
2/2023 
Mestské noviny 
33. ročník
www.sencan.sk

Počas februára sa dozvieme, kto sa stane Športovcom roka.
Príďte sa pozrieť na slávnostné vyhlásenie výsledkov a podporte seneckých športovcov. 

9. 2. bude na GAB Senec a SOŠ 
automobilovej a podnikania 
Deň otvorených dverí.
(str. 8)

Súkromná ZUŠ Renaty 
Madarászovej reprezentovala 
Slovensko v Sharm El Sheikh.
(str. 14-15)

Z pozostalosti Senčana Sándora 
Éliása sa možeme dozvedieť 
veľa o svetovej vojne.
(str. 16-17)

Pozvánka  
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
14. február 2023 o 9:00 v Hoteli Senec

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

Budova Mestského úradu v Senci. Foto: VCs

3. januára 2023 sa narodil Samuel Haraslín – prvý Senčan v no-
vom roku. Jeho rodine blahoželáme a prajeme mu, aby mal šťast-
ný, zdravý, dlhý a krásny život. Foto: archív rodiny

Senec má už 20.453 
obyvateľov
K 1. 1. 2023 má Senec podľa evidencie obyvateľstva MsÚ 
19.722 obyvateľov. Priemerný vek je 40,05 roka.

Noví obyvatelia: 
V Senci sa k trvalému pobytu v roku 2022 prihlásilo 572 
obyvateľov, z toho 259 mužov a 313 žien.
Narodilo sa 179 detí, z toho 113 chlapcov a 66 dievčat.
Prírastok je 751 obyvateľov, z toho 372 mužov a 379 žien.

Úbytok obyvateľstva:
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 611 obyvateľov, z  toho 
298 mužov a 313 žien.
Zomrelo 161 obyvateľov, z toho 95 mužov a 66 žien.
Úbytok je 772, z toho 393 mužov a 379 žien.
Vo výsledku v  meste Senec spolu za  rok 2022 
ubudlo 21 obyvateľov.

Cudzinci: 
Na cudzineckej polícii v  Dunajskej Strede sa do  Senca 
prihlásilo 731 cudzincov, z toho 457 mužov a 274 žien. 
Z celkového počtu má 54 vek do 18 rokov.

Spolu má Senec teda 20.453 obyvateľov.
Mestský úrad v Senci
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V spolupráci s Oblastnou organizáciou ces-
tovného ruchu Región Senec sa Správe ces-
tovného ruchu Senec podarilo zmoderni-
zovať všetky vstupné brány areálu Slneč-
ných jazier. 

Brány dostali moderný drevený ob-
klad a jednoduchý a výstižný nadpis s čís-
lom vstupu. Najväčšou premenou preš-
la brána do východnej zóny, kde bola od-
stránená posledná z konštrukcií vstupných 
brán ešte zo 60. rokov minulého storočia. 
Aj takýmito krokmi sa snažíme moderni-
zovať a omladzovať tvár Slnečných jazier. 
Areál bol taktiež očistený od bývalého in-
formačného systému a  nepotrebných že-
lezných konštrukcií rôznych rámp a  stĺ-
pov. Nahradený je novými informačnými 
totemami po celých jazerách. V areáli bolo 
osadených celkovo 15 informačných tote-
mov s informáciami o smeroch k plážam,  

parkoviskám, atrakciám, kempom, bufetom a reštauráciám. S novinkami a vylep-
šeniami nekončíme a aj tento rok sa návštevníci môžu tešiť na novinky, ktoré ešte 
len pribudnú.
Správa cestovného ruchu Senec

Nové vstupné brány a informačný systém v areáli Slnečných jazier

Skontrolujte si platby 
za hrobové miesta
14. apríla uplynie rok od  označenia hro-
bových miest bez  platnej nájomnej zmlu-
vy na  cintoríne Bratislavská a  Boldoc-
ká. Platnosť zmlúv si môžete kedykoľ-
vej skontrolovať na  webovej stránke 
www.virtualnycintorin.sk alebo na Mest-
skom úrade v Senci počas stránkových ho-
dín. Hrobové miesta, pri ktorých je nezná-
my nájomca viac ako 3 roky, sa zrušia.
Mestský úrad v Senci

Nový dodávateľ stravy 
pre seniorov
Mesto Senec vypísalo verejné obstarávanie 
na dodávateľa stravy pre seniorov a úspeš-
ným dodávateľom od 1. februára 2023 budú 
Lahôdky Lili, s cenou za jeden obed v hod-
note 4,50 €. Príspevok mesta pre  každého 
seniora bude 1€, to znamená, že senior za-
platí výslednú sumu 3,50 € plus 30 centov 
za dopravu domov. Viac informácií nájdete 
na webe mesta a na sociálnom útvare mes-
ta Senec na Pribinovej 15.
Gabriela Lócziová, vedúca sociálneho útvaru

Valentínska kvapka krvi
Februárový odber, tzv. Valentínska kvapka 
krvi, bude v Senci 16. 2. v čase od 8:00 - 11:00 
v Domove dôchodcov na Hviezdoslavovej 
55. Darcovia sa musia registrovať vopred 
cez fb stránku: Seneckí darcovia krvi ale-
bo mailom na mssck.senec@gmail.com
MS SČK Senec

Keď komunita chce, môže spraviť viac
My, Senčania, obyvatelia lokality Mlynský 
klin, sme sa rozhodli symbolicky „zachrá-
niť“ Martinský les, ktorý susedí so  sklád-
kou a  poukázať na  dôležitosť hľadania 
iných možností likvidácie komunálneho 
odpadu. Rozhodli sme sa získať prostried-
ky z dostupných grantov a pokúsiť sa vysa-
diť čo najviac rovnakých stromov, aké rastú 
v Martinskom lese. Ide najmä o majestátne 
duby letné, duby cerové a duby plstnaté.

Grant sa nám podarilo získať v nadácii 
Ekopolis a 26.11.2022 sme v našej lokalite 
vysadili 23 kusov 2,5-3m stromov. S výsad-
bou sme museli čakať, kým dubom opadne 
lístie – tak totiž jednoduchšie z jari zakore-
nia a adaptujú sa na nový domov. Dreviny 

sme vysadili dobrovoľnícky s obyvateľmi 
Mlynského klinu. Sme tu malá, ale aktív-
na komunita, ktorá sa snaží vytvoriť krajšie 
a zdravšie prostredie pre nás aj naše deti. 

Chceli by sme inšpirovať aj iné komunity 
v našom meste, či v jeho okolí. Získať grant 
na užitočnú vec nie je náročné, chce to len 
dobrú myšlienku a pár nadšených ľudí. Vý-
sledok stojí za to. Ak totiž niečo zmysluplné 
vytvárate spoločne, získate nezaplatiteľný 
pocit užitočnosti a spolupatričnosti. A robí-
te to pre seba, pre svoje deti a pre blízkych 
susedov. Lebo len spoločne a pozitívne do-
kážeme pretvárať prostredie, v ktorom žije-
me, v prospech nás všetkých.
o.z. 3sTROMI a ŠPAJZKA

Keď sa komunita pustí spoločne do práce, výsledok stojí za to. Foto: o.z. 3sTROMI
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Nové káblové vedenia verejného osvetlenia zabránia výpadkom. Foto: TČ

Mesto vymenilo havarijné 
káblové vedenia

Koncom roka sa realizovali práce 
na  ďalšej etape rekoštrukcie verejné-
ho osvetlenia mesta Senec. 

Menili sa havarijné káblové vede-
nia na  uliciach Gagarinova, Urbana, 
Pri  Striebornom jazere a  Kalinčiako-
va. Káblové vedenia boli pripojené 

na jeden rozvádzač a mali už veľa ro-
kov, preto boli v nevyhovujúcom sta-
ve a hrozil totálny výpadok verejného 
osvetlenia. V súčasnosti sa ešte dokon-
čujú terénne úpravy.
Tibor Časný, referent pre verené osvetlenie 
a technickú údržbu mestských komunikácií

Z činnosti Mestskej polície
• Na útvar MsP Senec telefonicky oznámil ano-

nym, že na kruhovom objazde smer od Senca 
na  Pezinok je zrazená srnka. Vyslaná hliad-
ka MsP v  jarku pri  kruhovom objazde spo-
zorovala zranenú, ale ešte dýchajúcu srnku. 
Na miesto privolali hospodára príslušného po-
ľovného združenia, ktorý vec riešil vo vlastnej 
kompetencii.  Na mieste sa nachádzala aj pani 
z Tvrdošoviec, ktorá srnku zrazila.

• Na útvar MsP oznámila pracovníčka zo  ŽSR 
Senec, že išla odomknúť čakáreň a spozorova-
la rozbité sklo na  vchodových dverách a  ne-
jaký mladý pán tam spí. Vyslaná hliadka MsP 
po  príchode na  miesto zistila, že ide o  D. G. 
z Trnavy, ktorý na dverách rozbil sklenenú vý-
plň a uložil sa k spánku. Hliadka ho odovzda-
la príslušníkom Železničnej polície Bratislava, 
ktorí sa dostavili v čase o 04.45 hod.

• Telefonický oznam, že na  Svätoplukovej nie-
kto lezie na strechu garáže a rozkladá si veci, 
akoby tam chcel prenocovať. Hliadka MsP 
na mieste našla muža I. C. z Rumunska, kto-
rý sa nachádzal na  streche garáže. Povedal,  
že tam chcel v  noci prespať. Nakoľko nemal 
žiadne doklady bol predvedený a  po zistení 
totožnosti prepustený.

