 
môžu rezervovať svoj termín na saunovanie 
na www.pixxla.sk.
Ing. Gabriel Földes, PhD., Správa cestovného ruchu Samoobslužná Pixxla sauna. Foto: SCR Senec
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Z činnosti Mestskej polície
• Telefonický oznam od zástupcu riaditeľa Sprá-

vy cestovného ruchu Senec, že na Slnečných 
jazerách sever pri  Bielej myši na  verejných 
toaletách zamestnanci našli vykopnuté dve-
re a podľa slov oznamovateľa sa má niekto na-
chádzať vo  vnútri. Oznamovateľ vyrozumel 
aj OOPZ-SC, ale žiadal hliadku MsP, aby priš-
la na zabezpečenie miesta. Hliadka na mieste 
zistila, že páchateľ zamestnancom SCR z mies-
ta ušiel. Uviedli popis osoby a  to, že sa dala 
na útek smerom na Recu. Hliadka MsP osobu 
zadržala pri  hlavnej ceste smerom na  Recu 
a odovzdala hliadke OOPZ-SR SC. Išlo o T. M. 
z Veľkého Grobu.

• Telefonický oznam od  zamestnankyne po-
šty, že na  nich kričí osoba a  pýta od  nich 
peniaze. Po  príchode na  miesto bola oso-
ba už kľudná. Jej problém bol, že zle vypí-
sala papier na  prevod peňazí a  poslala ich 
inde ako mala. Zamestnankyne vec opravili 
a peniaze poslali na správnu adresu. Osoba 
z miesta odišla a nikto nechcel podať žiadne 
oznámenie.

• Telefonický oznam od pani z  Jánošíkovej uli-
ce, že jej 90-ročný muž spadol z postele a ona 
ho nedokáže zdvihnúť. Po príchode na miesto 
hliadka pána zdvihla a uložila do postele. Ne-
mal žiadne povrchové zranenia a nepotrebo-
val ošetrenie.

• Na útvar MsP Senec telefonicky ohlásila ne-
známa žena, že spozorovala v  motorovom 
vozidle na na  Tajovského ulici kľúče v  spí-
nacej skrinke. Hliadka zistila, kto je majite-
ľom vozidla a vyrozumela ho. Keď sa dostavil 
na miesto, skontroloval svoje vozidlo a potom 
ho uzamkol.

• Telefonický oznam vodiča autobusu, že je 
na železničnej stanici v Senci, kde z autobu-
su vystúpila neznáma dievčina, ktorá nastú-
pila v Pezinku a teraz nevie, kde sa nachádza. 
Je dezorientovaná a slabo oblečená. Hliadka 
MsP oznam preverila a na mieste spozorova-
la neznámu mladú osobu. Osoba hliadke ne-
vedela odpovedať na základné otázky alebo 
odpovedala vyhýbavo. Nevedela uviesť, ako 
sa volá a  odkiaľ prišla alebo  aký bol jej dô-
vod príchodu do  Senca z  Pezinka. Na  otáz-
ku hliadky, či má pri  sebe doklad totožnos-
ti, odpovedala, že nemá. Počas celej doby sa 
osoba správala zmätene a nechcela veľmi ko-
munikovať. Snažila sa od hliadky odísť preč. 
Hliadka nadobudla dôvodnú obavu, že oso-
ba môže byť v pátraní alebo nezvestná a vy-
konala úkony na  zistenie totožnosti. Išlo  
o  P. P. z  Handlovej. Osoba bola odovzdaná 
na OO PZ Senec.

• Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom.
    Mestská polícia

Verejné obstarávanie na poskytovateľa 
Mestskej autobusovej dopravy (MAD) 
možno zmení cestovný poriadok
Od 10. januára opäť premáva Mestská 
autobusová doprava. Cestovný poria-
dok je zverejnený na www.senec.sk.

Napriek tomu, že je na cestovnom 
poriadku uvedené, že platí celý rok,  
je možné, že sa počas roka bude meniť. 

Verejné obstarávanie na  nového po-
skytovateľa MAD je v  procese a  jeho 
výsledok môže ovplyvniť niektoré 
atribúty tejto služby občanom, ktorá 
je určená najmä žiakom a seniorom.
MO

Poukážky pre seniorov sa vydávajú do 30.6.
Mestské zastupiteľstvo v Senci na svo-
jom decembrovom zasadnutí schváli-
lo finančné prostriedky na  poukážky 
pre  seniorov v  hodnote 10€ na  oso-
bu. Poukážky sú určené pre  Senča-
nov, ktorí v roku 2021 dovŕšili 62 ro-
kov a viac.

V pondelok a v stredu 8:00  – 14:00 
a v piatok od 8:00  – 12:00 si môžu se-
niori osobne proti podpisu vyzdvih-
núť poukážky na nákup v sieti COOP 

Jednota. Poukážky sa budú vydávať 
na útvare sociálnych služieb mesta Se-
nec na Pribinovej 15 do 30.6.2022.

Poukážku pre  seniorov, ktorí si 
ju z  objektívnych príčin nemôžu vy-
zdvihnúť sami, môže vybrať aj ich prí-
buzný, ktorý však musí so  sebou pri-
niesť ich občiansky preukaz a tiež svoj 
a podpísať prevzatie.
MO

Domus Bene - Dom dobra ďakuje
O niečo neskôr, ale o to srdečnejšie by 
sme touto cestou radi poďakovali všet-
kým, ktorí prispeli k tomu, aby našim 
klientom spríjemnili najkrajšie sviat-
ky v roku, Vianoce.

Ďakujeme zamestnancom ZSE 
(Danka Marušáková), dobrým ľu-
ďom zapojených do  projektov: „Koľ-
ko lásky sa zmestí do  krabice od  to-
pánok“ (Silvia Paludová), „Vianoč-
ný zázrak“ (Martina S. Kasemová), 

„Vianočná pošta pre seniorov“ (Ľubica 
Noščáková).

Vážime si to o  to viac, že aj v  tej-
to neľahkej dobe myslia ľudia aj 
na iných, nielen na seba.

Ešte by sme radi vyjadrili blahože-
lanie našej milej klientke pani Emílii, 
ktorá v  novembri oslávila krásne ju-
bileum 100 rokov.
vedenie, zamestnanci, klienti
DOMUS BENE- DOM DOBRA, o. z.

Autobus MAD. Foto: archív redakcie
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Z kalendára primátora 
mesta Senec Dušana 
Badinského za január
• Stretnutie so zástupcom Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu - región Senec o dotáciách
• Rada partnerstva BSK online
• Koordinácia a zabezpečenie priebehu očkova-

nia proti Covid-19 na mestskom úrade
• Rokovania s  poskytovateľom zdravotnej sta-

rostlivosti Váš lekár s.r.o. o  možnosti rozšíre-
nia ponuky očkovania aj pre deti

• Individuálne stretnutia s  vedúcimi 
zamestnancami

• Individuálne stretnutia s občanmi mesta Senec
• Pracovné stretnutia k ďalším krokom vedúcim 

k realizácii novej polikliniky 
• Pravidelné stretnutia s vedúcou školského úra-

du s cieľom získať aktuálne informácie o situá-
cii na materských a základných školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 

• Rada Partnerstva Bratislavského samospráv-
neho kraja

• Valné zhromaždenie VEOLIA 
• Mimoriadne Valné zhromaždenie BVS 
• Pracovné stretnutie na BVS týkajúce sa hľada-

nia možností pripojenia Svätého Martina
• Pracovné stretnutie s  konateľom SCR k  mož-

nostiam zabezpečenia Slnečných jazier a plá-
novaniu letnej turistickej sezóny

• Pracovné stretnutie na BSK o situácii s dotácia-
mi na výstavbu základnej školy

• Stretnutie so zástupcami OOCR na tému prob-
lémov v cestovnom ruchu

• Stretnutie s obyvateľmi Svätého Martina k si-
tuácii s  MAD s  cieľom zistiť ich požiadavky 
a potreby

• Účasť na vyhodnotení fotografickej súťaže Se-
nec objektívom mobilu v MsKS

• Stretnutie s poslancami MZ 
• Pracovné stretnutie so županom BSK Jurajom 

Drobom na  tému riešenia aktuálnych problé-
mov v meste Senec

• Stretnutie s konateľom spoločnosti SINEX o tla-
či Mestských novín Senčan

Dagmara Mičeková

Nové tabule s informáciami o meste
Keď pri  cyklosčítači pri  vstupe na  juh 
Slnečných jazier pribudla tabuľa s  in-
formáciami o  najstaršej lipe, obyvate-
lia mesta aj turisti to ocenili. Túto tabu-
ľu venoval dodávateľ mestu bezplatne.

Po výborných odozvách sa mestu 
podarilo osadiť ďalšie 3 podobné tabu-
le. Sú na nich nápisy s určením smeru 
k dôležitým miestam a tiež zaujímavos-
ti o historických pamiatkach, ktoré pri-
pravilo Mestské múzeum. Tabule sa na-
chádzajú pri  Tureckom dome, Kostole 
sv. Mikuláša a Stĺpe hanby.

Materiály sú vyrábané buď z FSC cer-
tifikovaného papiera alebo z recyklova-
ného papiera, aby sme obmedzili dopad 
na životné prostredie. Všetky materiály 
majú certifikát GREENGUARD a spĺňajú 
kritériá programu LEED.

V budúcnosti mesto zvažuje osade-
nie ďalších takýchto tabúľ a do ich tvor-
by môžete zasiahnuť aj vy. Ako? 

Napíšte nám na sencan@senec.sk 
alebo do  komentáru na  profile Mesto 
Senec – oficiálna stránka, kde by sa pod-
ľa vás takéto tabule hodili a ktoré zaují-
mavosti mesta by mohli bližšie opísať či 
už Senčanom alebo turistom.
MOTabuľa pri najstaršej lipe. Foto: VCs

Nápisy s určením smeru. Foto: JG

Informácie o Stĺpe hanby. Foto: JG

Memorandum o spolupráci 
k cyklochodníku DeTuSeK je podpísané

Memorandum o  spolupráci a  podpore 
budovania bezpečnej cyklistickej i  tu-
ristickej infraštruktúry v  obciach Bra-
tislavského kraja spojilo 21. januára 
obce Nová Dedinka, Tureň, Kráľová 
pri Senci a mesto Senec. Spolu sa púšťa-
jú do  projektu výstavby pokračovania 
cyklochodníka končiaceho v Novej De-
dinke z obce Bernolákovo.

Nový úsek by mal byť vedený po-
pri brehu Čiernej vody do  Kráľovej 
pri  Senci cez  Tureň a  Senec, s  mož-
nosťou potiahnuť trasu až k Včelárskej 

paseke. Z tohto spojenia vznikol aj ná-
zov projektu Cyklochodník Čierna 
voda – DeTuSeK.

Plánovaná cyklotrasa má prepo-
jiť po hrádzi Čiernej Vody Bratislavský 
a  Trnavský kraj. Podporu projektu vy-
jadril podpisom aj župan TTSK Jozef Vis-
kupič s  krajskou cyklokoordinátorkou 
Trnavského kraja Silviou Szokolovou.
Ďalšie informácie o  projekte nájdete 
na  www.senec.sk a  FB profile mesta 
Senec.
VCs
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Tabuľa 
na železničnej 
stanici je 
z technických 
príčin vypnutá
Z dôvodu dočasných obmedzení v cestov-
ných poriadkoch ZSSK, ktoré sa naviac 
operatívne menia, je tabuľa na železničnej 
stanici v  Senci vypnutá. Spoločnosť Brati-
slavská integrovaná doprava nedokáže 
včas zapracovať všetky tieto zmeny vráta-
ne výpadkov spojov z dôvodu dlhodobého 
nedostatku rušňovodičov. 
MO

V Senci vznikajú školské zóny pred základnými školami
V posledných rokoch je najmä ranná do-
pravná situácia pri našich školách naozaj 
neúnosná. Tzv. „mama taxi“ sa používa 
po celom Slovensku i v našom meste. Ro-
dičia majú snahu doviesť autom svoje rato-
lesti tesne pred vchod do školy.  

