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Prajeme vám šťastný, úspešný a zdravý nový rok 2021!

Sok boldogságot, sikereket és jó egészséget kívánunk a 2021-es évben!

Ďakujem všetkým obyvateľom nášho mesta za spoluprácu a disciplínu v tomto
neľahkom roku 2020. Do nového roka 2021 Vám prajem v mene poslancov
Mestského zastupiteľstva v Senci a zamestnancov mesta len to najlepšie!
Köszönet illeti városunk minden polgárát a nehéz 2020-as évben tanúsított
segítőkész és fegyelmezett magatartásáért. A képviselőtestület tagjai és a városi
hivatal munkatársai nevében mindannyiuknak a legjobbakat kívánom a 2021-es évre!
Ing. Dušan Badinský
primátor mesta Senec
Szenc polgármestere

Správa cestovného
ruchu Senec
má konateľa

Laureáti ceny mesta a ceny primátora s vedením mesta. Foto: VCs

Na mestskom zastupiteľstve udelili
ceny mesta a cenu primátora
Cena mesta

Rezső Duray
za celoživotnú prácu pre seneckú maďarskú komunitu v politických, spoločenských a kultúrnych organizáciách.
Mariana Galovičová
za pravidelné darovanie krvi, za získanie
plakety MUDr. Jána Janského - bronzovej,
striebornej a zlatej. V máji 2019 jej bola
udelená Diamantová Janského plaketa.
Rudolf Hudek
za vytrvalú a hodnotnú prácu v duchovnom povolaní.
Ladislav Stolárik
k životnému jubileu, za dlhoročnú prácu

vo funkcii predsedu Klubu turistov v Senci, za jeho aktívnu činnosť v oblasti turizmu, cyklodopravy a cykloturistiky.
Jozef Untermayer
za 280 odberov krvi. Je držiteľom plakiet MUDr. Jána Janského - bronzovej,
striebornej, zlatej, diamantovej a medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického Za záchranu života.

Cena primátora mesta

Mgr. Peter Szabo
za tridsať rokov neúnavnej práce pre seneckú kultúru na poste riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Senci.

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Senci bol za konateľa
Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
zvolený Bc. Marek Šmihel.
Z výsledkov výberového konania
pred komisiou vyplynulo poradie kandidátov. Prví štyria boli rozhodnutím mestského zastupiteľstva pozvaní,
aby prezentovali svoje koncepcie pred
poslancami. Z prvého kola tajného hlasovania vyšli dvaja kandidáti a v druhom kole získal nadpolovičnú väčšinu
práve Marek Šmihel.
MO
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Uznesenia zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Senci z 08.12.2020 a 16.12.2020
Uznesenie č.108/2020
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
Správu o vyhodnotení letnej turistickej
sezóny k 30.9.2020 Správy cestovného
ruchu Senec, s.r.o.
Uznesenie č.109/2020
MsZ prerokovalo a schválilo obchodno-finančný plán SCR Senec, s.r.o. na rok
2021.
Uznesenie č.110/2020
MsZ prerokovalo a schválilo odpis
pohľadávky vo výške 224,79€ (Peter
Karkes).
Uznesenie č.111/2020
MsZ prerokovalo a súhlasí s prenájmom pozemku na letnú terasu s prístreškom a petangové ihrisko pre Tomáša Szaba.
Uznesenie č.112/2020
MsZ prerokovalo a schválilo zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Správa
cestovného ruchu Senec, s.r.o. s doplnením o „informačnú činnosť“.
Uznesenie č.113/2020
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za september
- november 2020.
Uznesenie č.114/2020
MsZ prerokovalo, schválilo a poveruje
hlavného kontrolóra vykonaním kontrol
v zmysle plánu kontrol na I. polrok 2021.
Uznesenie č.115/2020
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
správu o odpadovom hospodárstve mesta Senec.
VZN 05/2020
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec
č.05/2020 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Senec.
Uznesenie č.116/2020
MsZ prerokovalo a súhlasí s udelením
Ceny mesta Senec za rok 2019: Rezső
Durayovi, Márii Galovičovej, Rudolfovi
Hudekovi, Ladislavovi Stolárikovi, Jozefovi Untermayerovi a oceneným vyplatiť
peňažnú odmenu vo výške 700€ a Ceny
primátora mesta Senec Petrovi Szabovi,
ocenenému odovzdať vecný dar vo výške 150€.
Uznesenie č.117/2020
MsZ prerokovalo, berie na vedomie
a schválilo zápisy do mestskej kroniky
za rok 2019.