• Telefonický oznam, že niekto páli káble. Hliad-
ka na mieste spozorovala oheň, pri ktorom sa 
nachádzal muž, ktorý pálil elektrické káble. 
Išlo o  V. S. zo  Senca, ktorý opaľoval bužírku 
zo starých káblov, aby potom mohol meď odo-
vzdať do zberných surovín. Nakoľko sa v oko-
lí ohňa nachádza suchá vegetácia a  hrozilo,  
že by sa mohol rozšíriť, boli na miesto privola-
ní príslušníci HaZZ. V. S. bol riešený v zmysle 
zákona o priestupkoch.

• V rámci súčinnosti telefonická žiadosť od stálej 
služby OO PZ o preverenie oznamu od muža, 
že bol pred bytovkou fyzicky napadnutý a nie-
kto sa mu mal vyhrážať. Po príchode oznamo-
vateľ uviedol, že jemu neznáma osoba ho fy-
zicky napadla a vyjadrila sa, že ak sa neodsťa-
huje späť na  východ, zarovná ho so  zemou. 
Oznamovateľ uviedol, že podá trestné ozná-
menie na agresora na OO PZ Senec.

• Telefonický oznam, že sa opitá žena prechá-
dza na Lichnerovej. Hliadka zistila, že ide o B. 
T. zo Senca, ktorá mala pri sebe maloleté dieťa 
v kočíku. V minulosti ju MsP za obdobný sku-
tok oznamovala na  UPSVAR v  Senci. Zjavne 
vykazovala znaky opitosti a  bola odprevade-
ná na OO PZ Senec za účelom dychovej skúšky, 
ktorú však odmietla. MsP privolala jej dcéru, 
ktorá zobrala súrodenca domov. Prípad rieši 
OO PZ Senec.

• Ďakujeme za  spoluprácu pozorným   
občanom.

      Mestská polícia

Mestská polícia Senec odovzdala 
dar chránencom Slobody zvierat

Príslušníci mestskej polície zavíta-
li do  Útulku Slobody zvierat v  Brati-
slave na  Poliankach. Už tradične pri-
niesli vyše pol tony krmiva pre psíkov 
a mačky, obyvateľov útulku organizá-
cie, ktorá bola založená v  roku 1993 
a  v súčasnosti má vyše 20 regionál-
nych centier po celom Slovensku.

V Senci zatiaľ nemáme útulok 
ani karanténnu stanicu pre  túlavé 
zvieratá. Príslušníci Mestskej polície 
majú oprávnenie na odchyt túlavých 
zvierat, ale o ich umiestnenie v útul-
ku sa stará práve organizácia Slobo-
da zvierat. 
VCs

Mestskí policajti odovzdali vianočný darček zverencom útulku. Foto: MsP
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 Rozvíjame mesto aj vzťahy v ňom

Začiatkom roka  pribudla do organizačnej štruktúry Mesta Senec 
funkcia splnomocnenca pre národnostné komunity, cezhraničnú 
spoluprácu, finančné prostriedky EU a iné verejné zdroje. Tejto 
agendy sa ujal  nový zamestnanec Mesta Senec Ing. Gábor 
Klenovics. Ako vidí svoje pôsobenie v prospech nášho mesta?

Vyše 15 rokov som pôsobil v  Európskom 
parlamente v Bruseli. Získané skúsenosti by 
som chcel zužitkovať v  Senci pre  občanov 
nášho mesta. Názov mojej funkcie indikuje 
hlavné oblasti, ktorým sa budem venovať.

Senec má obrovský potenciál rozvoja, 
veď z demografického hľadiska ide o mla-
dé mesto, ktoré je zároveň tradičnou turis-
tickou destináciou. Treba „len“ pracovať 
na  nových projektoch a  využiť možnosti, 
ktoré sa ponúkajú.

Jednou z  oblastí, ktoré spadajú do  mo-
jej pôsobnosti, sú finančné zdroje z  EÚ. 
Na mestskom úrade máme útvar projekto-
vého riadenia, kde pracujú šikovné kolegy-
ne, ktoré sa prednostne venujú vyhľadáva-
niu a vypracovávaniu projektov. Popri tom 
neustále spolupracujú s ďalšími oddelenia-
mi, predovšetkým s útvarom školstva alebo 
výstavby. A tu ich viem odbremeniť, keďže 
komunikáciu a dojednávanie budem zastre-
šovať ja a oni sa môžu venovať manažmen-
tu projektov, hlavne pri  finalizácii, keď sú 
krkolomné termíny a  treba dbať na  každý 
detail, ak chceme byť úspešní. V najbližších 

dňoch sa začnú rozdeľovať obrovské finanč-
né prostriedky z Európskej únie, na ich čer-
panie ale musíme byť pripravení.

Senec v  minulosti nadviazal partner-
ské vzťahy s viacerými mestami. V Maďar-
sku spolupracujeme s Kőszegom a Moson-
magyaróvárom, v  Chorvátsku s  mestom 
Senj, s  Parndorfom v  Rakúsku, s  Herceg 

Novi v Čiernej Hore, s  Ialoveni v Moldav-
sku a  najnovšie začíname spoluprácu 
s  mestom Milovice v  Čechách. Udržiava-
ním kontaktov s  partnerskými mestami 
odbremením primátora a vedenie mesta. 

Senec je multikultúrnym mestom. S ma-
ďarskými spoluobčanmi, ktorí tvoria naj-
početnejšiu národnostnú komunitu, sa de-
líme o  spoločnú minulosť aj o  súčasnosť. 
Sme previazaní kultúrne, historicky a  aj 
stále živými rodinnými putami. Okrem 
pôvodnej maďarskej komunity k  nám ale 
v  súčasnosti prichádzajú ľudia zo  Srbska, 
z Ukrajiny a z ďalších krajín za prácou, ale-
bo utekajú pred vojnou v susedstve.
Pripravil VCs

Kométa C/2022 E3 (ZTF) bude viditeľná aj voľným okom
Kométa C/2022 E32 bola systémom Zwicky 
Transient Facility – ZTF objavená 2. marca 
2022. V tomto období bola jej jasnosť veľmi 
malá a bola tak v dosahu iba väčších ďale-
kohľadov. V súčasnosti sa však táto kométa 
zjasňuje, počas toho ako sa približuje k Sln-
ku. Začína byť v  dosahu klasických bino-
kulárov a je predpoklad, že zjasní natoľko, 
že bude viditeľná aj voľným okom. Kométa 
nesie označenie C pre „comet“ a nie P („pe-
riodic“), nakoľko je jej dráha hyperbolická 
a nie eliptická.

Čo je to kométa?
Kométa je malé teleso Slnečnej sústavy 
zložené prevažne z  ľadov rôznych zlú-
čenín a  pozliepaných hornín a  prachu. 
Obsahuje takisto zväčša veľké množstvo 
vody. Zložená je z jadra, ktoré máva veľ-
kosť maximálne desiatky kilometrov. 

Pri priblížení sa k Slnku sa sublimáciou 
ľadov začnú uvoľňovať plyny a  úlomky, 
čo vedie k vytvoreniu atmosféry (komy) 
a typického kometárneho chvosta. 
Kedy bude najbližšie?
Kométa sa v  súčasnosti približuje k Sln-
ku a  perihéliom (najbližší bod jej dráhy 
k Slnku) prešla 12. januára vo vzdialenos-
ti 1,11 AU od Slnka. Astronomická jednot-
ka 1 AU je stredná vzdialenosť medzi Ze-
mou a Slnkom, čo je približne 150 milió-
nov kilometrov. Najbližšie k  Zemi bude  
1. februára, pričom sa priblíži na vzdiale-
nosť 0,28 AU (asi 42 mil. km). Vtedy bude 
aj najjasnejšia a pravdepodobne aj pozo-
rovateľná voľným okom. Potom sa nám 
bude opäť postupne vzďaľovať.
Ako pozorovať kométu?
Nakoľko sa jedná o objekt, ktorý je málo 

jasný, je potrebné si dopredu zistiť jej po-
zíciu a použiť dostupné planetáriové apli-
kácie alebo hviezdnu mapu. 
Kométa sa postupne presúva zo súhvez-
dia Severná koruna do súhvezdia Pastier, 
v ktorom bola v  strede januára. Násled-
ne putovala do Draka a Malej medvedice. 
Pri najbližšom priblížení k Zemi sa bude 
nachádzať v súhvezdí Žirafa. 
Pozorovateľná je predovšetkým zo sever-
nej pologule a to hlavne hneď po západe 
Slnka. Po prechode do Draka sa stane cir-
kumpolárnou a bude tak viditeľná počas 
celej noci.
Kométu bude možné pozorovať ako „chu-
máčik“. Pri  detailnejšom fotografovaní 
vhodnou technikou bude možné podrob-
nejšie rozoznať aj typický chvost a komu.

   Zdroj: Solar hvezdáreň Senec
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Hasiči a rok 2022
Územná pôsobnosť Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Pezin-
ku je okres Pezinok – 17 obcí a  okres Se-
nec 28 obcí. 

V  uplynulom roku vykonali príslušní-
ci Okresného Hasičského zboru v Pezinku 
na  území okresu Pezinok a  okresu Senec 
spolu 783 výjazdov. 