Priestor v okolí školy by mal patriť hlav-
ne deťom, mal by slúžiť na  bezpečný prí-
chod do a odchod zo  školy pešo, na kolo-
bežke, či na bicykli. K  tomu dopomôže aj 
kvalitná cykloinfraštruktúra, na ktorej stá-
le intenzívne pracujeme. 

Žiaľ, ešte určite potrvá, kým sa množ-
stvo áut v okolí škôl zníži. Dovtedy hľadá-
me riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť pre-
mávky v okolí škôl pre deti, ktoré už teraz 
chodia do školy pešo, alebo na bicykloch. 

Nečakáme, kým sa nám podarí dorie-
šiť celú cykloinfraštruktúru. Vytvárame 
školské zóny, ktoré sú zriadené v okolí škôl 
upokojovacími prvkami - vyvýšenými pre-
chodmi pre  chodcov, čiže spomaľovačmi 
a  zvislými aj vodorovnými dopravnými 
značkami prikazujúcimi zníženie rýchlosti 
motorových vozidiel.

Pred všetkými základnými, niektorými 
materskými školami, aj pred gymnáziom 
pribudli dopravné značky s  označením 
ŠKOLSKÁ ZÓNA na začiatku i na konci zón, 
čo v praxi znamená, že vodič je povinný:
• ísť daným úsekom rýchlosťou do  20 

km/h, 

• dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chod-
com, cyklistom, kolobežkárom, ktorých 
nesmie ohroziť,

• zastaviť vozidlo, ak je to nevyhnutné 
pre bezpečnosť chodcov a cyklistov.
Školské zóny budú na  jar hneď, ako to 

teploty dovolia, doplnené aj vodorovným 
značením - označením maximálnej povo-
lenej rýchlosti v  danej zóne, aby sa naši 
„rýchlojazdci“ nemohli vyhovárať, že pre-
hliadli zvislú dopravnú značku. 

ĎAKUJEME, že v školských zónach šofé-
rujete a budete šoférovať ešte bezpečnejšie! 
 JG

Spomaľovač a značka pri MŠ Kysucká. Foto: JG

Značka pri ZŠ Mlynská. Foto: JG

Ilustračná fotografia elektronickej tabule. Foto: AM
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Jarné upratovanie

Odpady s obsahom škodlivých látok:
Termín: 1.3.2022 - 8.4.2022

Miesto pristavenia: areál zberného dvo-
ra Železničná 

Druhy preberaných odpadov: odpado-
vé motorové a  mazacie oleje, chemikálie, 
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, 
laky, kyseliny, zásady, pesticídy a chemické 
prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, 
umelé hnojivá, handry a rukavice znečis-
tené olejom, farbami, obaly znečistené ne-
bezpečnými látkami.

Rodinné domy:
Termíny: 11 a  12 kalendárny týždeň 
„KT“ ( 14.3.2022 - 18.3.2022 a  21.3.2022 
- 25.3.2022)

Spôsob zberu: Oba týždne sa zbierajú od-
pady podľa vývozných zón odpadu z  ku-
chyne, tzn. v 11 KT sa zbiera prvýkrát zo-
znam všetkých ulíc podľa harmonogramu 
vývozu určeného pre  odpad z  kuchyne  
a v 12 KT sa zber opakuje zase po tých is-
tých zónach. Odpad stačí vytriedený vylo-
žiť priamo pred svoju nehnuteľnosť do 7:00 
- netreba ho nikam nahlasovať. Odpad vy-
ložený v  termíne vývozu príslušnej zóny 
po  7:00 nemusí byť odobraný, nakoľko si 
prechádzame pred 7:00 jednotlivé zóny 
kvôli plánovaniu trás!!!

Druhy preberaných odpadov: objem-
né odpady ako napr. sedačky roztriedené 
na drevo a poťahy zvlášť, otiepky nareza-
né na cca 1,5m a zviazané, elektroodpady. 
Drobný stavebný odpad a  pneumatiky sa 
v rámci jarného upratovania nepreberajú. 
Drobný stavebný odpad majú možnosť pô-
vodcovia šesť dní v týždni odovzdať za po-
platok na  zberných dvoroch mesta. Pne-
umatiky majú pôvodcovia možnosť odo-
vzdať distribútorovi pneumatík (v predaj-
ni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky 
vymieňa). 

Bytové domy:
Termín: 28.3.2022 - 1.4.2022

Spôsob zberu: Zástupca vlastníkov, prí-
padne správca bytového domu nahlási 
mailom na  udrzba@senec.sk a  zároveň 
odpady@senec.sk - bytový dom (adresa), 
tel. kontakt na kontaktnú osobu, s ktorou sa 
následne telefonicky dohodne presný ter-
mín a podmienky odvozu odpadu. Odpad, 

roztriedený na jednotlivé druhy, musí byť 
v dohodnutý deň vyložený na mieste prí-
stupnom pre traktor.
Druhy preberaných odpadov: objemné 
odpady ako napr. sedačky roztriedené 
na  drevo a  poťahy zvlášť, elektroodpady. 
Drobný stavebný odpad a  pneumatiky sa 
v rámci jarného upratovania nepreberajú. 
Drobný stavebný odpad majú možnosť pô-
vodcovia šesť dní v týždni odovzdať za po-
platok na  zberných dvoroch mesta. Pne-
umatiky majú pôvodcovia možnosť odo-
vzdať distribútorovi pneumatík (v predaj-
ni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky 
vymieňa). 

Sada na triedenie
K 19.1.2022 si prebralo viac ako 75% do-
mácností z  rodinných domov svoju sadu 
na  triedenie komunálnych odpadov, čo 
vnímame veľmi pozitívne. Je to pre  nás 
znak, že Senčania sa každým rokom k od-
padom stavajú čoraz zodpovednejšie. 

Pokiaľ si ešte niekto nestihol vyzdvih-
núť tašku so sadou, tak si ju môže počas ce-
lého roka prevziať na  útvare verejnej ze-
lene, údržby a čistoty mesta v areáli zber-
ného dvora Železničná 3 v  čase: Po, Ut, 
Štv 7:00 - 15:00, Streda 7:00 - 16:00, Piatok 
7:00-14:00.

Kto môže využívať zberný 
dvor?
Zberné dvory mesta sú určené výhradne 
poplatníkom - fyzickým osobám mesta Se-
nec. V praxi to znamená, že právo využívať 
zberné dvory majú všetci obyvatelia mes-
ta Senec, ktorí platia mestu za komunálne 
odpady. 

To, že má niekto trvalý pobyt, ale nie 
je poplatníkom v meste, ešte automaticky 
neznamená, že má právo využívať služ-
by zberných dvorov. A zase naopak platí, 
že každá fyzická osoba, ktorá platí mestu 
za  komunálne odpady, ale nemá v  mes-
te trvalý pobyt, má právo využívať služby 
zberných dvorov. 

K  vstupu na  zberný dvor potrebuje 
občiansky preukaz a  taktiež potvrdenie 
o tom, že je poplatníkom. Toto potvrdenie 
mu vydá na počkanie referát odpadového 
hospodárstva na zbernom dvore Železnič-
ná alebo priamo útvar ekonomiky (MsÚ - 
vchod č. 5).

Ako je to s vianočnými 
stromčekmi?
Zber Vianočných stromčekov prebieha 
priebežne v rámci celého mesta do konca 
mesiaca február. Vyzbierané stromčeky 

náš útvar spracováva na  štiepku a  ná-
sledne zasiela do  zmluvnej kompostárne 
na ďalšie spracovanie. 
Mesto si priebežne z kompostárne odoberá 
už spracovaný kompost v podobe záhrad-
níckeho substrátu a využíva ho na výsad-
by v rámci mesta. Tento voľne ložený  zá-
hradnícky substrát si môžu na  zbernom 
dvore Železničná taktiež zakúpiť aj obča-
nia v cene 24 €/t.

Zálohovanie plastových fliaš
K 1.1.2022 slovensko začalo zálohovaním 
nápojových obalov. Prechodným obdobím 
do polovice roka sa majú v obchodoch vy-
meniť všetky nápojové obaly PET alebo 
plechovky v objeme od 0,1 l do 3 l za zá-
lohované. Tie  budú označené  umiestne-
ným symbolom pri EAN kóde. Každý taký-

to obal Vám obchod zálohuje výškou zá-
lohu 0,15 €. Po  vrátení obalu do  automa-
tu Vám záloh preplatia v pokladnici alebo 
ho viete použiť pri nákupe. Obaly musia ísť 
do automatu nepokrčené, nestlačené a au-
tomat musí vedieť načítať z obalu EAN kód. 
Pokiaľ máte obaly, ktoré nie sú zálohované, 
tak tie patria naďalej do triedeného zberu 
a tam ich, prosím, naďalej stláčajte.

Obyvatelia trvalo žijúci 
na Slnečných jazerách
Fyzické osoby užívajúce nehnuteľnosti 
na Slnečných jazerách celoročne majú po-
vinnosť zapojiť sa do zberu komunálnych 
odpadov prostredníctvom vlastnej zber-
nej nádoby. V praxi to znamená, že nemajú 
právo využívať kapacitu spoločných zber-
ných nádob umiestnených na  stojiskách, 
ale majú si zabezpečiť vlastné nádoby  
a v deň vývozu (párny pondelok) ich vykla-
dať priamo pred svojou nehnuteľnosťou. 
Zakúpením vlastnej zbernej nádoby obdr-
žia od referátu odpadového hospodárstva 
sadu na  triedený zber odpadov a  tak ako 
nehnuteľnosti a  pôvodcovia v  rámci mes-
ta majú povinnosť triedenia. Prosíme preto 
majiteľov tých nehnuteľností, ktorí si ešte 
neupravili systém zberu komunálnych od-
padov, aby tak učinili čo najskôr na útvare 
ekonomiky mesta - vchod č. 5.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
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HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ

OPRAVY

02-03

Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

Ponúkame prácu dôchodcom aj invalid-
ným v  Trafikách v  Senci na  Kysuckej ulici 
a Šafárikovej ulici (autobusová zastávka).

Nástup do  práce od  februára-marca 2022, 
resp. podľa dohody.

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

juraj.nadasky@centrum.cz
0903 262 266

02-01

02-02

Autori, chystajte si perá!
Po skúšobnom nultom ročníku literárnej 
súťaže SENECKÉ PERO sa tento rok bude 
konať prvý oficiálny ročník. 
Pre všetkých, ktorí by sa jej radi zúčastnili, 
sú dôležité dátumy: 

Súťaž vyhlásime: 1.3. 2022 
Súťažné práce bude možné posielať do: 
31.5. 2022
Zmeny v propozíciách: témy súťažných 
prác nie sú ohraničené, nemusia sa týkať 

nášho mesta, hoci budeme radi, ak sa ne-
budete vyhýbať ani príbehom o Senci a zo 
Senca. Najlepšia práca s témou Senca bude 
odmenená Cenou primátora.
Aktuálne znenie upravených propozícií 
bude čoskoro zverejnené na www.senec.sk
M. Macháčková, organizátorka súťaže

Súťažná práca z nultého ročníka Seneckého pera
STRIEBORNÝ LEV
(Ako vznikol erb mesta Senec)
V dávnych časoch, keď mestu Senec, nazý-
vanému vtedy „Wartberg“, vládli dva vý-
znamné rody – Svätojurský a  Rozhanov-
ský, konali sa každý týždeň mestské trhy, 
ktoré boli známe a vychýrené dokonca aj 
v širokom okolí. Do mesta preto prichádza-
lo veľké množstvo ľudí a obchodníkov už 
od skorého rána.

Pred vstupom do  mesta stáli mýtnici 
a  vyberali mýto do  mestskej pokladnice. 
Zvyčajne bývali dvaja, lebo do mesta sa hr-
nulo veľa ľudí. Jedného dňa od  včasného 
rána, však mýto vyberal len jeden mýtnik, 
Ludvik, ktorý bol známy svojou dobrosr-
dečnosťou a ľudia ho mali radi. 