Uznesenie č.118/2020
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
vzdania sa funkcie doterajšieho kronikára Mgr. Gábora Strešňáka a menovanie do funkcie nového kronikára
PhDr.Jánosa Hushegyiho.
Uznesenie č.119/2020
MsZ prerokovalo, súhlasí s návrhmi
a schválilo výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senec
v roku 2021 v zmysle VZN 09/2019 v oblastiach - kultúry, sociálnej a zdravotnej,
športu, životného prostredia.
Uznesenie č.120/2020
MsZ prerokovalo a schválilo Štúdiu
uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu
„Poliklinika Senec“ spracovanú spoločnosťou ASPIRO, a.s. ako podkladový materiál umožňujúci vykonať zodpovené
zváženie situácie ohľadom stavu polikliniky v Senci a rozhodnúť sa pre budúci model fungovania polikliniky, ktorý
bude spĺňať nároky občanov a zároveň
rešpektovať možnosti mesta.
Uznesenie č.121/2020
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na obstaranie traktora s návesom formou finančného lízingu.
Uznesenie č.122/2020
MsZ prerokovalo a súhlasí s návrhom
na prevod správy majetku mesta Senec
- vybudovanie spevnených plôch - terasy a rozšírenie miestnych komunikácií
a chodníkov v areáli MŠ A.M.Szencziho.
Uznesenie č.123/2020
MsZ prerokovalo a súhlasí s návrhom
na prevod správy majetku mesta Senec-zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s VJM A.M.Szencziho.
Uznesenie č.124/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh
na vyhlásenie stavebnej uzávery v území reprezentujúcom všetky etapy skládky odpadu Červený majer v Senci a nepoveruje MsÚ pripraviť kvalifikovaný
návrh, ktorý bude predložený Spoločnému stavebnému úradu v Senci.
Uznesenie č.125/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh
na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalitách 20.1 až 20.5 v zmysle variantu I.
Konceptu Územného plánu mesta Senec
a nepoveruje MsÚ pripraviť kvalifikovaný návrh, ktorý bude predložený Spoločnému stavebnému úradu v Senci.

Uznesenie č.126/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo prenájom nehnuteľností pri cintoríne v Senci
na zriadenie trhoviska a vytvorenie parkovacích miest za 2.500€/rok na neurčito so 6-mesačnou výpovednou lehotou.
Uznesenie č.127/2020
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na predĺženie termínu revitalizácie jazera Smradka do 31.12.2021 formou dodatku k nájomnej zmluve s GARDEN
VILLAGE.
Uznesenie č.128/2020
MsZ prerokovalo a schválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Ing. Miroslava Hanzena a Ing. Moniku Hanzenovú za 120,13€/ m².
Uznesenie č.129/2020
MsZ prerokovalo a schválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Dževada Prozoraca za 120€/ m².
Uznesenie č.130/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Mikuláša Pomšahára za 84€/ m².
Uznesenie č.131/2020
MsZ prerokovalo a schválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre EP DEVELOPMENT INVEST, s.r.o.
za 120€/ m².
Uznesenie č.132/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Ing. Elenu Hegerovú za 60€/ m².
Uznesenie č.133/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Ing. Elenu Hegerovú za 200€/ m².
Uznesenie č.134/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Mgr. Andrása Šeböka za 120€/ m².
Uznesenie č.135/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo prenájom nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Mgr. Andrása Šeböka za 20,76€/ m².
Uznesenie č.136/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Petra Králika za 120€/ m².
Uznesenie č.137/2020
MsZ prerokovalo a schválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Ing. Martinu Dupajovú za 120€/ m².
Uznesenie č.138/2020
MsZ prerokovalo a schválilo odpredaj
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nehnuteľného majetku mesta Senec
pre Mariána Vargu za 35€/ m².
Uznesenie č.139/2020
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
harmonogramu termínov zasadnutí
MsR a MsZ na rok 2021.
Uznesenie č.140/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo podrobnosti pre voľbu nového konateľa
spoločnosti Správa cestovného ruchu
Senec, s.r.o. s 3 uchádzačmi.
Uznesenie č.141/2020
MsZ prerokovalo a schválilo podrobnosti pre voľbu nového konateľa spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. so 4 uchádzačmi.
VZN 06/2020
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.06/2020, ktorým sa dopĺňa VZN
08/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2021.
Uznesenie č.142/2020
MsZ prerokovalo a schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Senec
na rok 2020.
Uznesenie č.143/2020
MsZ prerokovalo a schválilo odpis pohľadávok v celkovej výške 7.211,11€.
Uznesenie č.144/2020
MsZ prerokovalo a schválilo udelenie
odmeny za rok 2020 hlavnému kontrolórovi vo výške 15% zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 2020.