Pri  požiaroch zasahovali 173 krát 
v okrese Pezinok a 144 krát v okrese Senec. 
K dopravným nehodám mali 200 výjazdov 
(73 v okrese Pezinok a 127 v okrese Senec). 
Technicky pomohli pri odstraňovaní pad-
nutých stromov, asistovali polícii, otvárali 
byty, čerpali vodu a riešili aj mnoho ďalšie-
ho v  246 prípadoch. Pri  úniku nebezpeč-
ných látok zasahovali v  Pezinku a  v Sen-
ci 8-krát. Aby si zvýšili odborné znalosti, 
uskutočnili 12 taktických a previerkových 
cvičení.

Pri požiaroch v oboch okresoch vznik-
la priama škoda 576.800 €. V  uplynulom 
roku, tak ako aj v ostatných rokoch, najviac 
požiarov aj podľa celoslovenskej štatistiky 
vzniklo v  jarných mesiacoch. Najčastejšie 
pri  spaľovaní trávy a  suchých porastov, 
spaľovaní odpadov a odpadkov, zakladaní 
ohňov v prírodnom prostredí.

Hasiči vykonávajú fyzicky veľmi nároč-
nú prácu, ich fyzická zdatnosť je dôležitá 
pri  každom zásahu – požiari, dopravnej 
nehode ale aj pri iných udalostiach, preto 

je nevyhnutné, aby sa pravidelne fyzicky 
pripravovali. O ich kondícii svedčia aj veľ-
mi pekné výsledky, ktoré dosiahli v  kraj-
skom kole hasičského športu, keď získali 
prvé, druhé aj tretie miesto v súťaži jednot-
livcov – výstup do 4 podlažia cvičnej veže, 
prvé a  druhé miesto v  behu na  100 met-
rov cez  prekážky a  druhé miesto v  štafe-
te. Celkovo sa súťažné družstvo umiestnilo 
na krásnom 2. mieste.

Príslušníci okresného riaditeľstva zís-
kali aj ocenenie primátora Mesta Pezinok 
za účasť pri zdolávaní rozsiahleho požiaru 
v Grécku.

Veľmi dôležitým je aj oddelenie požiar-
nej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú 
činnosť u právnických a  fyzických osôb 
– podnikateľov, v obciach vo veciach zve-
reného výkonu štátnej správy na  úseku 
ochrany pred požiarmi, posudzuje pro-
jektové dokumentácie stavieb z  hľadiska 
požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa ko-
laudačných konaní, prejednáva priestup-
ky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty 
za porušenie predpisov na úseku ochrany 
pred požiarmi.

Za obdobie roka 2022 bolo vykona-
ných spolu 181 protipožiarnych kontrol, 
pri  ktorých bolo zistených 979 nedostat-
kov. Hlavným zameraním kontrolnej čin-
nosti v uplynulom roku boli zdravotnícke 
zariadenia.

Pri kontrolách boli uložené 3 pokuty práv-
nickým osobám a  9 blokových pokút ob-
čanom. V rozkaznom konaní bola uložená 
jedna pokuta. V oblasti stavebnej preven-
cie (územné, stavebné, kolaudačné kona-
nia) vydalo okresné riaditeľstvo 1.021 sta-
novísk. V  obciach boli v  oblasti zverené-
ho výkonu štátnej správy na úseku ochra-
ny pred požiarmi vykonané 2 komplexné  
a 6 následných kontrol.

V preventívno-výchovnej oblasti okres-
né riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie 
pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci 
s  Dobrovoľným hasičským zborom Pezi-
nok – mesto, Policajným zborom SR, Mest-
skou políciou Pezinok a  Malokarpatským 
múzeom v  Pezinku boli zorganizované 
oslavy svätého Floriána – patróna hasičov. 
V priebehu celého roka vykonávali prísluš-
níci okresného riaditeľstva exkurzie pre   
žiakov a deti spojené s ukážkami práce ha-
sičov a techniky na oboch hasičských sta-
niciach (v Pezinku a v Senci). Informovali 
občanov v  oblasti ochrany pred požiarmi 
najmä v jarných a letných mesiacoch a tiež 
o  vyhlásení času zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov.

Takýmito a podobnými akciami by sme 
chceli prispieť k informovanosti verejnosti 
o náročnej práci hasičov aj v nadchádzajú-
com roku.
pplk. Ing. Eva Orlická, OR HaZZ v Pezinku

Profesionálni hasiči prajú občanom v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou 
stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej. Foto: Lucia Krutá
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Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac december

Zmesový komunálny odpad
2021 – 427,97 t
2022 – 396,10 t
Biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne
2021 – 52,06 t
2022 – 57,73 t
Papier a lepenka
2021 – 54,32 t
2022 – 57,24 t
Plasty
2021 – 48,41 t
2022 – 30,49 t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 19,38 t
2022 – 21,14 t

Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Ako mesto pracuje so starými 
vianočnými stromčekmi
Stromčeky sa priebežne zvážajú z  celého 
územia mesta a  následne sa na  drvičke 
spracujú na štiepku. 

Od začiatku zberu stromčekov sa drve-
ním v tomto roku zhodnotilo približne 16 
ton biohmoty, ktorá šla následne na zhod-
notenie do  kompostárne. Kompostáreň 
mestu za  takto upravenú štiepku platí 
12,00 € / tona.

Aplikácia SOM Senec
Chcete sa dozvedieť dôležité informácie 
z  mesta hneď, ako sú zverejnené? Chcete 
mať z  aplikácie možnosť nahlasovať pod-
nety a čítať Mestské noviny Senčan?

Odpadové hospodárstvo
Nastavte si sledovanie odvozu odpadu 
na  vašej ulici. Aplikácia vás na  odvoz 
môže aj upozorňovať. Na jednom mieste 
máte prehľadne uvedené, čo do ktorého 
kontajnera/vreca patrí alebo nepatrí.
Je v nej aj nový harmonogram vývozov, 
ktorý vám uľahčí život.
Aktuality a Úradná tabuľa
Všetky oznamy a aktuality nájdete na je-
den klik. Môžete si podľa potreby nastaviť 
aj upozornenia.

Online noviny
Senčan máte v mobile stále so sebou 
hneď ako je zverejnený.
Verejná doprava
Aj dopravné spojenie zistíte cez aplikáciu.
Susedská burza
Predchádzajme vzniku odpadu. Môže-
te informovať ostatných užívateľov apli-
kácie o niečom, čo chcete darovať alebo 
predať, prípadne využijete možnosť zís-
kať to, čo iní darujú alebo predávajú.
Cykloprístrešky
Jednoducho si otvorte aplikáciu a ste tam. 
Online všetko vybavíte.

Aplikáciu bude mesto postupne vylep-
šovať a  dopĺňať. Stačí si ju len stiah-
nuť, netreba sa registrovať.

Sledujte Mesto Senec - údržba
Na FB vznikla nová stránka Mesto Senec 
– údržba, ktorá slúži na  informovanie 
obyvateľov o aktivitách útvaru verejnej ze-
lene, údržby a čistotenia mesta. 

Hlavnou myšlienkou jej vzniku bolo, 
aby sme vedeli priebežne informovať oby-
vateľov o prebiehajúcich prácach v meste 
na úseku kosenia, orezov drevín, odpado-
vého hospodárstva a čistoty mesta. 

Je to stránka, ktorá vznikla pod záštitou 
Mesta Senec. Bude slúžiť obyvateľom náš-
ho mesta a  bude poskytovať užitočné in-
formácie z útvaru údržby a čistenia mesta. 

Komentovanie príspevkov nie je sprí-
stupnené. Pokiaľ máte otázky, je možné ich 
zaslať na e-mail:
• odpady@senec.sk
• udrzba@senec.sk
alebo telefonicky kontaktovať zamestnan-
cov oddelenia na telefónnych číslach: 
• 02/ 2020 5162
• 02/4592 2757
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstvaAj takto vás budeme informovať na novej FB stránke Mesto Senec - údržba
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02-03

Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

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

Nástup do práce od februára 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

Talkšou pokračuje
Po prestávke, vynútenej kovidom, galéria Labyrint v  MsKS Se-
nec pokračuje s Talkšou. Srdečne Vás pozývame 8.2.2023 o 18:00, 
kedy bude hosťom Moniky Macháčkovej významná senecká osob-
nosť profesor ANDREJ TUŠER. 

Reč bude o jeho knižnej novinke, o spomienkach na starý Se-
nec, jeho významnej pedagogickej práci, dobrom víne a  mno-
hom inom.

Šaliansky Maťko v Senci
Už 32 rokov má tradíciu súťaž 
v umeleckom prednese povestí 
Šaliansky Maťko. Vznikla z ini-
ciatívy MUDr. Svetozára Hikke-
la v Šali, ktorý organizoval prvé 
ročníky. Dnes je organizáto-
rom Ministerstvo školstva SR. 
V Senci je jej spoluorganizáto-
rom aj Miestny odbor Matice 
slovenskej, ktorý pripravil ceny 
pre víťazov. Aj senecké deti sa 

pravidelne zúčastňujú na tej-
to súťaži. V januári si zmera-
li sily opäť na okresnom kole. 
Odborná porota zhodnotila vý-
kony a do krajského kola z pr-
vých miest vo svojich kategó-
riách postúpili Lea Kusendová, 
Hana Pikáliová a Anna Lenke 
Sido. Všetky tri víťazky sú zo se-
neckých základných škôl.
Monika MacháčkováMonika Macháčková a profesor Andrej Tušer. Foto: archív MM

Víťazi okresného kola v umeleckom prednese povestí. Foto: MM
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9. februára bude Deň otvorených dverí na GAB 
a SOŠ automobilovej a podnikania

Deň otvorených dverí na GAB
Koncom novembra sme 
sa úprimne tešili, preto-
že sme po  dlhšej prestáv-
ke opäť mohli privítať záu-
jemcov o  štúdium priamo 
u nás v  priestoroch školy. 