Za úsvitu sa znenazdajky pred ním ob-
javil strašný vlk a vyceril naňho obrovské 
ostré zubiská. Mýtnik sa nesmierne preľa-
kol a  zostal stáť ako prikovaný. Po  chvíli, 
keď sa vlk prikrčil a chystal sa skočiť, začal 
Ludvik kričať o pomoc. Keďže bolo ešte veľ-
mi zavčasu, vôbec nikto ho nepočul kričať. 

Keď už pomaly strácal nádej a už-už si 
myslel, že udrela jeho posledná hodina, 
zrazu sa objavil obrovský lev s dvojramen-
ným chvostom, postavil sa na zadné nohy 
a  predné laby vzpriamil pred seba. Lev 
vyzeral majestátne a v ranných zorách sa 
celá jeho postava jagala v strieborných far-
bách. Nad hlavou sa mu vznášala zlatá ko-
runka a pazúry sa tiež zlatom blyšťali. Mýt-
nik strachom doslova onemel a  ostal stáť 

ako zamrznutý. Ani si nestačil všimnúť, 
kedy vlk utiekol pred levom. 

Keď sa od  ľaku prebral, akurát začali 
do mesta prichádzať prví ľudia, ktorí sa vy-
brali na trhy. Ludvik hneď všetkým naoko-
lo vyrozprával, ako ho zachránil obrovský 
strieborný lev, kráľ všetkých levov, ktorý 
sa tak nečakane objavil a zachránil mu ži-
vot. Všetci ho s veľkým záujmom počúvali 
a hneď sa táto udalosť rozšírila aj do širo-
kého okolia.

Odvtedy sa traduje, že mesto Senec 
a  jeho obyvateľov, stráži strieborný lev 
so  zlatou korunkou a  dvojramenným 
chvostom. 
A tak vznikol erb mesta Senec.
Matúš Martinka
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Karháme, chválime
• Karháme vandalov, ktorí pri  Súk-

romnej základnej škole posprejova-
li, čo sa dalo. Škola, jej deti a rodičia pra-
covali na  úprave predzáhradky a  pre-
menili zaburinenú džungľu na  záhrad-
ku s  ihriskom. Znovu a znovu prestrih-
nutý plot umožňuje vandalom robiť zlo-
bu a dokonca sa aj majiteľ istého vlčiaka 
neštíti dierou ho chodiť venčiť na  škol-
ské ihrisko. Zároveň chválime jedné-
ho z rodičov tejto školy, ktorý sa po-
núkol, že graffiti odstráni.

• Chválime dvoch Senčanov, ktorí našli 
a  odstránili čiernu skládku pri  jazere 
nachádzajúcom sa za  odbočkou z  cesty 
1043 smerujúcej do  Rece. Zdokumen-
tovali a  naložili okolo 360 kg odpadu 
do nákladného auta a odniesli na zber-
ný dvor. Fotografie a  dokumenty náj-
dené v  odpade skúma Mestská polícia 
v Senci. Všetko nasvedčuje tomu, že od-
pad pochádza z  Veľkých Úľan. V  prí-
pade ďalšieho podobného nálezu sta-
čí zaslať fotografiu na  e-mail Mest-
skej polície: msp@senec.sk  a  uviesť 

polohu skládky. Dobrá rada pre  tých, 
ktorí objednávajú odvoz objemného 
odpadu: vždy si pýtajte doklad o zapla-
tení za službu. Chránite tým seba v prí-
pade, že sa vaše veci objavia na čiernej 
skládke a následne sa u vás ohlási polí-
cia. Oprávnení a  čestní poskytovatelia 
prepravných služieb nerozsypú váš od-
pad po okolí. Stačí málo a môžeme mať 
čistejšie mesto, nemusíme sa prechádzať 
v prírode popri kopách odpadu mesiace.

Hasiči a rok  2021
Situácia s výskytom nového vírusu nepoľa-
vila ani v roku 2021. Všetci sme museli do-
držiavať rôzne epidemiologické opatrenia, 
ktoré však nezabránili, aby hasiči vykoná-
vali činnosť zodpovedne a spoľahlivo.

V roku 2021 vykonali hasiči v  okre-
soch Pezinok a  Senec, ktoré sú v  pôsob-
nosti Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Pezinku, spolu 688 
výjazdov. Pri  požiaroch zasahovali 127 
krát v  okrese Pezinok a  118 krát v  okre-
se Senec. Výjazdov k  dopravným neho-
dám bolo spolu 192 (69 v okrese Pezinok 
a  123 v  okrese Senec). Zásahov, pri  kto-
rých bola poskytnutá technická pomoc – 
odstraňovanie padnutých stromov, asis-
tencia polícii, otváranie bytov, bolo spo-
lu 208. Pri  úniku nebezpečných látok za-
sahovali 14 krát. Hasiči z  hasičskej stani-
ce Pezinok a Senec pomáhali pri likvidácii 
lesných požiarov v Grécku, ich kolegovia, 
ktorí ostali na hasičských staniciach, plni-
li úlohy na  Slovensku. Všetkým hasičom 
patrí úprimné poďakovanie za  ich prácu, 
ktorú vykonávajú častokrát s  ohrozením 
vlastného zdravia.

Celková priama škoda pri  požiaroch 
v  oboch okresoch bola 1.561.900 €. Rých-
lym a  profesionálnym zásahom uchránili 
hasiči pri požiaroch 4.304.900 €.

Medzi časté príčiny vzniku požiarov 
patria vypaľovanie trávy a  suchých poras-
tov, spaľovanie odpadov a odpadkov. Jeden 
z najväčších bol požiar haly v Senci v marci 
a požiar na Skládke nebezpečného odpadu 
v Budmericiach (Istrochem Reality a. s. Bra-
tislava). Podľa štatistických údajov najčastej-
šie vznikali požiare medzi 13-14 a 17-18 ho-
dinou. V okrese Pezinok vzniklo najviac po-
žiarov v pondelok a v okrese Senec v piatok.

Súčasťou okresného riaditeľstva je od-
delenie požiarnej prevencie, ktoré vyko-
náva kontrolnú činnosť u právnických 
a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach 
vo veciach zvereného výkonu štátnej sprá-
vy na  úseku ochrany pred požiarmi, po-
sudzuje projektové dokumentácie stavieb 
z  hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčast-
ňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva 
priestupky voči fyzickým osobám a ukladá 
pokuty za  porušenie predpisov na  úseku 
ochrany pred požiarmi.

V uplynulom roku bolo vykonaných 175 
protipožiarnych kontrol, pri  ktorých bolo 
zistených 970 nedostatkov. Hlavným zame-
raním kontrolnej činnosti boli protipožiar-
ne kontroly v školských zariadeniach. Ko-
nalo sa v nich 29 komplexných a 5 tematic-
kých protipožiarnych kontrol. Okresné ria-
diteľstvo uložilo 4 blokové pokuty a vydalo 
2 rozkazy na uloženie sankcie za priestu-
pok fyzickým osobám. V oblasti stavebnej 
prevencie (územné, stavebné, kolaudačné 
konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1.164 
stanovísk. V obciach boli vykonané 4 kon-
troly. Právnickým osobám bolo v  uplynu-
lom roku za porušenie predpisov o ochra-
ne pred požiarmi uložených 5 pokút.

  Preventívno – výchovná činnosť ne-
bola pre  rôzne opatrenia vykonávaná 
v takej miere ako po iné roky. Podarilo sa 
však uskutočniť niekoľko ukážok hasičskej 
techniky pre deti a mládež na parkovisku 
pri hasičskej stanici. 

 Profesionálni hasiči prajú občanom 
v  roku 2022 veľa zdravia, šťastia a  skorý 
návrat do bežného života.  
e. o.
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Bratislava, Laurinská 15
Senec, Lichnerova 35 www.goldie.sk

www.goldiediamonds.sk

02-04

Senec objektívom mobilu vyhodnotili skvelí porotcovia
Výstavu fotografií SOM sme oficiálne otvo-
rili. Výhercov sme ocenili spolu s  pánom 
primátorom Ing. Dušanom Badinským 
v pondelok 17.1.2022 o 15:00 hod.  v MsKS 
v priestoroch Labyrintu.

Ďakujeme vám, súťažiacim, že ste sa 
do  SENEC OBJEKTÍVOM MOBILU zapojili 
a so svojimi fotografiami s nami podelili. 

Ďakujeme aj vašim pedagógom, rodi-
čom, ktorí vás posmelili a viedli. Naša vďa-
ka patrí aj ctenej porote. Pánovi primáto-
rovi, porotcom súťaže a vám všetkým hla-
sujúcim na  FB stránke Mesto Senec - 
oficiálna stránka.

Kto boli tohtoroční porotcovia?
Zuzana Oros - grafička, vytvorila ná-

vrh na  aktuálne používanú grafiku Mest-
ských novín Senčan.

Ivan Hlavanda - fotograf, viac o ňom si 
môžete prečítať v rozhovore v decembro-
vom čísle Senčana.

Peter Nagy - populárny spevák, sklada-
teľ, muzikant a textár, známy aj ako publi-
kovaný fotograf.

Otvorenie výstavy bolo v  príjemnom 
kruhu hostí, ktorých fotenie baví. Viacerí 
sa do súťaže SOM zapojili už po druhýkrát.

Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch 
Labyrintu do 28.1.2022.  

V duchu fotografií budeme pokračovať 
aj vo februári. Navštívte nás aj vo februári 
a príďte si pozrieť fotografie Gabriely Tep-
lickej s názvom MY.

Mená ocenených:
• Allexi Galloux, fotografia č. 6 s  ná-

zvom: Spolu - Cena primátora mesta 
Senec

• Allexi Galloux, fotografia č. 6 s  ná-
zvom: Spolu - Víťaz FB hlasovania v kat. 
do 26 rokov

• Štefan Húska, fotografia č. 55 s  ná-
zvom: Západ slnka, Slnečné jazerá - Ví-
ťaz FB hlasovania v kat. nad 26 rokov

• Ádám Sándor, fotografia č. 49 s  ná-
zvom: Slnko v mojej ruke - Cena poroty 
v kategórii do 26 rokov

• Diana Rovnianska, fotografia č. 1 s ná-
zvom: Nebeská diaľnica - Cena poroty 
v kategórii nad 26 rokov

SRDEČNE VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!
Vo februári si výstavu SOM môžete pozrieť 
v Mestskom múzeu.
Erika Ambrušová, Labyrint
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Biela pastelka
Základná škola Mlynská sa v  predvianoč-
ný čas zapojila do  verejnej zbierky Biela 
pastelka organizovanej Úniou nevidiacich 
a  slabozrakých Slovenska. V  mene hesla 
„Aj vďaka vám dokáže malá pastelka veľké 
veci“ putovala v rukách učiteľov po škole 
stacionárna pokladnička, do ktorej mohol 
ktokoľvek prispieť a spríjemniť tak Viano-
ce našim nevidiacim a slabozrakým spolu-
občanom. Ako vďaku dostali deti a zamest-
nanci symbolickú bielu pastelku. Vyzbiera-
li sme krásnych 720 eur. Táto suma patrí 
k rekordným na Slovensku. V mene školy 
aj Únie nevidiacich a slabozrakých zo srd-
ca ďakujeme každému, kto sa zapojil.  
PhDr. Dominika Marčanová

Čriepky spomienok z diania 
v Spojenej škole Senec

Sadenie lipy
Slovinská republika v tomto polroku pred-
sedá Rade Európskej únie a  jedným z bo-
dov programu je aj životné prostredie.  
V rámci osvety o životnom prostredí či uh-
líkovej neutralite slovinské veľvyslanectvá 
vo  svete ako sprievodný program pred-
sedníctva organizujú vysádzanie stromov. 
Oslovili aj našu školu, či by sme mali zá-
ujem o  zasadenie stromu – lipy v  areáli 
školy. Zasadenia stromu sa zúčastnil sám 
veľvyslanec Slovinskej republiky na  Slo-
vensku Gregor Kozovinc. Lipu sme sadili 
11.11.2021 spolu s našou pani riaditeľkou 
a žiakmi. Pán veľvyslanec nám pred sade-
ním predstavil Slovinskú republiku, pri-
niesol nám zdravé ovocné maškrty a deti 
sa mu poďakovali peknou básničkou.