Informačný servis
Uznesenie č.145/2020
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta Senec k návrhu rozpočtu na rok
2021 a k návrhu viacročného rozpočtu
na roky 2022-2023.
Uznesenie č.146/2020
MsZ prerokovalo návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2021-2023, schválilo návrh rozpočtu mesta Senec na rok
2021 vrátane programovej štruktúry
a vzalo na vedomie návrh rozpočtu
mesta Senec na roky 2022 a 2023.
Uznesenie č.147/2020
MsZ prerokovalo návrh rozpočtu
MsKS Senec na roky 2021-2023, schválilo návrh rozpočtu MsKS Senec na rok
2021 a vzalo na vedomie návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023.
Uznesenie č.148/2020
MsZ vzalo na vedomie zápisnicu výberovej komisie a zvolilo v tajnej voľbe
do funkcie konateľa spoločnosti Správa
cestovného ruchu Senec, s.r.o. Bc. Mareka Šmihela s počtom 10 z 19 platných
hlasov. Schválilo odmenu za výkon funkcie konateľa vo výške 1.900€/mesiac. MsZ
poverilo primátora mesta realizovaním
bodu II. tohto uznesenia.
Rôzne
V bode rôzne sa hovorilo o viacerých
témach, všetky sú vo videonahrávke
na www.zastupitelstvo.sk.
MO

Testovanie antigénovými testami
na Slnečných jazerách
Antigénovým testom na COVID 19 sa testuje v Spoločenskej miestnosti na juhu Slnečných jazier v čase od 7:30 do 15:30.
Testovanie je dobrovoľné a koná sa

v pracovných dňoch od pondelka do piatka. Realizuje ho zdravotnícky personál
z Ružovej záhrady n.o.
DM

Mapka, na ktorej je vyznačná Spoločenská miestnosť na juhu Slnečných jazier. Foto: DM

3

Z činnosti
Mestskej polície
• Telefonický oznam, že na Mierovom námestí pri Večierke je bitka. Hliadka MsP
oznam preverila, ale šetrením na mieste
nebolo zistené, že by k bitke došlo. Jedna
osoba sa začala k príslušníkom správať
agresívne a nemala vhodným spôsobom
prekryté horné dýchacie cesty. Na túto
skutočnosť bola hliadkou MsP upozornená, čo odignorovala. Následne bola osoba hliadkou MsP vyzvaná, aby predložila doklad totožnosti, čo odmietla. Hliadka osobu predviedla na útvar MsP Senec
z dôvodu zistenia totožnosti a vysvetlenia k priestupku. Vzhľadom na to, že osoba kládla aktívny odpor a bola agresívna,
boli voči nej použité donucovacie prostriedky. Na útvare MsP bolo zistené, že sa
jedná o M. J. zo Šale, ktorému bola uložená bloková pokuta nezaplatená na mieste, nakoľko nemal hotovosť.
• Telefonický oznam, že dvaja výrastkovia rozkopali na Svätoplukovej spätné zrkadlá na aute. Na mieste sa zistilo, že zrkadlá boli poškodené na viacerých autách.
Hliadka podľa popisu jedného z podozrivých zaregistrovala na ceste zo Senca na Veľký Biel. Jednalo sa o T. M. z obce
Veľký Biel, ktorý bol odovzdaný na OO-PZ
Senec. Jedna z poškodených ho následne opoznala. Hliadka MsP zistila, že bolo
poškodených viacero áut na rôznych uliciach v Senci.
• Hliadka MsP bola vyslaná operačným
pracovníkom na základe záznamu z monitorovacieho zariadenia na preverenie
z objektu FELEPA, kde bola spozorovaná osoba preskakujúca plot. V rámci spolupráce a súčinnosti bola vyrozumená aj
stála služba OOPZ, ktorá na miesto vyslala hliadku. Obe hliadky vykonali kontrolu
objektu a zadržali 44 ročného R. B. z obce
Veľký Grob. Nakoľko bolo podozrenie
zo spáchania trestného činu, hliadka PZ
Senec si menovaného predviedla na ďalšie úkony.
• Na Fándlyho vošiel neznámy muž
do domu a začal napádať prítomné osoby.
Na miesto boli vyslané hliadky MsP, ktoré zistili, že G. D. z obce Jelka sa násilným
spôsobom domáhal vstupu do rodinného
domu a rozbil sklenenú výplň dverí. Bol
agresívny a pokúsil sa napadnúť aj príslušníkov MsP, ktorí boli nútení použiť donucovacie prostriedky. Zadržanú osobu si
prevzal vyšetrovateľ OR PZ Senec.
Mestská polícia
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Názory vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu
mesta a poslancom mestského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj
názor na rôzne aktuálne témy mesta Senec. Na prelome rokov
2020 a 2021 sa pýtame: Zapojíte sa od januára do triedenia
kuchynského odpadu? Ako vnímate tento spôsob triedenia
a aký by mohol mať podľa vás efekt?