Počas dvoch dní ku nám zavítali desiatky 
deviatakov. Čakal na  nich bohatý a  zaují-
mavý program a my veríme, že u nás našli 
odpovede na všetky svoje otázky.

Tentokrát by sme chceli na Deň otvore-
ných dverí pozvať žiakov 5. ročníka ZŠ.

KEDY?
9. februára 2023 o 9:00
Počas tohto dňa môžete:

• zapojiť sa do zaujímavých aktivít 
a workshopov,

• experimentovať v moderných 
laboratóriách,

• porozprávať sa so študentmi a učiteľmi 
o pestrých mimoškolských aktivitách,

• získať informácie o prijímacom konaní.
V ten istý deň o  17:00 pozývame 
na stretnutie s vedením školy zákonných 
zástupcov piatakov.

Prijímacie konanie
Gymnázium Antona Bernoláka v  Senci 
otvorí v školskom roku 2023/2024:

• 1 triedu štvorročného štúdia 
so všeobecným zameraním pre žiakov 

končiacich 9. ročník ZŠ, 
• 1 triedu štvorročného štúdia 

s rozšíreným vyučovaním informatiky 
pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ, 

• 1 triedu osemročného štúdia pre žiakov 
končiacich 5. ročník ZŠ.

Termín doručenia prihlášky na štúdium 
zákonným zástupcom riaditeľovi stred-
nej školy je do 20. marca 2023.

Termíny prijímacích skúšok: 
1. termín: 4. alebo 5. máj 2023 
2. termín: 9. alebo 10. máj 2023
Prijímacia skúška bude písomná zo  slo-
venského jazyka a  literatúry a  z mate-
matiky. Všetky potrebné informácie náj-
du uchádzači o štúdium na stránke školy: 
www.gab.sk
Tešíme sa na Vás!

Deň otvorených dverí 
na Strednej odbornej škole 
automobilovej a podnikania

KEDY?
9. februára 2023 (štvrtok) od 8:30 do 16:00 
v priestoroch školy.
Môžete sa tešiť na prezentáciu:

• 4-ročného študijného odboru škola pod-
nikania (ukončené maturitou) so  za-
meraním na: obchod a  služby alebo  
logistiku

• 3-ročného učebného odboru autoo-
pravár (ukončené výučným listom) 

so zameraním na: mechanik, elektrikár, 
karosár alebo lakovník

• 2-ročné nadstavbové štúdium (ukončené 
maturitou): predaj a servis vozidiel, pod-
nikanie v  remeslách a  službách alebo 
elektrotechnika – elektrické zariadenia

Ukážeme Vám:
• učebné priestory školy, kde uvidíte zážit-

kové a kooperatívne vyučovanie,
• žiaci Vám porozprávajú o súťažiach, pro-

jektoch a iných aktivitách školy,
• priestory odborného výcviku, kde sa do-

zviete o možnosti absolvovať
• odbornú prax v systéme duálneho vzde-

lávania alebo na zmluvných
• pracoviskách renomovaných firiem 

(VOLVO, MOTOR-CAR, FORD, ŠKODA, 
MAN,...)

Ak nestihnete Deň otvorených dverí, 
radi Vás privítame kedykoľvek aj počas 
vyučovania.
Teší sa na Vás vedenie a kolektív SOŠ AaP.
Kontakt: 0918 804 973

Pripravila MO

Úplne bez starostí

Bezpečne

Rýchlo

Za najvyššiu možnú cenu

janavikrutova.sk

02-07
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02-04

PPlláávvaanniiee  aa  kkuurrzzyyPlávanie a kurzy

02-05

02-06
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Máte radi povesti? 
V Senci žije už pár rokov spisovateľ Anton 
Pižurný. V  predvianočnom čase mu vyš-
la v najstaršom slovenskom vydavateľstve 
Tranoscius nová kniha „Povesti – Naše ko-
rene sú našou korunou“. Slávnostne ju 
uviedli do života na Esterházyho Červenom 
majeri pri Senci autorovi priatelia Martina 
Briatková a hudobníci Pavol Bodnár a Pe-
ter Adamov, ktorí stretnutie skrášlili svo- 
jimi vystúpeniami (na foto). Pri tejto príle-
žitosti sme ho požiadali o krátky rozhovor.

Prečo ste sa opäť rozhodli literárne 
spracovať slovenské povesti? 
Odmalička ma rodičia viedli k láske k lite-
ratúre, moja mama bola dlhé roky vedú-
cou predajne Slovenská kniha, kde som 
presedel celé hodiny, dni a roky a čítal som 
najmä povesti Horáka, Domastu, Jano-
tu a ďalších. Básnickému remeslu som sa 
podúčal u Vojtecha Mihálika, potom som 
napísal a vydal niekoľko básnických zbie-
rok, aj próz a esejí. Povesti som si nechá-
val v zálohe „na staré kolená“ a na podnet 
Jána Juráša a  Ivety Plšekovej zo  skupiny 
Monarchisti som sa do nich pustil.  
Čo majú povesti povedať dnešnému 
čitateľovi?
Je to už v názve: Naše korene sú našou 
korunou. Na Slovensku máme vyše 500 
hradov a ku každému sa viaže niekoľko 

povestí – príbehov. Literárne som nie-
ktoré spracoval (prvá kniha Povestí 
obsahuje 15 príbehov, druhá 17 a  tre-
tia, ktorú pripravujem na vydanie a ku 
ktorej som pridal aj 5 povestí – príbe-
hov z  mesta Montpellier na  juhu Fran-
cúzska, kde som ich tvoril, obsahuje 20 
príbehov.

Komu je kniha určená?
Nikdy nepíšem so  zámerom „komu je 
kniha určená“. Snažím sa spracovať témy 
do takej podoby, aby si ju mohli prečítať 
čitatelia vo veku od 8 do 80 rokov. Príbe-
hy sú doplnené aj mojou poéziou, takže si 
snáď každý v nich nájde aj to svoje.

mm

Slávnostné uvedenie knihy do života. Foto: Sjuzi fotograf

Monika Ližbetin vypredala 
kinosálu MsKS v Senci

Keď Monika Ližbetin oznámila, že 
bude mať v seneckom kultúrnom 
dome vianočný koncert, lístky sa 
začali rýchlo míňať. Do poslednej 
chvíle ich zháňali ľudia, ktorí ju 
chceli vidieť a počuť.

Dala dokopy vynikajúcich slo-
venských muzikantov: Jimi Cim-
bala, Pavol Bartovic, Stanislav 
Kociov, Tamás Belicza. Primieša-
la k nim svoj krásny hlas, vianoč-
nú atmosféru, vlastné šikovné deti 
a nádherné šaty a scénu. Na pódiu 
bolo spolu chvíľami naraz až 13 
účinkujúcich.

Počas koncertu dokonca 
uviedla do  života svoj najnovší 
vianočný album „Vianočný zá-
zrak“, a  ako nám povedala, ak 
Boh dá, plánuje pripraviť pre Sen-
čanov vianočný koncert aj v  no-
vom roku 2023.

Ako vianočný večer s Monikou 
Ližbetin komentovali diváci?
• Koncert bol úplne nad moje oča-

kávania. Vedela som, že Monika 
parádne spieva, ale že bude kon-
cert natoľko profesionálny, s toľ-
kými skvelými ďalšími hudob-
níkmi, výbornou scénou, skvelý-
mi skladbami, osviežený deťmi, 
to som nečakala. Radosť počúvat 
aj pozerať. Z koncertu sme odišli 
nadšení a  vianočne naladení… 
Fantastický zážitok!

• Koncert Moniky Ližbetin bol 
skvelým predvianočným zá-
žitkom. Nádherný hlas, skvelí 
muzikanti, úžasné detské hla-
sy. Proste jeden kvalitný a  srd-
cehrejúci kultúrny večer. Od-
chádzali sme s  pocitom, že by 
sme to chceli zažiť opäť.

MOMonika Ližbetin s kapelou. Foto: archív ML



 Informačný servis 11www.sencan.sk február 2023



12 Podujatia Mestského kultúrneho strediska www.sencan.skfebruár 2023



 Podujatia Mestského kultúrneho strediska 13www.sencan.sk február 2023



14 Ku kávičke www.sencan.skfebruár 2023

Senecké deti zahrali rozprávku Aladin v Sharm El Sheikh

Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej začala 
svoju činnosť v roku 2003, čiže rok 2023 je jej jubilejným 20. 
rokom pôsobenia. Jej súčasťou sa aj tanečný súbor SETAS, ktorý 
oslávi v tomto roku už 30. výročie založenia. S riaditeľkou SZUŠ 
Renatou Madarászovou a učiteľkou Katarínou Húskovou sme 
sa porozprávali o súčasnosti a budúcnosti školy a o nedávnom 
medzinárodnom úspechu, ktorý zožala uvedením tanečnej 
rozprávky Aladin na festivale v egyptskom Sharm El Sheikh.