Ďakujeme skupine: „Vianoce 
deťom zo sociálne slabších 
rodín zo Senca“
Ponáhľame sa svetom a  životom v  sna-
he nájsť tie veľké veci, ktoré by nám pri-
niesli radosť a šťastie. A pritom by stačilo 

spomaliť a začať si všímať a užívať tie malé, 
ktoré napĺňajú naše dni, kým myslíme 
na  tie veľké. Ďakujeme všetkým dobrým 
anjelom, ktorí  spomalili a rozhodli  sa spl-
niť vianočné sny detí z našej Spojenej ško-
ly v Senci. Mnohí ste sa podelili a neváhali 
na úkor svojich vlastných prianí  priniesť 
im radosť. Všetky darčeky si našli svojich 
šťastných majiteľov. ĎAKUJEME

Cvičíme s Boxerňou Senec
Začiatkom novembra roku 2021 vznikla 
úžasná spolupráca medzi Boxerňou Senec 
a  Spojenou školou Senec. Naša škola žiaľ 
nemá vlastnú telocvičňu, jej neprítomnosť 
nám už dlhé roky sťažuje edukáciu žiakov. 
Mgr. Dávid Takáč a Bc. Veronika Takáčová 

preto našej škole a najmä jej žiakom so špe-
ciálnymi potrebami ponúkli možnosť prísť 
si zacvičiť k nim do boxerne, dvakrát týž-
denne. Žiaci sa v boxerni striedajú, podľa 
stanoveného rozvrhu, vždy ide na tréning 
jedna trieda so svojou pani učiteľkou. Tré-
ning odborne vedie tréner boxerne a naši 
žiaci sa pod  jeho usmernením naplno, 
s veľkou radosťou a chuťou snažia rozhý-
bať a posilniť svoje telo, čo so sebou priná-
ša okamžité aj dlhodobé benefity pre  ich 
psychické aj fyzické zdravie. Túto vzác-
nu pomoc nám majitelia boxerne poskytli 
bezplatne, za čo sme im nesmierne vďační 
a radi by sme im touto cestou srdečne po-
ďakovali. Naši žiaci sa na  špeciálne hodi-
ny telesnej výchovy nesmierne tešia. Majú 
úprimnú radosť, že sa stali súčasťou veľkej 
„boxerskej“ rodiny. ĎAKUJEME.
Milica Mišáková Spojená škola Senec
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Blahoželáme 
Matejovi 
Bujňákovi
Ministerstvo školstva udelilo 
ocenenie sv. Gorazda nášmu žia-
kovi Matejovi Bujňákovi za  mi-
moriadne výsledky, prezentáciu 
hry na  keyboard a  reprezentá-
ciu Základnej umeleckej školy 
v Senci na medzinárodnej úrov-
ni. Toto ocenenie mu osobne 
odovzdá minister školstva. Mate-
jovi a jeho pedagógovi Ferdinan-
dovi Döme st. srdečne blahoželá-
me. Veľmi sa tešíme z  tohto mi-
moriadneho ocenenia.
ZUŠ Senec

Nevítaní návštevníci na gymnáziu
V decembri na  Gymnáziu Antona Berno-
láka v Senci odštartovala svoju púť po ško-
lách výstava s názvom „Nevítaní návštev-
níci alebo dopad klimatickej zmeny“. Pri-
bližuje žiakom problematiku klimatickej 
zmeny a  jej dopad na  životné prostredie, 
zdravie a život. Výstavu na školách inšta-
luje náš partner v  projekte Mestské mú-
zeum v Senci. Autormi sú odborníci z ve-
deckých kruhov, PaedDr. Jana Fedorová 
a Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Pozorný čitateľ sa dozvie, aký vplyv 
má zmena klímy priamo na územie Senca 
a  jeho okolia. Ako môžu invazívne druhy 
narušiť prirodzenú faunu a flóru, či má vý-
skyt týchto druhov dopad priamo na naše 
zdravie. Treba invazívne druhy vyhu-
biť alebo naopak, chovať, prípadne pesto-
vať? Toto aj veľa iných zaujímavostí sa žia-
ci a študenti dozvedia v putovnej výstave, 
ktorá sa postupne dostane na všetky školy 

v seneckom okrese. Je koncipovaná dvojja-
zyčne, v slovenskom a maďarskom jazyku.

Cieľom celého projektu CLIMECO GAB je 
zvýšiť povedomie žiakov seneckých škôl o do-
padoch klimatickej zmeny na život na Zemi. 
Veríme, že aj táto výstava prispeje k rozšíre-
niu ich poznatkov. Zároveň na stránke gym-
názia www.gab.sk naši kolegovia učitelia 
nájdu 90 pracovných listov z rôznych vyučo-
vacích predmetov zameraných na túto aktu-
álnu tému. Budeme radi, ak ich budú využí-
vať vo vyučovacom procese.

Zároveň by sme chceli pozvať učiteľov 
a  žiakov zo  všetkých základných a  stred-
ných seneckých škôl na  konferenciu Klí-
ma a ja, ktorú pripravuje Mestské múze-
um v Senci. Školy sa môžu zapojiť formou 

prác, v ktorých žiaci rozpracujú tému kli-
matickej zmeny a  možností, ako zmierniť 
jej dopad na  človeka. Bližšie informácie 
boli zaslané všetkým školám mailom.

Ďakujeme nášmu partnerovi Mest-
skému múzeu v  Senci za  doterajšiu 
spoluprácu.

Projekt CLIMECO GAB je financovaný 
z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-
2021 a spolufinancovaný zo Štátneho roz-
počtu SR.
PaedDr. Zuzana Synaková
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Vážení návštevníci, ospravedlňujeme sa za neustálu zmenu programu kina. 

Dôvodom sú zmeny premiér jednotlivých filmov, ktoré žiaľ, my nevieme ovplyvniť.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA môžete sledovať: 

            

Rovnako nájdete program kina v tlačenej forme na budove MsKS a vo vitrínach v meste.

Začiatok filmových predstavení je o 18:00 hod. Piatky aj o 20:00 hod. Nedeľné detské filmové predstavenia 
začínajú o 15:30 hod. Pokladňa kina je otvorená hodinu pred začiatkom večerného filmového predstavenia 

a pól hodinu pred detským filmovým predstavením.

POKLADŇA KINA: PO - PIA 14:30 - 19:30 hod / 0911 344 772, KANCELÁRIA: PO - PIA 8:00 - 15:00 hod / 02/4592 3403

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu!

Zmena programu vyhradená !  

www.kinosenec.sk                       www.facebook.com/kinosenec                      @kinosenec.sk 

KINO           

MESTSKÉ  MÚZEUM - TURECKÝ  DOM  

Výstava – fotografická súťaž

Téma: 
Mesto Senec a život v ňom. 
Fotografie fotené 
mobilným telefónom
Výstava trvá 
od 3.2. do 28.2.2022 

SENEC  

OBJEKTÍVOM  

MOBILU

Mestské múzeum otvorené:

Utorok: 10:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod., Streda až piatok: 10:00 – 12:00 hod., 13:00 – 18:00 hod.
tel.: 02/ 20 20 55 01, 0911/ 169 754     
web: http://msks-senec.sk/muzeum/

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

KROTITELIA DUCHOV: 

DEDIČSTVO
V LETE TI POVIEM, 

AKO SA MÁM

VEĽKÝ ČERVENÝ 

PES CLIFFORD

ULIČKA 

NOČNÝCH MÔR
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ROMAN BRAT 
23.2. streda 
o 9:00 o 10:30   
Beseda s autorom 
pre deti a mládež

MESTSKÁ  KNIŽNICA

Výpožičný čas: 
PO - PIA 9:00 - 18:30 hod, STR – zatvorené

KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod., LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 16:00 hod., 
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod., POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 14:30 – 18:30 hod., 

     Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk       www.kinosenec.sk

Predpredaj a predaj vstupeniek, rovnako aj Online na všetky podujatia je spustený na základe aktuálnych 

odporúčaní RÚVZ a po nastavení maximálnej kapacity interných podujatí.

LETNÉ KULTÚRNE AKCIE - Amfiteáter

PREDSTAVENIA PRE DETI - Park oddychu Senec

11.6. sobota   SPEV KOHÚTA – Radošinské naivné divadlo

12.8. piatok   KOLLÁROVCI – Amfik Tour 2022  

13.8. – 14.8. sobota – nedeľa   ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ v meste Senec

26.8. piatok – FRAGILE QUEEN – V netradičných aranžmánoch predstavia nesmrteľné hity dnes už legendárnej 
kapely QUEEN. Fragile sa rozhodla podeliť sa s týmto nádherným projektom aj v našom meste.

 

19.6. nedeľa   Divadelná nedeľa – altánok

3.7. nedeľa     Divadelná nedeľa – altánok

22.7. – 23.7. piatok – sobota   SLNEČNÝ FESTIVAL – divadelný festival pre všetkých

7.8. nedeľa     Divadelná nedeľa  altánok

29.8. pondelok   ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK

–

Sledujte  našu stránku www. msks-senec.sk. V prípade zmeny termínu akcie, Vás budeme včas informovať.

ZIMNÉ KÚZLENIE
6.2. nedeľa o 15:30   
Divadlo MaKiLe 
Vstupné: 4 Eur

LABYRINT

Divadelná nedeľa 
pre deti 
v kinosále 
MsKS Senec.

KINOSÁLA

MY – Gabriela Teplická 
2.2. streda o 18:00   
Vernisáž fotografií o ľudskej sile a osobnosti v každom z nás. 
Fotografka otvára dvere do svojho domu, vlastných pocitov a emócií 
a zachytáva ľudí, ktorí žijú svoj život v odlišnosti, 
no zároveň v pevnom presvedčení slobody. 
Výstava trvá od 2.2. do 24.2.2022. Vstup voľný 

KOZLIATKA 
19.2. sobota o 16:00   
Divadlo TUŠ, 
Barbora Zamišková 
a Kristína Sviteková.
Veselá rozprávka alebo rovno 
dve o kozliatkach neposlušných 
ale i poslušných. Vstupné: 3,00 Eur. 
Kapacita hľadiska obmedzená.

PRIPRAVUJEME MAREC:

KONCERT MONIKY LIŽBETIN 

Divadlo pre deti v Labyrinte 

VÝSTAVA MARTIN ŠČEPKA

9.3. streda   

19.3. sobota 

PRIPRAVUJEME  PRE  VÁS

PRIPRAVUJEME MAREC: 
DEŇ OTVORENÝCH 

DVERÍ V KNIŽNICI

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH 

KNIŽNÍC

DEŇ ĽUDOVEJ 

ROZPRÁVKY

6.3. nedeľa 10:00 – 14:00

 
16.3. streda   
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Ako vznikol nápad vytvoriť 
kalendár s historickými 
fotografiami Senca

V našom meste bol dopyt po zaujímavom stolovom kalendári,  
ktorý by si ľudia radi uchovali vďaka fotografiám. Každý rok 
vydáva Správa cestovného ruchu Senec kalendár podujatí, ktorý 
bolo treba oživiť. Nápad Moniky Macháčkovej ozvláštniť ho 
historickými fotografiami zrealizoval Peter Sedala - autor kníh 
o Senci, v ktorých sa nachádzajú jedinečné zábery a príbehy. 
Vznikol kalendár podujatí na rok 2022, ktorý si radi prelistujú 
Senčania i návštevníci mesta. S Petrom Sedalom sme sa 
porozprávali nielen o kalendári.