Z kalendára primátora
mesta Senec Dušana
Badinského za december
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Mestské zastupiteľstvo v Senci
Rada RVC
Pracovné stretnutia so zamestnancami
Pracovné stretnutia s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Senci a riešenie
vzniknutých problémov na dennej báze
Individuálne stretnutia s občanmi mesta
Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo
mesta Senec spojené s odovzdávaním
Ceny mesta Senec a Ceny primátora mesta Senec
Valné zhromaždenie BVS
Roznášanie mikulášskych balíčkov pre
deti z MŠ a ZŠ
Individuálne pracovné stretnutia s riaditeľmi základných škôl k aktuálnej situácii na školách
Individuálne stretnutia s bývalými zamestnancami Mestského úradu v Senci

Dagmara Mičeková

Dotácie BSK pre rok 2021

Ako Mestské noviny Senčan informovala Mária Hudáková, poslankyňa za Senec, Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
čoskoro spustí výzvy v rámci Bratislavskej
regionálnej dotačnej schémy. Pôjde o výzvy na podporu kultúry, mládeže, športu,
ochrany životného prostredia a rozvoja
vidieka (vrátane turizmu). Výzvy vstúpia
do platnosti po schválení zastupiteľstvom
BSK. Aktuálne predpokladáme spustenie výziev od 21.12.2020. Všetky výzvy sú
predložené ako pracovné materiály na zasadnutie Zastupiteľstva BSK 18.12.2020.
Platnými sa stanú, keď ich zastupiteľstvo
BSK schváli a predseda BSK podpíše uznesenia. Termíny podávania niektorých
žiadostí sú do 15.1. alebo do 31.1.2021.
Všetky potrebné informácie nájdete na:
bratislavskykraj.sk/urad-bsk/dotacie/
Zdroj: BSK

Jana Némethová
nezávislá poslankyňa
Triedenie kuchynského odpadu bude pre domácnosti od nového roku povinné, preto je
otázka položená dosť nešťastne. Do zberu kuchynského odpadu sa samozrejme zapojím.
Naša rodina poctivo separuje už roky, doma máme kompostér, nádobu na komunálny
odpad naplníme raz za mesiac. Veciam, ktoré už doma nepoužívame, dávame druhú
šancu, posúvame na Zónu bez peňazí, charitu alebo bazár. Učíme sa žiť ZERO WASTE.
Nakupujeme v bezobalových obchodoch, ktoré sú už dostupné aj v Senci. Pretože najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne a k tomu by mali smerovať všetky aktivity spojené
s likvidáciou odpadov.
Richard Pauer
nezávislý poslanec
V prvom rade, v mene celého klubu 90301.sk, prajeme všetkým krásny, ale hlavne zdravý nový rok 2021.
Triedenie kuchynského odpadu je ďalšou príležitosťou, ako znížiť objem komunálneho odpadu pre skládkovanie a zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu. Kompostovanie
pre nás nie je cudzie, no všetky zbytky z kuchyne sa do kompostu nehodia, a preto podporujeme zmieňované triedenie kuchynského odpadu. Tento krok vítame a určite ho
budeme využívať. Veríme, že väčšina Senčanov zmýšľa rovnako. Tých, ktorí stále nie sú
zodpovední a separácia im veľa nehovorí, by sme chceli poprosiť, aby sa toho nebáli. Iná
cesta ako dôkladná separácia, recyklácia a následná minimalizácia odpadov nie je, ak si
nechceme ničiť životné prostredie. Ak sa nám to nebude dariť robiť dôsledne, za následok to bude mať zvyšovanie cien a zbytočné znečisťovanie životného prostredia. Veríme, že sa nám to Senčanom podarí, tak držíme palce.