Čomu sa dnes venuje SZUŠ Renaty 
Madarászovej?
Pred 20 rokmi sme začínali s  tanečným 
odborom a so 100 žiakmi. Postupne sme 
sa rozrástli o  hudobný, výtvarný a  dra-
matický odbor. Dnes má škola okolo 1.200 
žiakov a 25 zamestnancov. Máme aj elo-
kované pracovisko v Dunajskej Lužnej.
Vyučovanie sa u nás začína o 11:30 a trvá 
do  19:00. Naša škola však je otvorená 
pre  verejnosť už od  ôsmej hodiny ráno, 
pretože poskytujeme priestory na cviče-
nie pre mamičky s deťmi. Zo začiatku bol 
nosný tanečný odbor, ale postupne sa mu 
vyrovnali aj ostatné odbory. Výtvarníci 
sú v samostatnej budove. Okrem rôznych 
techník sa venujú aj keramike.

Autorské predstavenia vytvárajú naši 
choreografi, dramaturgovia, hudobní 
skladatelia, ktorí sú aj pedagógmi školy. 
Hudbu a  spev na  muzikály nahrávame 
vo  vlastnom štúdiu. Máme 2 krajčírky, 
ktoré nám šijú kostýmy, pretože všetky 
celovečerné predstavenia treba aj ošatiť.
Ako plánujete celovečerné 
predstavenia?
Napísať, nacvičiť a  okostýmovať veľké 
predstavenia potrebuje čas. Pripravuje-
me ich tematicky rok vopred. Píšeme sce-
náre, rozprávame sa, ako by to malo vy-
zerať, aké bude obsadenie. Snažíme sa ro-
biť veľmi pestrý program. Ak sa jeden rok 
zameriame na  džezový tanec pri  tvor-
be choreografie muzikálu, tak ďalší  rok 

robíme predstavenie v modernejšom du-
chu, alebo spracujeme rozprávky, kde po-
užijeme niekoľko techník. Mali sme aj ba-
letné predstavenie. Uviedli sme Luskáči-
ka, pretože sme mali baletne mimoriad-
ne zdatný ročník. Robíme aj folklórne 
predstavenia ako Červené jabĺčko a Via-
noce na dedine. 
V kultúrnom dome mávame 2 predstave-
nia za rok, tanečnú rozprávku v rôznych 
tanečných štýloch a  druhé predstavenie 
v  jednotlivých choreografiách, ktorými 
sa môžeme prezentovať na  súťažiach. 
S tanečnou rozprávkou zvykneme chodiť 
na festivaly, pretože sú to často medzižán-
rové tanečno-divadelné predstavenia.  
Ako vzniklo predstavenie tanečnej 
rozprávky Aladin?
Korona zasiahla aj našu školu, podujatia 
boli odsunuté. Minulý rok sme však zača-
li naplno pracovať s deťmi a v máji sme 
odpremiérovali Aladina, ktorý si vybra-
li pani učiteľky Katarína Húsková, Jana 
Podhorná a  Adriana Hanajíková. Vytvo-
rili tanečnú rozprávku šitú na  90 účin-
kujúcich. Najmladší tanečníci boli od 10 
rokov a ôsmaci to mali ako absolventský 
koncert. Pani učiteľky dokázali nacvičiť 
toto predstavenie za rekordné 4 mesiace.

Spoločná fotografia účinkujúcich v tanečnej rozprávke Aladin pred mešitou v Sharm El Sheikh
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Ako ste sa s Aladinom dostali do Egypta?
Našu májovú premiéru videli viacerí umelci, ktorí nám odporuči-
li zúčastniť sa na festivale Sharm El Sheikh International Theater 
Festival for Youth (SITFY), ktorý sa uskutočnil koncom novembra 
2022. Poslali sme organizátorom nahrávku z nášho predstavenia, 
čo nám prinieslo oficiálnu pozvánku na festival.  Pomohlo nám aj 
to, že pred koronou sme zvykli chodiť do Chorvátska na koncertné 
zájazdy a tamojšia medzinárodne uznávaná organizácia Gaia nás 
už dôverne poznala. Nemohli sme však zobrať do Egypta všetkých 
90 detí, takže sme scenár museli upraviť na 25 tanečníkov. Musím 
tu pripomenúť, že nemáme sponzorov, takže väčšiu časť nákladov 
našej účasti na festivale hradili rodičia našich žiakov. 
Prišli sme do Sharm El Sheikh o tri dni skôr, pretože okrem festiva-
lu sme účinkovali v miestnej škole a aj v rezorte, kde sme boli uby-
tovaní. Bol to ten istý hotel, kde sa týždeň pred festivalom konala 
Konferencia OSN o zmene klímy COP 27 a kde bola ubytovaná aj 
naša pani prezidentka Zuzana Čaputová.
Naša výprava mala špeciálny status, pretože sme mali v  našom 
predstavení obsadené aj deti pod 15 rokov, čo bola spodná veková 
hranica pre účinkujúcu mládež. Boli tam súbory z Afriky, Európy, 
Ázie a USA. V tejto svetovej konkurencii si naše predstavenie vy-
slúžilo standing ovation od režisérov a choreografov pochádzajú-
cich z celého sveta a od ostatných divákov. Odborníci sa vyjadrili 
tak, že ešte nevideli účinkovať deti na takej vysokej úrovni. Písalo 
sa o nás aj v miestnom časopise.
Po trojročnej prestávke bola táto výprava do  Egypta niečím vý-
nimočným. Dokázali sme splniť deťom sen, že aj s  tým svojím 
kúskom umenia môžu rozdávať lásku nielen u nás, ale aj v zahra-
ničí. Aj pre pedagógov je naplňujúce, že sme dokázali vyčariť ra-
dosť naším deťom.
Ako sa cítili naše deti v miestnej škole?
Bola to veľká spojená škola v  Sharm El Sheikh, od  škôlky až 
po strednú školu. Z  tamojšieho predstavenia mali deti najväčšiu 
radosť. Privítala nás tam tajomníčka ministra školstva egyptskej 
vlády. Boli sme sa pozrieť aj v triedach a našim deťom sa to veľ-
mi páčilo. 
Keď už meriame takú dlhú cestu, tak sa zakaždým snažíme vy-
stupovať v miestnych školách. Aj v Kapskom Meste, kde sme boli 
najďalej od domova, sme navštívili školu, rovnako ako v Dánsku, 
Švédsku, Lotyšsku a v Anglicku. Stretnutie s rovesníkmi v zahrani-
čí je pre naše deti veľmi motivujúce. Uznanie od nich má mnoho-
násobne väčšiu váhu, cítia sa ako skutočné hviezdy. 
Aké máte plány na nový rok?
V  lete chceme ísť na  festival do  Bulharska a  na koncertný zá-
jazd Praha-Norimberg-Paríž, ktorý sa má končiť v parížskom Dis-
neylande. Dokonca sme na festivale v Sharm El Sheikh dostali po-
nuku účinkovať v Indii. Pre africké a arabské krajiny bolo veľmi 
zaujímavé, že naše deti tancujú na tak vysokej úrovni. Veľmi oce-
nili, že sme spracovali rozprávku Aladin, ktorá patrí do pokladni-
ce orientálnej kultúry. Pýtali sa, či spracujeme aj iný orientálny 
príbeh. Je to výzva pre našich choreografov, skladateľov a peda-
gógov, ale nie je vylúčené, že prijmeme ponuku na účinkovanie 
na festivale v Indii.  
V roku 2023 plánujeme uviesť folklórne predstavenia a jednotlivé 
choreografie, aby sme deti pripravili na budúcoročné tanečné sú-
ťaže. Máme pripravené tri rozprávky a práve rozhodujeme o tom, 
v akom poradí ich spracujeme. Hudobný odbor pripraví celovečer-
né predstavenie pod názvom Barok. Herci pracujú na predstave-
niach hier Tri prasiatka a Alica v krajine zázrakov.

Rozhovor pripravil Csaba Vysztavel
Prvá strana trojstranového článku v miestnom 
časopise o predstavení Aladin.

Karta účastníka festivalu

Zľava: Fares Mongy - riaditeľ chorvátskej organizácie GAIA, 
Mgr. Renáta Madarászová - riaditeľka SZUŠ, Gamal Abdel 
Nasser - novinár egyptských novín Youm 7
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Senčan v prvej svetovej vojne
Pozostalosť Sándora (Alexandra) Éliása je čiastočne 
prezentovaná v novovybudovaných výstavných priestoroch, 
na druhom poschodí mestského múzea. Jej význam spočíva 
v tom, že nejde o jednotlivé kusy predmetov rôznej proveniencie, 
ale o osobnú, zväčša písomnú pozostalosť, ktorá podáva 
o pôvodnom majiteľovi relatívne celistvý obraz a svedectvo 
a takisto aj o dejinách regiónu a o priebehu I. svetovej vojny 
z pohľadu obyčajného človeka. 

Prvá svetová vojna vypukla ako dôsledok 
procesov trvajúcich niekoľko desaťročí. 
Hlavným hýbateľom týchto procesov bola 
snaha o  znovurozdelenie sfér politického 
a  hospodárskeho vplyvu vtedajších veľ-
mocí. Konflikt dosiahol nevídané rozme-
ry, historiografia píše o 74 miliónoch mo-
bilizovaných vojakov. Vojna sa dotkla 28 
krajín, ktoré mali spolu 1,5 miliardy oby-
vateľov  a v konečnom dôsledku znamena-
la úplné vyčerpanie vojenských, hospodár-
skych i ľudských zdrojov hlavných aktérov. 