Je ľahké fotografovať Senec?
Ako som už viackrát spomínal, naše 
mesto sa ťažko fotografuje, nakoľko 
architektonických dominánt je málo 
a  je náročné nájsť taký uhol záberu, 
aby vytvorili nejaký celok. V kalendá-
ri podujatí sme siahli po  historických 
záberoch s  vysokou výpovednou hod-
notou pre  všetkých, ktorí si tieto čas-
ti mesta môžu pamätať, ale aj pre no-
vých Senčanov s  dávkou zvedavosti 
do čias minulých.
Ako dlho trvalo dať materiál 
pre kalendár dokopy?
Jeho výroba bola „prepnutá do zrých-
leného konania“, vzhľadom na  nedo-
statok času. Dlho trvalo tzv. kompo-
zičné formátovanie a  chronológia zá-
berov, čiže ako budú po sebe jednotli-
vé fotografie nasledovať v týždňoch či 
ročných obdobiach.
Aký si mal zdroj? A bude dosť ma-
teriálu aj na ďalší kalendár?
Vyzerá to tak, že na  rok 2023 by sme 
mohli použiť fotografie z  aktuálnej 
doby z  môjho archívu „súčasný Se-
nec“. Naše mesto pravidelne fotogra-
fujem, som presvedčený, že sa bude 
dať vybrať slušná kolekcia pre  nový 
kalendár.
Ako prebieha práca na už v pora-
dí III. knihe o Senci?
Budem úprimný, vďaka zimnému po-
časiu je to ideálne. Ak by bolo leto, 
nemal by som takú trpezlivosť sedieť 
pri počítači. Pozitívne je aj to, že za os-
tatné obdobie pribudli od občanov ďal-
šie nové materiály. Neustále ma pre-
kvapuje, keď vidím niečo nové. Mám 

veľkú radosť zo záujmu o novú knihu 
a  verím, že nesklamem očakávania, 
ktoré denne zažívam.
Chystáš s knihou niečo nové?
S vydavateľom sme sa dohodli na  ta-
kzvanom trojobale, ktorý predstaví-
me, aj keď v  obmedzenom množstve, 
pri krste knihy v máji 2022. Dovnútra 
sa budú dať vložiť všetky tri knihy.
Budú v nej opäť aj príbehy?
Samozrejme. Príbehy spísané v  lite-
rárnej forme sú elektrizujúce a sám sa 
nestačím diviť, že takéto veci sa stali 
práve v našom meste. Zároveň svedčia 
o pestrosti života a o emóciách z časov 
nedávnych.

Čo zaujímavé čaká čitateľov 
pri fotografiách?
Do pozornosti dávam nevídanú kvali-
tu niektorých fotografií z  roku 1960, 
kde bude mať čitateľ vizuálnu ra-
dosť z  detailov. Významné fotografie 
budú zobrazené cez dvojstranu a udrú 
do očí ohromujúcou výpovednou hod-
notou. Nepochybne ich zhotovoval 
profesionál.
Musel si riešiť aj technické 
probémy?
Práca so  starými zábermi je nároč-
ná. Ich nosičom je častokrát fotopa-
pier, ktorý sa skladovaním v  zlých 
podmienkach znehodnotil. Napríklad 
vlhkosť deformuje podložku a vytvára 
škvrny. Ojedinelým javom nie sú ani 
praskliny a neostrosť. Vďaka modernej 
technike filtrov a skenovania sa poda-
rilo navrátiť ich vzhľad.
Je veľká škoda, že mesto sa začalo foto-
grafovať až na prelome 18. a19 stroro-
čia. Technika vyvinutá vo Francúzsku 
okolo roku 1840 sa k nám asi včas ne-
dostala, sú zachované fotografie, kto-
ré dokazujú použitie novej zobrazova-
cej techniky - reportáže zo života ulíc 
a prístavov onej doby.
Je pravda, že kronikári zaznamenali 
život v meste, ale ako sa hovorí, je lep-
šie raz vidieť ako dvakrát počuť.
Určite nebudú chýbať aj veľkolepé zá-
bery zo súčasnosti z dronu v nezvyčaj-
nej kompozícii.
Počet strán v tejto knihe bude rovnaký 
ako v druhej a to 320.

Peter Sedala na „krste“ knihy Senec putovanie v čase spolu s hosťami. Zľava Jozef Banáš,   
Bronislav Ondraszek, Ján Petrovič, Peter Sedala, László Florian. 
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Kedy vznikla myšlienka vytvoriť knihu o Senci?
Asi je to spojené so zberateľskou vášňou. Približne pred 20 
rokmi som už mal dosť materiálu na vytvorenie prvej (nul-
tej) publikácie v náklade 10 kusov. Keď zástupcovia Vydava-
teľstva Region Poprad uvideli tento exemplár, prišli s  pre-
kvapujúcou ponukou, vytvoriť seriózne dielo o histórii mes-
ta Senec.
Prekvapujúce na  tom je, že podobné publikácie sa robia 
pre väčšie mestá, ktoré mávajú zvyčajne nad 50.000 obyva-
teľov a to kvôli efektivite na trhu.
To, že sa tvorí III. kniha pre  mesto našej veľkosti, je aj 
pre  mňa, autora, prekvapením. Ak sa ma niekto bude pý-
tať, či bude aj štvrtá, moja odpoveď je: „do trojobalu sa už 
nepomestí“.
Aké plány máš v umeleckej oblasti?
Nesmieme zabúdať, že sa treba vedieť tešiť v súčasnom sve-
te z maličkostí a krásnych vecí, ktoré sa stále ešte dajú nájsť. 
Pre mňa vytvárať krásno cez umenie je výzvou.
Mam pripravenú jednu kolekciu obrazov - olejomalieb 
na výstavu s veľmi špecifickou tematikou, ktorú by som rád 
nechal ako prekvapenie. Výstava sa uskutoční v Bratislave. 
Po  výstavách v  Španielsku a  Nemecku hádam pribudne aj 
v blízkej budúcnosti ďalšia destinácia v zahraničí.

Rozhovor pripravila Martina Ostatníková

Na obrázkoch: Všetky tri knihy Petra Sedalu: Senec putovanie storočím, Senec putovanie 
v čase a pripravovaná kniha Senec putovanie v spomienkach.
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Az alapiskola könyvtárát Polák Margit gondozza
Polák Margit élete elválaszthatatlan a  könyvtárosi hivatástól. 
Évtizedeken át dolgozott a  Szenci Városi Könyvtárban, majd 
a  Szenci Városi Múzeum munkatársaként a  szakkönyvtár és 
a múzeumi könyvállomány gondozása tartozott a fő feladatai közé. 
2019-ben vonult nyugdíjba. Ekkor szólította őt meg Matus Mónika 
igazgatónő, hogy vállalja el a  Szenczi Molnár Albert Alapiskola 
könyvtárának gondozását. A felkérést elfogadta és azóta hétfőn és 
csütörtökön az iskola könyvtárának és olvasóinak szenteli idejét.

Milyen állapotban volt a könyvtár, 
amikor átvette?
Előttem is jó kezekben volt a könyvtár. Az 
én egyik feladatom az volt, hogy a könyv-
tári szakmai előírásoknak megfelelően 
dolgozzam föl az állományt. Ami azt je-
lenti, hogy a nemzetközi könyvtári osztá-
lyozórendszer az egyetemes tizedes osz-
tályozás csoportjaiba és osztályaiba so-
roltam be a könyveket. A rendszert a gye-
rekek is megszokták, már tudják, hogyan 
kell a könyveket keresni. 
Milyen az állomány összetétele?
Az állomány több mint a felét az ismeret-
terjesztő irodalom és a  kézikönyvek te-
szik ki. Sok ajándékba kapott könyvünk 
is van, amelyek nem mindig illenek bele 
a könyvtár profi ljába, a kijelölt gyűjtőkör-
be.  A szépirodalom nagyrésze a kötelező 
vagy ajánlott irodalom. Szerencsére az 
ajánlott irodalomban ma már a  klasszi-
kusok közé fölsorakoznak a mai magyar 
írók is. Természetesen szlovák nyelvű 

könyveink is vannak. Éppen most érkez-
tek szlovák ifjúsági könyvek egy nagyobb 
megrendelés keretében.
Milyen módon bővül az állomány?
A könyvtárat elsősorban az iskola tartja 
fönn, de pályázatokon elnyert forrásai is 
vannak. A Szenczi Molnár Albert Alapis-
kola mellett működő Kincskereső Ifjúsá-
gi és Gyermekklub sikeresen pályázott 
a  Csemadok Szenci Alapszervezeténél. 
Az elnyert összegből 40 könyvet, kötelező 
olvasmányokat és ismeretterjesztő köny-
veket vettünk. A  gyerekeket nagyon ér-
deklik az őslények, az ősvilág a dinosza-
uruszok. Ilyen tárgyú könyvek sem hiá-
nyozhattak az új szerzemények közül.  Új 
könyvekkel mindig sikerül becsalogatni 
a gyerekeket a könyvtárba. 
Milyen más feladatai vannak az is-
kolai könyvtárosnak?
Folytatom azt a  régi munkát, amit vala-
mikori főállású könyvtáros koromban 
csináltam. Foglalkozom a  gyerekekkel, 

tehát vannak mesedélutánok és beszélge-
tések a napközis kisdiákokkal. Természe-
tesen a pandémia miatt ez most szünetel. 
A  Kincskereső Ifjúsági és Gyermekklub-
nak is itt van a bázisa az alapiskolában. 
A kincskereső foglalkozásokat az alsó ta-
gozatos napközis tanulók látogatták. Saj-
nos a pandémia miatt a klubtevékenység 
is szünetel.
Mik a tervei tavaszra, ha javulna 
a járványhelyzet?
Mindig az igényekből indulok ki. Ha lesz 
rá igény, akkor szeretnék író - olvasó ta-
lálkozókat szervezni a gyerekeknek, visz-
szatérni a korábbi, szélesebb értelemben 
vett könyvtári munkához. A  magyarsza-
kos tanárnővel, Tóth Katalinnal irodal-
mi és nyelvtani vetélkedőket tervezünk, 
amelyek népszerűek a gyerekek körében 
és hiányoznak nekik.  VCs

Knižnicu ZŠ A. M. Szencziho spravuje Margit Polák
Neodmysliteľnou súčasťou životnej drá-
hy Margit Polák je jej profesijné poslanie 
knihovníčky. Niekoľko desaťročí pôsobi-
la v Mestskej knižnici v Senci a potom ako 
zamestnankyňa Mestského múzea v  Sen-
ci, kde medzi jej hlavné úlohy patrila sta-
rostlivosť o  príručnú odbornú knižnicu 
a o knižný fond múzea. V roku 2019 odišla 
do  dôchodku. Vtedy ju oslovila riaditeľka 
ZŠ A. M. Szencziho Mónika Matus, aby sa 
postarala o knižnicu školy. Ponuku prijala 
a odvtedy sa v pondelok a štvrtok venuje 
školskej knižnici a jej čitateľom.

V akom stave bola knižnica pri jej 
prevzatí?
Aj predo mnou bola knižnica v dobrých 
rukách. Jednou z mojich úloh bolo spraco-
vať fond podľa odborných knihovníckych 

noriem. To znamená, že som knihy zora-
dila do skupín a tried v súlade s medziná-
rodným desatinným triedením knižných 
fondov. Systém využívajú aj deti, už vedia 
ako nájdu hľadané knihy.
Z akých kníh sa skladá knižný fond 
školy?
Viac ako polovicu fondu tvorí náučná li-
teratúra a rôzne príručky. Máme tiež veľa 
darovaných kníh, ktoré však nie vždy za-
padnú do profi lu knižnice. Veľkú časť be-
letrie tvorí povinná alebo odporúčaná li-
teratúra. Našťastie spomedzi klasikov sa 
už zaradili aj viacerí súčasní maďarskí 
literárni tvorcovia. Samozrejme máme 
knihy aj v slovenčine. Práve dorazil väč-
ší balík s  novými slovenskými knihami 
pre mládež.