Osud Sándora Éliása vo  „Veľkej vojne“ 
sa vykresľuje z viacerých osobných doku-
mentov. Rozhodujúcu časť poštových zá-
sielok adresovaných neskoršej manželke 
Anne Waigandovej (1897 – 1989) tvoria 
jeho korešpondenčné lístky a  pohľadnice. 
Najdôležitejšími kronikármi jeho osudu 
počas vojny sú však dva zošity, do ktorých 
vpisoval svoje každodenné poznámky.

Éliásove záznamy spomienok a  kresby 
sa objavujú aj v pamätníčkoch jeho man-
želky. Zachovali sa v  dvoch zväzkoch. Je-
den z  nich obsahuje záznamy z  rokov 

1913-1917 na  47 listoch, druhý je z  roku 
1918 a má 24 listov. Záznamy pochádzajú 
od príbuzných a priateliek Anny Waigan-
dovej. Viaceré poznámky sa spájajú s oso-
bou Sándora Éliása. Je zrejmé, že Éliás si 
tieto pamätníčky bral so sebou aj na front, 
potom ich však vrátil majiteľke. O  tej-
to skutočnosti sa zmieňuje aj v  denníku. 
Na fronte pre svoju vyvolenú získal pamä-
te, záznamy aj od svojich spolubojovníkov. 
Žiaľ, ani jeden zošit nie je úplný.

Sándor Éliás sa narodil 19. februára 
1892 v  Senci ako najstarší syn obuvníka 
Istvána Éliása a  Márie Peskovej. Dospe-
losti sa zo  14 detí dožili okrem neho pia-
ti chlapci a štyri dievčatá. Sándor absolvo-
val základnú školu v  Senci, potom študo-
val na  Uhorskej kráľovskej štátnej kovo-
priemyselnej odbornej škole v  Prešporku 
(Bratislave), ktorú absolvoval v roku 1909. 
Hneď začal pracovať. Jeho prvým praco-
viskom bol Strojársky závod Pohl, potom 
sa čoskoro vrátil do  Prešporka, kde naj-
prv pracoval u firmy Siemens, následne 
do roku 1913 v Zlievarni Rohwer. 

Svoju povinnú základnú vojenskú službu 
začal u 72. c. a k. pešieho pluku patriace-
ho k V. cisárskemu a kráľovskému armád-
nemu zboru. Nakoniec sa dostal k 6. c. a k. 
pevnostnému delostreleckému pluku, kto-
rý patril do toho istého armádneho zboru. 

Krátko pred vypuknutím svetovej voj-
ny napísal 5. júla 1914 svojej budúcej man-
želke Anne Waigandovej z delostreleckého 
tábora v  Örkényi: „Pozdravuje Vás z  diaľ-
ky Váš ctiteľ, Sándor“ (preklad z maďarči-
ny – pozn. red.). 

Vo vojne bojoval ako vojak 1. reflekto-
rového oddielu technického útvaru spome-
nutého pevnostného delostreleckého plu-
ku. Najprv slúžil na srbskom, potom na ta-
lianskom fronte. 

Úlohou jeho oddielu bolo osvetľova-
nie nočných bojov a  údržba, oprava sú-
visiacej technickej výbavy (reflektorov, 

Nová expozícia múzea ponúka pozostalosti viacerých Senčanov z obdobia 1. svetovej vojny. Foto: VCs

Sándor Éliás v uniforme. Foto: VCs
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zrkadiel, generátorov — v Éliásovej termi-
nológii: „aparátov“). Krstom ohňom pre-
šiel začiatkom augusta 1914 na  srbskom 
fronte. Miesta pobytu na  fronte neskôr 
zhrnul takto:

„V 1914-om od  vypuknutia vojny sme 
boli v Zimonyi (Zemun, dnes súčasť Beleh-
radu – pozn.). Medzičasom sme pri vpáde 
Srbov ustúpili k Indii, potom k Petrovara-
dínu a po vyhnaní Srbov sme sa opäť do-
stali do Zimonya na front pri Sáve. Odtiaľto 
nás v máji 1915 odvelili na front Mitrovica 
— Sáva (..) 16. októbra 1915 sme boli odve-
lení do Klenaku a osvetľovali sme šabackú 
stranu. 29. októbra 1915 nás odvelili do Zi-
monya. 14. novembra 1915 celá rota s re-
flektormi odišla do Petrovaradína a opra-
vovali sme aparáty. Zostali sme tu do  31. 
marca 1916. 31. marca 1916 sme sa vydali 
na taliansky front: Petrovaradín (po maď. 
Pétervárad) — Subotica (po maď. Szabad-
ka) — Baja — Bátaszék — Dombóvár — 
Gyékényes — Marburg — Lienz — Fran-
zenfed — Bozen(...) Do Bozenu sme došli 3. 
apríla 1916 a  dali nás do  zálohy. 23. júna 
1916 cez Trient“ sme dorazili na horu Cam-
pó veccsia, pred Assiagó (správne: Asiago). 
Odtiaľto nás 11. júla 1916 odvelili do  To-
nezza a  boli sme tam do  28. novembra. 
Od  28. novembra 1916 do  10. mája 1917 
sme boli v Triente ako záloha. Od 10. mája 
1917 v Bolognane pri Arkó (správne: Arco) 
na brehu jazera Garda(...) Odtiaľto nás pre-
miestnili do  oblasti Borga. 25. júna 1917 
sa tu strhla prudká bitka. (...) Odišli do Ro-
verety. Došli sme sem 6. augusta a do 28. 

apríla 1918 sme boli na  Zugna Torte. Od-
tiaľto nás odviezli do Burgstallu, potom až 
do konca vojny sme boli zadelení do kotol-
ne Viedenskej južnej železnice.“ (Preklad 
z maďarčiny – pozn. red.). 

Po skončení vojny, 1. novembra 1918 
našiel Sándor zamestnanie v bratislavskej 
Zlievarni a smaltovni Emailit. Ešte v tom-
to roku sa oženil s  Annou Waigandovou, 
z manželstva sa narodili dve dcéry. 

V  časoch druhej svetovej vojny sa ve-
noval ilegálnej činnosti, zachraňoval pre-
nasledovaných Židov. Továreň Emailit, 
kde so svojou rodinou aj býval, postihol 6. 
decembra 1944 nálet, počas ktorého jed-
na z  Éliásových dcér bola ťažko zranená 
a  všetky hnuteľnosti rodiny zničené. Ro-
dina sa preto presťahovala opäť do Senca, 
kde si medzičasom postavili rodinný dom. 

V  roku 1946 ho pre  maďarskú národnosť 
prepustili z Emailitu, kde dovtedy pracoval 
ako dielovedúci. V tomto istom roku si na-
šiel prácu v bratislavskom závode na výro-
bu parkiet. 

Od 1. januára 1950 pracoval ako sústruž-
ník na seneckom Štátnom majetku, kde bol 
zamestnaný až do  svojej smrti. Zomrel 
po dlhej chorobe 8. decembra 1968.

Osobná pozostalosť Sándora Éliása sa 
dostala do zbierky múzea vo viacerých po-
ložkách prostredníctvom darovania v  ro-
koch 2011 a 2014. Darcom bol Miklós Voj-
tek, vďaka ktorému Mestské múzeum 
v Senci obohatili pozostalosti aj ďalších se-
neckých rodín ako Waigand, Éliás, Kisfa-
ludy, Poór.
Z materiálov Mestského múzea v Senci pripravil 
Csaba Vysztavel

Denníky Sándora Éliása. Foto: VCs

Pamätníčky manželky Sándora Éliása. Foto: VCs
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Spomíname
5.12.2022 nás vo  veku 70 rokov navždy opustil 
Ladislav Čaputa. Ďakujeme všetkým priateľom 
a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. Smútia-
ca rodina

 

Dňa 25. februára uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný otec, man-
žel a  dedko Alexander Makki. S  láskou 
v  srdci na  neho spomína smútiaca rodina.  
Február 25-én lesz 10 éve, hogy örökre eltá-
vozott szerettei köréből a  drága jó férj, éde-
sapa és nagypapa, id. Makki Sándor. Sze-

retettel és fájdalommal őrzi emlékét a  gyászoló család. 

Čas ubieha a  nevráti čo vzal. Len láska, úcta 
a spomienky v srdciach ostávajú. Dňa 25.01.2023 
si pripomenieme 1.rok, čo nás navždy opusti-
la naša milovaná babička, prababička a mama, 
Anna Ticháková rod. Zelmanová. S  láskou 
na  Vás spomíname vnučka Anka s  manželom 
a deťmi a syn Pavol s manželkou.

Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom 
a  známym za  prejavy sústrasti a  kvety na  po-
slednej rozlúčke s  naším drahým otcom, de-
dom a  pradedom Františkom Kontárom, 
ktorého sme odprevadili na  poslednej ces-
te dňa 2.1.2023. S  úctou smútiaca rodina. 

29. januára sme si pripomenuli 10. výročie úmr-
tia Heleny Bundzíkovej rod. Danterovej a 10. 
januára sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia 
Ladislava Bundzíka. S  láskou spomína celá 
rodina.

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no kaž-
dý deň patrí iba vám naša spo-
mienka. Osud vám nedoprial 
dlhšie s  nami byť, ale v  na-
šich srdciach budete stále žiť. 
Dňa 10.12.2022 uplynulo 44 vý-
ročie smrti nášho ocka a  deda 

Tibora Pirosku a 22.2.2023 uplynie prvé výro-
čie úmrtia našej drahej mamičky a babičky Te-
rézie Piroskovej. S láskou spomínajú deti s rodinami.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezik Szkurák 
Mihály és felesége Mária, drága leányaik halálának évforduló-
ján: Beátkára (45), Zsuzsannára (10), Tímeára (9), valamint 
Szkurák Mihály kedves édesanyja Szkurák Zsuzsanna halálá-
nak 55. évfordulójára.

Prišlo to tak zrazu, nečakane a  nádeje na  ži-
vot už niet, zostalo prázdne miesto v  dome 
a  pár nedokončených viet. Cítime obrovský smú-
tok a žiaľ, zrazu nič nie je také, ako by si človek 
prial... Už nevidí Slnko, ani krásny deň, na  cin-
toríne sníva svoj večný sen. Už niet návratu, ani 
nádeje, len cesta k  hrobu nás k  nemu zavedie.  

Dňa 31.1.2023 sme si pripomenuli 3. smutné výročie, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný syn, otec a brat Marek Dubovický. 
S  láskou a  so smútkom v  srdci spomínajú rodičia, sestra Majka 
s rodinou a dcéra Natálka.

Dňa 7. februára uplynie 15 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná matka a  bab-
ka Irena Pomšahárová rod. Lukaszová. Kto 
ste ju poznali, venujte jej prosím krátku spo-
mienku. S  láskou spomína smútiaca rodina.  
Immár  15 éve annak, hogy február 7-én örökre 
eltávozott családja köréből a drága édesanya és 

nagymama Pomšahár szül. Lukasz Irénke. Akik ismerték, szen-
teljenek emlékének egy röpke pillanatot ezen a szomorú évfordu-
lón.Emlékét örökké őrző családja.

Dňa  28. februára si pripomíname 15. výro-
čie, čo nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, otec a  dedko Viliam Horváth. S  láskou 
na  Teba spomíname, navždy ostaneš v  na-
šich srdciach. Manželka, deti, nevesta a  vnuci 
„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél, 
szívünkben örökké élni fogsz, mert nagyon sze-

rettél!“ Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk feb-
ruár 28-án halálának 15. évfordulóján a drága jó férjre, apára és 
nagyapára Horváth Vilmosra. Köszönjük mindenkinek, akik 
velünk emlékeznek. Szerető felesége, fia, lánya, menye és unokái

Informácie k inzercii 
v spoločenskej kronike

Spoločenská kronika: 20 centov / slovo
Fotografia sa uverejňuje bezplatne. 
Text a  fotografiu môžete poslať na  sencan@senec.sk 
a vysztavelc@senec.sk a platbu môžete realizovať v poklad-
ni MsÚ alebo cez internet – informácie Vám pošleme mailom.

Bezplatne uverejníme mená:
• narodených detí, 
• sobáše, 
• úmrtia. 
Z dôvodu ochrany osobných údajov potrebujeme zaslanie sú-
hlasu na vyššie uvedené maily alebo podpísaný súhlas osobne.

Viac informácií nájdete na www.sencan.sk

Kontakt: sencan@senec.sk – Uzávierka 20.2.2021



 Naši seniori 21www.sencan.sk február 2023

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Marta Gemeriová (70)
Gabriela Molnárová (80)
Helena Bežúchová (85)

SZTP ZO č. 215
Marcel Smolica (50)
Lýdia Mózešová (65)
Darina Chobotová (75)
Gabriela Molnárová (80)

Jednota dôchodcov
Emília Čepelová (70)
MUDr. Valerián Brázdil (75)
Darina Chobotová (75)
Mgr. Vladimír Chríbik (75) 

Ján Lošonský (85) 
Štefan Peľo (85)
Helena Bežúchová (85)

Trojkráľový koncert s troma zbormi
Sviatok Troch kráľov oslávili tri zbory 
v úplne plnom evanjelickom kostole v Sen-
ci, kam ich pozval miestny odbor Matice 
slovenskej v Senci. Senecký zbor Limbora 
vystriedala mládežnícka skupina Pronto 
z  Kostolnej pri  Senci, ktorú diváci vylies-
kali na prídavok, a napokon vystúpil Eku-
menický spevácky zbor zo  Sládkovičova. 
Na záver všetci spoločne zaspievali Tichú 
noc pri sviečkach. Helena Čajková sprevá-
dzala koncert slovom a poéziou.
MO

Vždy v pohotovosti
Zamyslenie
Prežívame veľmi náročné obdobie. Niekto-
rí to zvládajú famózne, iní ubito, ďaľší s po-
korou. Doba od začiatku corony skúša ľudí 
po každej stránke. Pracovnej, existenčnej, 
osobno-psychickej. Nie sme na to zvyknu-
tí a často sa pýtame: “Prečo?“ Niektorí do 
problematiky tejto choroby vidia lepšie. 
Tých bežných, nezainteresovaných, je však 
niekoľkonásobne viac a sú to tí, ktorí si jej 
následky odnášajú. Za  viac ako dva roky 
na ňu doplatilo kvantum ľudí. Prečo? Ten-
to rok sa k tejto potvore pripájajú postup-
ne jej kamaráti: elektrina a plyn. Ľuďom sa 
ježia vlasy pri prichádzajúcich poplatkoch 
za  tento rok. A  čo si to odnesie? Zdravie. 

A  kto si to odnesie? Lekári. Naše zdravie 
máme iba jedno. Snažíme sa ho udržiavať 
v bežnom chode? Áno, ale pôsobením no-
vých druhov ochorení to akosi nejde. Je-
den má coronu, druhý chrípku, tretí rako-
vinu, štvrtý narušenú psychiku... Pomoc, 
kde si? U tých najvyťaženejších, lekárov. 
Aká je ich súčasná pozícia? Vždy priprave-
ný! Niečo vám to pripomína? Aj nám. Oni 
sú tu a podávajú ruku každému, kto to po-
trebuje. Koľkým denne? V čase pred coro-
nou to bolo cca 50 denne. A dnes? 140 až 
150 denne. Je to v poriadku? Z náho pohľa-
du nie, ale z ich, profesionálneho pohľadu, 
áno. A sú úžasní...

Pred Vianocami ma chytil zápal prie-
dušiek. Trval mesiac. Návšteva u pani 

doktorky bola nutná niekoľkokrát. Moja 
pani doktorka má aj úžasnú sestričku, kto-
rá ide ako vrtuľa. Nikoho neodmietne, kaž-
dého rieši, každého prijme a ešte vám povie 
aj povzbudzujúce slová. Neodídete od nich 
oboch bez toho, aby ste nevedeli, čo ďalej. 
Neskutočná súhra je aj s vedľajším pánom 
doktorom a s jeho sestričkou. Táto dvojzo-
stava má plné čakárne a plno trpezlivosti.

Nepochybujem o tom, že je to i u ostat-
ných lekárov našej niekoľko desiatok ro-
kov starej polikliniky.

Veľmi im držíme palce v tom, aby vytrva-
li vo svojej profesionalite. Prajeme im veľa 
zdravia, vytrvalosti, zanietenosti a aby s Bo-
žou pomocou v tom pokračovali i naďalej.
MonSkov

Mládežnícka skupina Pronto z Kostolnej pri Senci. Foto: MO

Ekumenický spevácky zbor zo Sládkovičova. Foto: MO
Senecký ženský spevácky 
zbor Limbora. Foto: MO
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Vianočný tenisový turnaj sa opäť vydaril
V piatok 16.12, týždeň pred Vianocami,  
sa konal tradičný vianočný tenisový tur-
naj, ktorý sa po  2 rokoch znova podarilo 
zorganizovať tenisovému klubu TK PRO-
FI Senec. Nasledujúci deň sa uskutočnil aj 
vianočný tenisový turnaj pre  dospelých. 
Turnaje sa konali v  tenisovej hale Hotela 
Družba na Slnečných jazerách v Senci.

V piatok sa konali už tradičné štvor-
hry v zložení dieťa-rodič, kde tento rok vy-
nikli svojimi výkonmi skôr deti a ukázali,  

že poctivým prístupom na tréningoch po-
čas celého roka sa ich výkonnosť oproti mi-
nulým rokom výrazne zlepšila. Potešením 
pre  klubových organizátorov bola pekná 
účasť nielen detí, ale i dospelých-rodičov.

V štvorhrách v  zložení dieťa-rodič boli 
vytvorené dve skupiny. V  prvej skupine 
boli staršie a pokročilejšie deti a v druhej  
mladší účastníci turnaja s rodičmi. Medzi 
staršími sa najlepšie darilo Matúšovi Mito-
šinkovi a jeho ocinovi a spomedzi mladších 

detí zvíťazil Riško Végh so ocinom. Príjem-
nú atmosféru turnaja dopĺňala vôňa vý-
borného vianočného pečiva, o ktoré sa po-
starali rodičia detí.

V sobotňajších zápasoch dospelých sa 
stretla partia klubových hráčov a  teniso-
vých nadšencov, ktorí si zmerali sily rov-
nako v  štvorhrách. Turnaja sa zúčastni-
lo osem súťažných dvojíc, pričom zápasy 
boli veľmi vyrovnané. Celkovými víťazmi 
turnaja sa stali Peter Priehoda a Ján Fedič, 
ktorí zdolali vo finále dvojicu Juraja Kme-
ťa s parťákom, iba 11-ročným Jakubom Hu-
sovským. Vyvrcholením turnaja bolo odo-
vzdávanie cien pre najlepších. 