Margit Polák zapisuje nové knihy. Foto: VCs

Knihy z novej akvizície. Foto: VCs
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Znalosť angličtiny otvára brány do sveta
ZŠ A. M. Szencziho už šiesty raz usporiada 
Anglický týždeň v rámci programu EDUCA-
TE. Ani pandémia nemohla túto tradíciu 
narušiť. Aj tento rok sa program uskutoční 
formou interaktívnych online prednášok.

Lektormi sú zahraniční študenti z  rôz-
nych kútov sveta, ktorí pred pandémiou 
v týždňových turnusoch navštívili niekoľko 
škôl v hostiteľských krajinách. Počas uply-
nulých rokov nás navštívili študenti z via-
cerých ázijských krajín, ale aj z Portugalska 
a Ukrajiny. 

Tento rok očakávame indonézskeho a in-
dického lektora. Žiaľ, už druhý rok nemôžu 
byť lektori fyzicky prítomní. Svoje krajiny 
predstavia žiakom druhého stupňa prostred-
níctvom interaktívnych online  prezentácií. 

Jeden z lektorov bol aj minulý rok Indo-
nézčan, druhý pochádzal z  Alžírska. Spo-
znali sme pestré národnostné zloženie ich 
krajiny, exotické zvieratá a  špeciality ná-
rodnej kuchyne. Obdivovali sme majstrov-
ské diela architektúry, hudobné nástroje 
a tance, dokonca sme vyskúšali ladný indo-
nézsky tanec rúk.

Nadviažeme online spojenie s lektormi, 
takže naši študenti sledujú prednášky pre-
mietané na tabuľu v triede, hoci to sťažu-
je komunikáciu medzi žiakmi a  lektormi. 
Žiaci musia ísť k  mikrofónu alebo kričať, 
ak sa chcú opýtať alebo odpovedať. Dúfa-
me, že v  ďalších rokoch sa budeme môcť 
vrátiť k  osobnému stretnutiu lektorov 
a žiakov.

Zahraniční lektori cudzích jazykov sú 
vždy veľkým plusom pri  výučbe jazykov, 
robia ju zážitkovejšou a  zaujímavejšou 
a poukazujú na výhody používania cudzie-
ho jazyka. Žiakov obohatí všetko, čo vidia 
a počujú vďaka zaujímavým informáciám 
a netradičnej forme vyučovania. Uvedomia 
si, že angličtina otvára brány do sveta. 
Zsuzsanna Gujber 

Aki tud angolul, az előtt megnyílik a világ

A szenci alapiskola már hatodik éve vesz 
részt az egyhetes angol nyelvű EDUCATE 
programban. Ezt a hagyományt még a pan-
démia sem tudta megszakítani, mivel ta-
valy online formában vettünk részt benne, 
és ez az idén sem lesz másképp.  

A programban külföldi egyetemisták 
vesznek részt különféle távoli országok-
ból, akik a  befogadó országokban, egyhe-
tes turnusokban, több helyi iskolába is el-
látogatnak. Elhozzák a  saját kultúrájukat, 
és a helyivel ismerkednek. Minden évben 

két fi atal érkezik, illetve kapcsolódik be on-
line. Prezentációk segítségével mutatják be 
országuk kultúráját a felső tagozatos tanu-
lóinknak. Az idén egy indonéz és egy indiai 
előadóra számítunk. Járt nálunk több ázsi-
ai országból származó diák, de portugál és 
ukrán egyetemista is. 

A lektorok egyike tavaly is indonéz volt, 
a másik pedig algériai. Megtudhattuk, mi-
lyen sokféle nép él a  hazájukban, egzo-
tikus állatokat és ételeket ismerhettünk 
meg. Építészeti remekeket, különleges 

hangszereket és táncokat mutattak be, sőt 
a kecses indonéz kéztáncot ki is próbáltuk. 

Tavaly online kapcsolatot létesítettünk 
az előadókkal, így diákjaink az osztályuk-
ban, a táblára vetítve kísérték fi gyelemmel 
az előadásokat. Így lesz ez idén is, de sajnos 
az interakció így nehezebben működik. 
A  tanulóknak a  mikrofonhoz kell menni-
ük, vagy kiabálniuk kell, ha kérdezni, illet-
ve válaszolni szeretnének. Reméljük, hogy 
az elkövetkező években ismét személyesen 
lehetnek jelen az előadók.   

Az idegen nyelvű lektorok mindig óri-
ási pluszt jelentenek a  nyelvoktatásban, 
élményszerűbbé, érdekesebbé teszik azt, 
s rámutatnak az idegen nyelv használatá-
nak előnyeire. Kicsik és nagyok egyaránt 
gazdagabbak lesznek a  látottak-hallottak 
által, kizökkennek a  tanítás megszokott 
menetéből, s  leszűrik a  kellő tanulságot: 
aki tud angolul, az előtt kitágul a világ.
Gujber Zsuzsanna

Z akých zdrojov pribúdajú  nové knihy?
Knižnicu fi nancuje škola, ale máme zdro-
je na  akvizície aj z  rôznych projektov. 
Kincskereső mládežnícky a  detský klub 
pri ZŠ A. M. Szencziho sa úspešne uchá-
dzal o grant od Mestskej organizácie Ce-
madoku. Za získanú sumu sme kúpili 40 
kníh, predovšetkým povinnú a náučnú li-
teratúru. Deti sa zaujímajú o pravek, o di-
nosaury, preto nemohli chýbať ani knihy 
s takouto tematikou. Nové knihy vždy do-
kážu prilákať deti do knižnice.

Čomu sa ešte venuje školský 
knihovník?
Pokračujem v práci, akú som robila, keď 
som bola knihovníčkou na plný úväzok. 
Knižnica nie je len priestorom pre poži-
čiavanie kníh. Venujem sa deťom, máva-
me rozprávkové popoludnia a  literárne 
rozhovory so  žiakmi zo  školského klu-
bu. Aj Kincskereső mládežnícky a detský 
klub má svoju základňu v školskom klu-
be. Žiaľ, z dôvodu pandémie je pozastave-
ná činnosť klubov.

Aké máte plány na jar, ak sa epide-
mická situácia zlepší?
Vždy vychádzam z  aktuálnych potrieb 
detí aj pedagógov. Ak o  to bude záu-
jem, rada by som pre deti zorganizovala 
stretnutia so spisovateľmi, rada by som sa 
vrátila do pôvodných koľají. Spolu s Kata-
lin Tóth, učiteľkou maďarčiny, plánujeme 
literárne a gramatické kvízy, ktoré sú me-
dzi deťmi obľúbené a chýbajú im. 
VCs

Deviataci na prvej online hodine v rámci programu EDUCATE. Foto: VCs.

Indická lektorka sa predstavuje 
žiakom. Foto: VCs 
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Spomíname
Odišiel si náhle, niet ťa medzi nami, v  na-
šich srdciach ale žiješ stále spomienkami.  
Dňa 27. februára 2022 si pripomenieme smutné 
prvé výročie, čo nás navždy opustil náš drahý 
Eduard Matlák. Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú manželka Viera, syn a dcéry s rodi-
nami a ostatná rodina.

Navždy prestali pre  teba hviezdy svietiť, už na-
vždy prestalo pre  teba slnko hriať. Ale tí, čo ťa 
mali radi, nikdy neprestanú na  teba spomínať. 

 Z  úprimného srdca ďakujeme príbuzným, 
priateľom a  známym, ktorí sa prišli rozlú-
čiť s  našou drahou manželkou a  mamou 
Jarkou Poórovou, ktorá nás navždy opustila 

18.11.2021 vo veku 67 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. Navždy ostaneš v  našich srdciach. Manžel Jozef, dcéry 
Jarka a Monika s rodinami

Dňa 21.2.2022 bude 20 rokov, čo nás navždy 
opustil vo  veku 59 rokov manžel, otec, ded-
ko, pradedko Karol Szabó. S  láskou na  neho 
spomínajú manželka, syn Karol s rodinou, syn 
Robo s  rodinou, pravnučky Meliska, Sofinka, 
pravnuk Alexko, brat Ľudovít s rodinou a ostat-
ná rodina.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc 
všetkých a  všetko, čo si mal rád. S  tichou spo-
mienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok 
na  teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlh-
šie byť, no v  našich srdciach budeš navždy žiť.  
So smútkom v srdci si dňa 27.2.2022 pripomína-
me prvé výročie úmrtia, kedy nás navždy opus-

til náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Ladislav Porubský. 
S  láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Magdaléna a syn La-
dislav s rodinou

S úctou a  láskou sme si 9. januára pripome-
nuli 4. výročie úmrtia našej drahej mamič-
ky a  babičky Mgr. Herthy Márie Kad-
nárovej. Ak si niekto pamätá túto krás-
nu ženu, tak si spomeňte na  ňu s  úsmevom, 
aký mala ona a  venujte jej tichú spomienku 

Ďakujeme všetkým príbuzným a  zná-
mym, ktorí sa dňa 21. decembra 2021 pri-
šli rozlúčiť s  naším milovaným zosnulým 
Mikulášom Zoltánom Holocsym. Man-
želka, dcéra, syn a  celá smútiaca rodina. 
  
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik 2021 december 21-én elkísérték utol-

só útjára drága szerettünket, Holocsy Miklós Zoltánt. Felesége, 
lánya, fia és az egész gyászoló család.

„Čo mám v  ruke? SPOMIENKY... A  prečo ich 
držím tak silno? Pretože sú to jediné, čo nám 
po  tebe zostalo... Veľmi nám chýbaš. To, že sa 
rana zahojí, to je len klamné zdanie. V  srd-
ciach nám bolesť zostala a  tiché spomínanie“. 
Dňa 31.1.2022 sme si pripomenuli 2. smutné vý-
ročie, čo nás navždy tragicky opustil náš milo-

vaný syn Marek Dubovický. S láskou spomínajú rodičia, sestra 
Majka s rodinou a dcéra Natálka.

„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tet-
tél, szívünkben örökké élni fogsz, mert na-
gyon szerettél!“ Szívünkben soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk február 28-án 
halálának 14. évfordulóján a  drága jó férj-
re, apára és nagyapára Horváth Vilmosra. 
Köszönjük mindenkinek, akik velünk 

emlékeznek. Szerető felesége, fia, lánya, menye és unokái.  
Dňa  28. februára si pripomíname 14. výročie, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec a dedko Viliam Horváth. S láskou 
na Teba spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. Manželka, 
deti, nevesta a vnuci.

2022. február 12-én múlt 15 éve, hogy tragi-
kus halállal elhunyt a  drága férj, apa, nagya-
pa Czinege József, akit nagyon szerettünk 
és soha nem felejtünk. Emlékét őrzi felesé-
ge Klára, fia Misi, neje Lenka és a  kis Misike. 
12.2.2022 uplynulo 15 rokov, čo nás náhle opus-
til náš milovaný Jozef Czinege. S  láskou spo-

mína manželka Klára, syn Miši s  manželkou Lenkou, vnúčik 
Miško a švagriná Betka s rodinou.

Dňa 13.02.2022 uplynie rok od  úmrtia náš-
ho otca, dedka a  pradedka Ing. Vladimíra 
Kopeckého. S láskou spomínajú synovia Vlado, 
Ľuboš a Marian s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána 
spomienok ostala dokorán... Ten, kto Ťa poznal si 
spomenie, a ten, čo Ťa mal rád nikdy nezabudne. 
Dňa 13.2.2022 si pripomenieme smutné 10. vý-
ročie úmrtia manžela, otca a  dedka Václava 
Polakoviča. Prosím, venujte s  nami spomien-
ku a modlitbu. Manželka a dcéry s rodinami.

V Mestských novinách Senčan radi bezplatne uverej-
níme mená narodených detí, sobáše alebo úmrtia. 
Z dôvodu GDPR však potrebujeme buď zaslanie sú-
hlasu mailom na sencan@senec.sk alebo s podpisom 
osobne v redakcii.
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Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci
Aj v zimných mesiacoch sa členovia stretá-
vajú každý utorok o 14:00 na prechádzke 
na juhu Slnečných jazier.