Oba turnaje sa niesli v  duchu priateľ-
skej a  príjemnej atmosféry. Nesmelo chý-
bať ani nasadenie a  chuť zvíťaziť. Veľká 
vďaka patrí aj všetkým trénerom a  orga-
nizačnému tímu, ktorí dopomohli k  bez-
chybnému a  plynulému priebehu oboch 
turnajov, a taktiež mestu Senec a Bratislav-
skému samosprávnemu kraju za podporu.

Na záver len môžeme skonštatovať,  
že i  tento ročník vianočného tenisového 
turnaja detí a  tenisového turnaja dospe-
lých bol veľmi úspešný a predvianočnú at-
mosféru umocnil výborný pocit z krásnych 
športových výkonov.
Kolektív TK PROFI Senec

Lucia Debnárová je laureátkou Bratislavskej ceny za šport
V utorok 20. decembra 2022 sa v Zrkadlo-
vej sieni Primaciálneho paláca konal sláv-
nostný ceremoniál pri príležitosti 29. roč-
níka Bratislavskej ceny za šport, kde odo-
vzdávali ceny najúspešnejším športov-
com, športovkyniam, športovému odbor-
níkovi a športovým kolektívom mesta Bra-
tislava a tiež Bratislavského samosprávne-
ho kraja. 

Oceňovalo sa v  7 kategóriách: Dospelý 
– olympijský šport, Dospelý – neolympij-
ský šport, Junior, Kolektív, Talent, Športo-
vý odborník a  Zdravotne znevýhodnený 
športovec.

V kategórii neolympijských špor-
tov zvíťazila dvanásťnásobná majsterka 
sveta v  armwrestlingu Senčanka Lucia 
Debnárová. 

Napriek jej mimoriadnym športovým 
úspechom je skromnosť aj naďalej jej vý-
raznou a  veľmi sympatickou povahovou 
črtou. 

Po tom, čo získala 12. titul majsterky sve-
ta, sa vyjadrila na sociálnych sieťach: „Ďa-
kujem Bohu, že môžem reprezentovať 

naše malé Slovensko a mesto Senec“.
Srdečne gratulujeme!
Zdroj: Bratislavský kraj

Zľava: Lucia Debnárová, Ján Volko, Zuzana Rehák Štefečeková. Foto: BSK

Rodičia a deti si spolu zahrali tenis. Foto: TK PROFI
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Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov

Trojkráľové kúpanie sa na  Slnečných ja-
zerách konalo po dvojročnej pandemickej 
prestávke. Masové podujatia boli síce za-
kázané, ale individuálnemu otužovaniu sa 
venovalo výrazne viac ľudí pre jeho blaho-
dárne účinky na imunitný systém.

23. ročník Trojkráľového kúpania sa 
konal na  pláži pod  Hotelom Relax. Tera-
sy a voľné priestory v okolí hotela zaplni-
li diváci. Zázemie pre ľadových medveďov 
bolo vytvorené v Hoteli Zátoka. Kým diváci 
čakali na sprievod otužilcov, Ferdo Kovács 
ich zahrieval programom, v ktorom vystú-
pili Mária Szitka, Mirka Belancová a diev-
čatá z F’ dance. 

Umelcov na pódiu vystriedal viceprimátor 
mesta Senec Juraj Gubáni a  predseda od-
dielu ľadových medveďov Sport Club Senec 
Vladimír Lysičan, aby pozdravili otužilcov 
a prítomných.

Záujem o  senecké Trojkráľové kúpa-
nie je vysoký, ale rekord 252 účastníkov 
na 22. ročníku nebol ohrozený. Do vody Sl-
nečných jazier s teplotou 4,1 °C sa ponori-
lo 181 ľadových medveďov. Počet dám však 
narástol zo 65 na 66, čím aktuálny ročník 
predsa len prevýšil ten predošlý. Najmlad-
šou účastníčkou bola 12-ročná Saška a naj-
zrelším pán Kamil narodený v roku 1939.
VCs

Šport v Senci
Futbal – zápasy v NTC Senec
a Športová hala NTC Senec

1.2. o 9:00 MŠK Senec U15 – ŠTK Šamorín
4.2. o 9:00 MŠK Senec U15 – OFK Malženice 
4.2. o 11:00 MŠK Senec muži – ŠK Vrakuňa 
Bratislava
4.2. o  13:00 MŠK Senec U13 – FK Inter 
Bratislava
4.2. o 9:00 – 12:00 Halová liga U9
5.2. o 8:00 – 13:00 Halová liga U11
11.2. o 9:00 MŠK Senec U19 – FK Duslo Šaľa  
11.2. o 11:00 MŠK Senec U17 – FK Duslo Šaľa
12.2. o 11:00 MŠK Senec muži – ŠK Tomášov
12.2. o 13:00 MŠK Senec U15 – TJ Horné Saliby
12.2. o  14:30 MŠK Senec U13 – TJ Horné 
Saliby
14.2. o  16:00 MŠK Senec U14 – FK Inter 
Bratislava
14.2. o  17:30 MŠK Senec U12 – FK Inter 
Bratislava
18.2. o 9:00 MŠK Senec U13 – OŠK Chorvát-
sky Grob
18.2. o 11:00 MŠK Senec muži – FK Pata
18.2. o 9:00 – 12:00 Halová liga U9
19.2. o 8:00 – 13:00 Halová liga U11
19.2. o  9:00 MŠK Senec U15 – FK Inter 
Bratislava
25.2. o 11:00 MŠK Senec U15 – KFC Komárno
25.2. o 13:00 MŠK Senec U14 – KFC Komárno
25.2. o 14:30 MŠK Senec U12 – ŠK Tomášov
26.2. o  9:00 MŠK Senec U19 – TJ Horné 
Saliby
26.2. o  11:00 MŠK Senec U17 – TJ Horné 
Saliby

Basketbal - telocvičňa ZŠ A. M. Szencziho

4.2. o 11:00 – Staršie žiačky – Levy Senec – 
MIBA Stupava
5.2. o 11:00 – Staršie žiačky – Levy Senec – 
BK Slovan Bratislava 
11.2. o 11:00 – Mladší mini  - BK Gabko 
Senec – Inter Bratislava, o 12:30 – Mladší 
mini – BK Gabko Senec – Inter Bratislava, 
o 14:00 –  Starší žiaci – Levy Senec – MBK 
Karlovka Bratislava
12.2. o 11:00 – Starší žiaci – Levy Senec – 
ŠINTER Bratislava
18.2. o 11:00 – Kadeti – Levy Senec – MBK 
Karlovka Bratislava
19.2. o 11:00 – Kadeti – Levy Senec – Inter 
Bratislava

Športové kluby, ktoré majú záujem o zve-
rejňovanie svojich zápasov, ktoré sa konajú 
v Senci, môžu písať na sencan@senec.sk
Rubriku pripravila Martina OstatníkováDo vody s teplotou 4,1 °C sa ponorilo 181 ľadových medveďov. Foto: VCs

66 dám a 115 pánov sa prišlo 6. januára okúpať na Slnečné jazerá. Foto: VCs
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Nathalie Váradyová má nový bicykel vďaka nočným cyklojazdám
V roku 2022 boli 4 nočné cyklojazdy. Účast-
níci dostali pečiatku za účasť a keď nazbie-
rali aspoň 3, postúpili do žrebovania, ktoré 
sa uskutočnilo 16. septembra 2022. 

V rámci kampane Mesto Senec spolu-
pracovalo so  sponzormi, ktorým vďačí 
za  hodnotné ceny. Jedným z  nich je CMT 
Group, s.r.o., ktorá v našom meste zabez-
pečuje zber kuchynského odpadu a do zá-
verečného žrebovania prispela nákupnou 
poukážkou v  hodnote 400 € na bicykel 
v predajni Bikesport na Šafárikovej ulici.

Poukážku vyhrala Nathalie Vára-
dyová, ktorá si bicykel prevzala 20. de-
cembra z  rúk výkonného riaditeľa CMT 
Group s. r. o. Ing. Mareka Jandu. Srdečne 
blahoželáme!

Ani v roku 2023 nebudú chýbať nočné 
cyklojazdy, ktoré sa uskutočnia: 23. júna, 
14. júla, 18. augusta a 22. septembra.
Tešíme sa na Vašu účasť!
VCs

www.sencan.sk
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Športovec roka mesta Senec 
za rok 2022
Slávnostné vyhodnotenie ankety Športo-
vec roka mesta Senec za  rok 2022 bude 
opäť pred plným hľadiskom. Primátor Ing. 
Pavol Kvál, vedenie mesta a  športová ko-
misia, ktorá vyhlasuje a vyhodnocuje túto 

anketu, Vás srdečne pozývajú do Mestské-
ho kultúrneho strediska, kde sa 15. feb-
ruára 2023 dozviete, kto získa toto ocene-
nie v jednotlivých kategóriách a kto sa sta-
ne absolútnym víťazom. Okrem slávnost-
ného odovzdávania cien bude tradične 
pripravený bohatý sprievodný program, 

privítame viacerých zaujímavých hostí 
a  podujatím bude sprevádzať moderátor 
RTVS – Gregor Mareš.

Tešíme sa na Vás v stredu 15. februára 
2023 o 18:00 v kinosále Mestského kultúr-
neho strediska.
Športová komisia

Zľava: výkonný riaditeľ CMT Group Ing. Marek Janda, projektové manažérky Lenka Nižnanská a Beáta 
Štureková, viceprimátor Juraj Gubáni s výherkyňou Nathalie Váradyovou (v strede). Foto: VCs  