Od 31. januára sa vyberá člen-
ské od  14:00 do  17:00 na  Športovej 25 
každý pondelok a  po otvorení klubu 
na Hviezdoslavovej.

Vo februári a marci sa budeme stretávať 
každý pondelok a stredu v klube od 14:00 
do  17:00, ak nám to opatrenia dovolia. 
V  apríli plánujeme výlet do  maďarského 

Győru a do bratislavskej botanickej záhra-
dy. V máji pôjdeme na cyklovýlet cyklobu-
som do Šamorína - Čilistova a na 5-dňový 
výlet do  Vysokých Tatier. V  júni by sme 
chceli ísť loďou po  Dunaji do  Budapeš-
ti a  potom na  termálne kúpalisko Poľný 
Kesov.

V októbri ani v decembri sme nemohli 
mať spoločenské posedenia, ale hneď ako 
to bude možné v spolupráci s mestom ho 
zorganizujeme.
Anna Ruhigová

ZO Jednota dôchodcov 
Slovenska v Senci
Epidemiologická situácia nám neumož-
ňuje stretávať sa ani na výročnej schôdzi, 
naše aktivity však neutíchajú. Výbor sa 
pravidelne kontaktuje telefonicky alebo 
e-mailom. 

Uzavreli sme financie za  uplynulý rok 
a  v súčasnosti pripravujeme podrobný 
plán činnosti na rok 2022, riešime aj člen-
ské príspevky. 

Chválime našich členov, ktorí sa v záuj-
me zdravia stretávajú v  exteriéri, chodia 
na prechádzky alebo bicykle. 

Okrem piatkových stretnutí pripravu-
jeme workshopy, v ktorých sa budeme na-
vzájom učiť vyrábať rôzne drobnosti. Naše 
členky sú zručné a majú čo odovzdávať os-
tatným. Zameriame sa aj na  rozvoj fyzic-
kých zdatností, pripravíme športový deň 
s našimi vnukmi, pravnukmi, ukážeme im, 
ako sme sa hrali my v minulosti, aký doko-
nalý život v prírode sme viedli. Pre veľký 
úspech si zopakujeme aj splav po  Malom 
Dunaji. Po  uvoľnení pandemických opat-
rení pripravíme liečebné pobyty ako i pra-
videlné kúpania v  našich termálnych kú-
paliskách, navštívime botanické záhrady 
a  na máj pripravujeme trojdňový zájazd 
po Južných Čechách. Kto má záujem, môže 
sa už teraz (zatiaľ nezáväzne) prihlásiť.

Začali sme sledovať kultúrne poduja-
tia a  objednali sme prvé lístky na  diva-
delné predstavenia. Všetky informácie 
dávame na  našu webovú stránku jedno-
ta-dochodcov-senec.estranky.sk

Okrem toho posielame informácie aj 
emailom, resp. kto požiadal aj telefonicky. 

Všetkým členom a našim podporovate-
ľom prajeme, aby sme sa mohli v  zdraví 
stretávať a tešiť sa zo života.
Za výbor Mária Juranová

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Jozefína Čerchlová (65)
Valéria Mosorová (65)
Oto Levai (75)
Mária Čermáková (80)
Irena Jerinová (85)
Anna Katonová (90)
Irma Tallová (95)

SZTP ZO č. 215
Jozefína Čerchlová (65)
Blažej Pevala (70)
Margita Tóthová (70)
Oto Lévai (75)
Ing. Alexander Čerešneš (80)
Ing. Ján Urbanovič (80)

Jednota dôchodcov
Dagmar Untermayerová (65)
Jozefína Čerchlová (65)
Mgr. Helena Čajková (75)
Michal Budaj (75)
Ing. Alexander Čerešneš (80)
Ing. Ján Ivan (80)
Jozef Tučnovič (80)

Dámy z Klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci 
na vianočných trhoch v Budapešti.

Naši seniori si našli spôsob, ako byť aktívni aj v pandémii
Prechádzky na jazerách sú zdravé, najmä keď je vonku slnečné počasie.
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Pohľad z kopca
Viete, ktorá známa historická budova pred viac ako štyridsiatimi 
rokmi v Senci takmer vyhorela? Nachádza sa na kopci, vidieť ju 
z diaľky vďaka vysokej veži... Ak hádate, či ide o farský kostol, 
tak ste na správnej stope. Bolo to 30. januára 1981, ubehlo teda 
už štyridsaťjeden rokov od tejto neslávnej udalosti. Mohla mať 
fatálne následky, no našťastie sa tak nestalo. K tomuto požiaru sa 
ešte dostaneme, ale najskôr sa pozrime do histórie kostola.

Kam siahajú začiatky nášho farského kos-
tola? Kedy bol postavený? Ťažko presne po-
vedať. Je určite najstaršou historicko-ume-
leckou stavbou v Senci (napr. pôvod syna-
gógy sa datuje len do  roku 1825). Svedčí 
o tom aj fakt, že najstaršie dôkazy o samot-
nej farnosti sú z roku 1308 a hovoria o exis-
tencii dreveného kostola. Je však pravde-
podobné, že ešte predtým tu bol asi menší 
drevený kostolík, ktorý slúžil dokonca oby-
vateľom starobylého sídliska z čias Veľkej 
Moravy a to je už pekných pár rokov.

Komu je kostol zasvätený? Deti majú 
tohto svätca radi, veď im začiatkom decem-
bra plní vyčistené čižmičky rôznymi slad-
kosťami a ovocím. Áno, je ním svätý Miku-
láš. Spomína nám to dôležitý historický do-
klad „listina Chotára“ z  roku 1323, kde sa 
prvýkrát spomína meno tohto obľúbené-
ho svätca, ktorý je aj patrónom pútnikov, 
cestujúcich, obchodníkov a  remeselníkov. 
A  práve toto je charakter stredovekého 
Senca a jeho obyvateľov. Senec vždy ležal 
na križovatke obchodných ciest a cestujúci 
tu mohli nájsť prístrešie a odpočinok. Úctu 
k  sv. Mikulášovi rozšírili u nás svätí Cyril 
a Metod. Jeho vyobrazenie nájdeme v kos-
tole nad hlavným oltárom v hlavnom vitrá-
žovom okne. Spomínaná „listina Chotára“ 

dokonca uvádza aj meno farára - Peter 
Bertholdi de Bruno (z Brna), ktorý bol ne-
skôr osobitným kaplánom kráľa Ľudovíta I.

Pre zaujímavosť, mnoho významných 
chrámov po  celom svete je zasvätených 
svätému Mikulášovi – v Kyjeve, New Yor-
ku, Prahe, Trnave a  rovnako aj najstarší 
kostol v Berlíne.

V 16. storočí sa stalo niečo zaujíma-
vé. Správu kostolov v dejinách mali často 
na starosti miestni zemepáni (vďaka čomu 
mali aj v  kostole vyhradené prvé lavice 
označené ich menami). A práve v 16. sto-
ročí zemepanské vlastníctvo nášho územia 
prešlo z katolíkov Báthoryovcov na evanje-
likov Thurzovcov, a tak farský kostol patril 
v rokoch 1561 – 1633 našim bratom a ses-
trám evanjelikom. Až za  Michala Thurza 
bol v roku 1633 vrátený katolíkom.

Kostol stáročiami prechádzal stavebný-
mi a umeleckými úpravami. Jeho základy 
pochádzajú z rannej gotiky, v  roku 1633 
bol upravený renesančne a dnešná podoba 

je z polovice 18. storočia, kedy bol pravde-
podobne v roku 1740 prebudovaný z väč-
šej časti v barokovom slohu. Na  posledné 
úpravy si už spomíname, pretože sa dia-
li nedávno, napríklad z roku 2006 je nová 
strecha, v roku 2007 pribudla nová maľov-
ka a v roku 2016-17 oprava fasády kostola 
vrátane veže.

Keď už hovoríme o nej, kostol bol pôvod-
ne bez  dominantnej veže. Dal ju niekedy 
v prvej polovici 18. storočia postaviť farár 
Blažej Jaklin, ktorý bol neskorším nitrian-
skym biskupom. Chór bol tiež vybudovaný 
neskôr, až po  2. svetovej vojne. Nachádza 
sa na ňom organ typu Rieger z roku 1900.

Kostolu dominuje hlavný oltár - svätostá- 
nok, ktorý je najposvätnejším miestom 
v chráme. Pôvodne bol drevený, ale v roku 
1906 bol vyrobený nový z mramoru, kto-
rý sa postupne upravoval a  skrášľoval až 
do  terajšej podoby. Sú na  ňom sochy šty-
roch evanjelistov. Po  reforme 2. vatikán-
skeho koncilu sa počas slávenia sv. omší 
pozornosť veriacich už ale sústreďuje 
na  iný oltár – „obetný stôl“. Ten v  našom 
kostole je nový, bol posvätený v roku 2015 
a  je dielom nášho rodáka – MUDr. Jozefa 
Königa. Jeho hodnotu umocňuje fakt, že sú 
v ňom zakomponované relikvie viacerých 
svätcov a blahoslavených.

Keď sme sa už dostali cez dvadsiate sto-
ročie, myslím, že je namieste rozhovoriť sa 
o spomínanej udalosti z 30. januára 1981, 
kedy sme o kostol mohli prísť... 

Vtedajšia pani kostolníčka ráno prišla 
do kostola, otvorila dvere a zahalil ju dym 
zvnútra kostola. Vtedy si už viacerí všimli, 
že sa niečo deje a utekali to nahlásiť.

Sv. Mikuláš, vitrážové okno. Foto: farasenec.sk

Letecká fotografia kostola ešte s červenou strechou. Foto: Marek Vincze
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Čo presne sa stalo? Pokaze-
ná elektroinštalácia spôsobila, že 
akumulačné kachle v sakristii sa 
cez  noc veľmi prehriali, vysoké 
teplo začalo roztápať sviece pou-
kladané na  skrini blízko kachieľ 
a začalo horieť. Požiar a dym sa ší-
rili cez  strop sakristie a kazateľni-
cu, do  ktorej sa vchádzalo práve 
cez sakristiu. Obe zhoreli aj so všet-
kým vybavením. Tým, že kostol je 
uzavretý a nebolo dosť vzduchu 
potrebného k horeniu, nedošlo 
k rozsiahlej devastácii a kostol na-
šťastie (vďaka Bohu) nevyhorel. 

Po  uhasení požiaru sa ale prí-
tomným naskytol smutný pohľad 
- kostol bol samá sadza, obhorené 
lavice, zadymené čierne steny, oltá-
re a sochy, poškodený organ a po-
dobne. Kostol bolo potrebné podro-
biť rekonštrukcii. V  nasledujúcich 
dňoch, vďaka súdržnosti miest-
nych veriacich, sa začalo s odstra-
ňovaním škôd a renováciou kosto-
la. Bolo treba dať odborne opraviť 
organ (čo trvalo až do roku 1983), 
nainštalovať nové elektrické vede-
nie, vymaľovať kostol, zrenovovať 
lavice, oltáre, sochy...

Vďaka obetavej práci veriacich 
bolo v kostole už od polovice au-
gusta toho roku opäť možné slá-
viť liturgiu. Viacerí z nich si na tie-
to udalosti stále dobre pamätajú. 
Naozaj im patrí veľká vďaka. Žiaľ, 
jednou z  nenapraviteľných škôd 
požiaru bolo, že nenávratne zho-
rela spomínaná krásna historická 
baroková kazateľnica.

Dalo by sa ešte veľa popí-
sať o  našom farskom kostole 
o jeho vybavení, oltároch, krypte, 

o  šľachticoch, ktorí sa oň, ako aj 
o jeho okolie starali a zveľaďovali 
ho a o významných kňazoch, kto-
rí tu počas dejín pôsobili. O  tom 
ale až v  článku možno niekedy 
nabudúce... 

Na  záver by som sa chcel po-
ďakovať všetkým, ktorí sa v minu-
losti a hlavne teraz starajú o chod 
a zveľaďovanie kostola. Patrilo by 
sa ich vymenovať viacerých – ve-
riacich maďarskej i slovenskej ná-
rodnosti, niekdajšieho pána de-
kana Viliama Michaloviča - počas 
jeho pôsobenia sa postavila nová 
fara a viackrát zveľaďoval kostol. 
Ďalej súčasného pána farára Joze-
fa Dúca. Pamätám si, že už pred 
22 rokmi, keď tu bol kaplánom, 
začal s opravou cirkevných budov 
a  okolia (napr. výmena dlažby 
v areáli okolo kostola) a teraz po-
kračuje v  postupnej rekonštruk-
cii samotného kostola. Nedá mi 
nespomenúť nedávnu, ním orga-
nizovanú opravu fasády kostola 
a veže, vďaka ktorej po nasviete-
ní večer kostol naozaj žiari do tmy 
a vidno ho aj z väčších diaľok.

A  na záver nemôžem nespo-
menúť a  vyjadriť opäť raz vďaku 
dlhoročnému kostolníkovi Matyi 
bácsi-mu – pánovi Matejovi Stan-
kovi, ktorý celé štvrťstoročie obe-
tavo slúžil nášmu kostolu a  far-
nosti, ako sám hovorieval – v du-
chu hesla „Ad maiorem Dei glo-
riam“ – Na  väčšiu slávu Božiu. 
Hlavne vďaka osobným rozho-
vorom s ním, ešte za  jeho života, 
vznikol aj tento článok. Ďakujem.
Marek Vincze
zdroj: vlastné poznámky a archív + SE-
NEC bránou do tretieho milénia

Zhorené akumulačné kachle. Foto: archív Mareka Vinczeho

Rekonštrukcia veže kostola v roku 2017 
opäť so zelenou strechou. Foto: VCs

Historická fotka kostola ešte bez opevnenia 
so zelenou strechou veže. Foto: archív redakcie
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Lucia Debnárová dobyla Moskvu
Ruská federácia armwrestlingu oslovila 
koncom minulého roka Luciu Debnárovú 
s výzvou na súboj s ruskou reprezentant-
kou Milanou Baevou. Ich duel sa uskutoč-
nil v  decembri v  tretej sérii súťaže s  ná-
zvom Moscow armwrestling cup MAC3, 
ktorú organizuje známy rusky pretekár Va-
dim Akperov. Súťažilo sa na 5 kôl pred ka-
merami hlavnej televíznej stanice Rossiya 
1 s výsledkom 4:1 pre Luciu Debnárovú.
Na nevšedný zážitok si Lucia spomína 
takto: „Aj napriek zložitej situácii som ani 

sekundu neváhala a  pozvanie som prija-
la. Vedela som, že udržať formu po dvoch 
ťažkých súťažiach, majstrovstiev Európy 
a  sveta, bude veľmi ťažké. Napriek tomu 
som sa veľmi tešila, pretože ja mám vý-
zvy rada a kde je to ťažšie ako v Rusku, kde 
mám najväčšie súperky?

Až do konca nebolo jasné, či do Rus-
ka vycestujem, keďže pracovníci na rus-
kej ambasáde si „dávali načas”. Nako-
niec som víza dostala 4 hodiny pred 
odletom.  

Bolo to prvé stretnutie Rusko verzus 
Slovensko, takže aj z toho hľadiska je veľmi 
dobré pre náš šport, že som pozvanie prija-
la. Napriek tomu, že sa mi podarilo Baevu 
zdolať 4:1, bolo cítiť, že Rusi berú túto “ven-
detu” ako sesterský súboj. V uliciach mesta 
bolo cítiť, že turisti ani Rusi až tak nepre-
žívajú situáciu ohľadom Covidu, takže som 
si Moskvu maximálne užila v predvianoč-
nom období.“
Pripravil: Csaba Vysztavel
Foto: archív Lucie Debnárovej

Nový cyklochodník nás veľmi potešil
Občania nášho mesta dostali pekný 
vianočný dar, združený cyklochod-
ník na Bratislavskej ulici. 

Poďakovanie patrí mestu Se-
nec, zvlášť vedeniu mesta, poslan-
com, Karolovi Czéremu a pracovní-
kom MsÚ, ktorí sa podieľali na jeho 
realizácii.

Práce sa začali v  čase, keď má-
lokto veril, že sa výstavba začne. 
Realizovali sa v  advente od  21. 
novembra do  22. decembra 2021. 
Urobili sa všetky plánované prá-
ce, aj keď stavbárov zimné poča-
sie trošku potrápilo. Na  rok 2022 

zostali dokončovacie práce, ako 
je vodorovné dopravné značenie 
a  úprava zelených pásov popri 
ceste. 

Pevne verím, že v roku 2022 sa 
zrealizuje aj výstavba cyklochodní-
ka Pošta Senec – Hečkova ulica.

Vieme, že mesto Senec urobi-
lo veľa aj na projektoch cyklotrás, 
ktoré sa budú postupne realizovať 
pre nás, pre cyklistov mesta a náv-
števníkov - turistov.
Za občanov cyklistov KST Senec
Ladislav Stolárik



 Šport 23www.sencan.sk február 2022

Športovec roka Mesta Senec za rok 2021
Komisia športu pri  MsZ v  Senci v  decem-
bri 2021 vyhlásila anketu Športovec roka 
mesta Senec za rok 2021. Rok 2021 bol po-
značený celosvetovou pandémiou a čoraz 
väčšími obavami súvisiacimi so  šírením 
vírusu, zatvorenými športoviskami, pla-
veckými bazénmi, telocvičňami, oficiálny-
mi rozhodnutiami o zrušení alebo odlože-
ní športových podujatí a  súťaží na  celom 
svete. Športové aktivity na všetkých úrov-
niach a  normálne fungovanie športových 
organizácií a klubov boli obmedzené, pre-
rušené alebo zastavené. 

Až na jar 2021 sa pri dodržiavaní prís-
nych proti pandemických opatrení čias-
točne uvoľnili súťaže, turnaje, preteky a to 
hlavne v zahraničí, na vrcholovej a medzi-
národnej úrovni. 

Všetky tieto faktory, opatrenia sa týka-
li i seneckých športových klubov a ovplyv-
nili počet a  štruktúru podaných návrhov. 
V  tomto ročníku ankety kvalita podaných 
návrhov prevyšuje kvantitu. 

V týchto  dňoch Komisia športu pri MsZ 
v  Senci rozhoduje o  tom, kto bude me-
dzi ocenenými a  kto si túto prestížnu 
cenu zaslúži. Návrhy bolo možné po-
dať do  10.1.2022 a  podávali ich športové 
kluby, športová komisia i  vedenie mesta. 

Pri  posudzovaní najúspešnejších športov-
cov, rozhodujú nasledovné kritériá:
• reprezentant a  počet štartov 

v reprezentácii,
• účasť na  MS, ME, majstrovstvách SR 

a umiestnenie,
• medzinárodná účasť na turnajoch, podu-

jatiach a umiestnenie,
• účasti a umiestnenie na regionálnych či 

republikových turnajoch, či podujatiach.
„Za Komisiu športu chcem vysloviť ob-

div všetkým seneckým športovcom, tré-
nerom, rodičom ich deťom a mládeži, kto-
rí sa napriek pandemickým opatreniam 
nevzdali, boli v  online kontakte, dodržia-
vali protipandemické opatrenia, vrátane 

očkovania a  testovania. Hlavným dôvo-
dom bol tréning, zvyšovanie svojej výkon-
nosti i technických zručnosti. Uvedený stav 
výrazne ovplyvnil predovšetkým výkon-
nostný kolektívny šport v detských a mlá-
dežníckych kategóriách. Zároveň chcem 
poďakovať za  vzornú reprezentáciu Mes-
ta Senec a dosiahnuté vynikajúce výsledky, 
veď medzi ocenenými máme majstrov sve-
ta, Európy, naši športovci dosiahli úžasné 
výsledky na medzinárodných podujatiach, 
ale viac prezrádzať nebudem. Oficiálne vý-
sledky sa dozviete na slávnostnom vyhlá-
sení ankety Športovec roka Mesta Senec“, 
povedal predseda komisie športu Tomáš 
Mókoš.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
Športovec roka Mesta Senec za  rok 
2021 sa bude konať 23.2.2022 (streda) 
o  18:00 v  kinosále Mestského kultúr-
neho strediska Senec pod  moderátor-
skou taktovkou Gregora Mareša.

Aktuálne informácie o režime, resp. for-
me  slávnostného vyhlásenia ankety Špor-
tovec roka Mesta Senec za rok 2021 sa do-
zviete na  www.senec.sk a  na FB profile 
Mesto Senec - oficiálna stránka.
Gabriela Rebrošová
referát športu a dotácií

SPORT CLUB Senec má 4 zlaté, 5 strieborných a 7 bronzových medailí
Rok 2021 bol pre  všetky plavecké skupi-
ny zložitý. Z dôvodu obmedzení a opatrení 
na ochranu pred pandémiou Covid 19 boli 
plavecké bazény niekoľkokrát zatvorené. 
Niekedy sme mali pocit, že plavecké športy 
sú nelogicky z hľadiska povolení návštev-
nosti až na poslednom mieste. 

SPORT CLUB Senec počas roka 2021 
vynaložil spoločne s  rodičmi a  finanč-
nou podporou od  mesta Senec znač-
né personálne aj finančné úsilie na  udr-
žanie detí pri  športe a  napriek zatvore-
ným bazénom aj skvelej úrovni športovej 
výkonnosti.

Z nášho pohľadu je veľkým úspechom 
3. miesto v súťaži Slovenského pohára žia-
kov, o ktorý sa bojovalo v jesennej časti se-
zóny. Vo  svojej kategórii zvíťazil Timothy 
Jančík a  získal z  celého Slovenska krás-
ne 3. miesto. Veľmi pekný úspech na pod-
mienky pre plávanie v našom meste. 

V žiackych kategóriách si Kristína 
Hašková vyplávala 5. miesto na Majstrov-
stvách SR. 

V neposlednom rade musíme spome-
núť úspechy našich pretekárok prvýkrát 
v  diaľkovom  plávaní na  otvorenej vode 
2021 ako samostatnom olympijskom špor-
te spomedzi plaveckých, kde neustále bo-
jovali a získali 6 medailových umiestnení.

Všetkým našim členom k  dosiahnu-
tým výsledkom Gratulujeme!!! Prajeme 
do roku 2022 veľa športových aj študijných 
úspechov pri  plnom zdraví a  možnosti 
športovať bez obmedzení.  
Tréneri SPORT CLUB Senec

Foto: Miro Pochyba



24 Šport www.sencan.skfebruár 2022

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec v  náklade 9.100 kusov. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové 
námestie 8, 903 01 Senec, IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk,  
redaktor Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk, PR manažér Mgr. Dagmara Mičeková, tel.: 0910 999 405. 
Redakčná rada: Monika Macháčková – predsedníčka, Gabriella Németh – podpredsedníčka, Helena Nemcová, Helena Krajčovičová, Csaba Farkas, Má-
ria Rovenská, Monika Škovránková, Rastislav Kyseľ, Jaroslav Skácel, Ján Rohár, Juraj Ilavský. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne 
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Redakcia nezodpovedá za obsah politickej reklamy. Nepredajné.www.sencan.sk

Bežcom prialo 
silvestrovské 
počasie
Už druhý rok po  sebe sa nemohol konať 
stromčekový beh. Bežci sa však ani tento 
rok nedali odradiť a behali, trénovali a fo-
tili sa... 

Stihli zasnežené cesty aj takmer jar-
né teplejšie počasie, ktoré sme mali oko-
lo Silvestra. Nabehali množstvo kilomet-
rov a športom si spríjemnili záver jedného 
a začiatok ďalšieho roka. 

Držme si palce, aby sa v roku 2022 mo-
hol konať nielen stromčekový beh ale aj 
ďalšie krásne podujatia.
MO