Od januára 2020 sa menia poplatky za odpad
Každý rok Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nové VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Od januára sú zmeny v platnom Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2020 (zverenené na www.senec.sk) nasledovné:
Objem zbernej nádoby

Cena za liter
od 01.01.2021

Cena za rok
od 01.01.2021 *

Kontajner 110 l

0,022 €

62,92 € / 29,04 €

Kontajner 120 l

0,022 €

68,64 € / 31,68 €

Kontajner 140 l

0,022 €

80,08 € / 36,96 €

Kontajner 240 l

0,023 €

143,52 € / 66,24 €

Kontajner 1100 l

0,017 €

486,20 € / 224,40 €

Polopodzemné kontajnery

0,014 €

Vrece / 120 l

0,022 €

xx

* Cena podľa intervalu vývozu: 26× za rok (t.j. každé dva týždne) / 12× za rok (t.j. 1× za mesiac)
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Stav priorít vedenia mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva na volebné obdobie
Poliklinika
Mestské zastupiteľstvo 8.12.2020 prerokovalo a schválilo Štúdiu uskutočniteľnosti,
prevádzkového modelu a modelu financovania projektu „Poliklinika Senec“.
Táto štúdia bola spracovaná na základe verejného obstarávania spoločnosťou ASPIRO, a.s. Účelom bolo poskytnúť
mestu Senec podkladový materiál umožňujúci vykonať zodpovedné zváženie situácie o stave polikliniky v Senci a rozhodnúť sa pre budúci model fungovania
polikliniky, ktorý bude spĺňať nároky občanov a zároveň rešpektovať možnosti
mesta. Na základe výsledkov spracovanej a schválenej štúdie uskutočniteľnosti bude pripravená výzva na spracovanie
projektovej dokumentácie.
Školstvo
Primátor mesta Senec poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci poslal návrhy území, kde by mala stáť nová základná

škola. Vyberalo sa z deviatich variantov.
Do MsZ budú predložené dva varianty
s najväčším počtom hlasov a to:
• lokalita pri Záhradníckej ulici
• lokalita na 5-ke
Na Záhradníckej ulici mesto vlastní pozemky pod záhradkami, muselo by však
dokúpiť ešte pozemky za nimi. Existuje
petícia proti výstavbe školy v tejto lokalite,
ale aj petícia za výstavbu.
Na 5-ke mesto vlastní dostatočne veľký pozemok a v rámci výstavby by mohla byť vybudovaná aj telocvičňa s rozmermi športovej haly. Ku škole na tomto mieste by bolo
potrebné vybudovať prepoj ulíc Trnavská
a Boldocká.
Územný plán
Mesto Senec ako orgán územného plánovania a obstarávateľ Územného plánu mesta Senec uskutočňuje v termíne od 15.12.2020 do 29.01.2021 verejné prerokovanie Konceptu Územného

plánu mesta Senec. Verejné prerokovanie Konceptu s výkladom sa uskutoční 20.01.2021 o 16:00 v kinosále MsKS
v Senci.
Koncept ÚPN mesta Senec je k verejnému nahliadnutiu na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta, v pracovných dňoch počas úradných hodín, na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senec
www.senec.sk/sk/clanok/novy-upn.
Stanoviská a pripomienky je verejnosť
oprávnená podať v termíne do 29.01.2021
na adresu Mestského úradu v Senci v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum
podania na poštovú prepravu). Na pripomienky podané po tejto lehote sa
neprihliada.
Športový areál
Ďalší postup závisí od rozhodnutia
poslancov MsZ v Senci o novej škole, pretože môže ovplyvniť spôsob realizácie
športového areálu.
MO

Na Hečkovej vzniká
krásna alej
V prvej polovici decembra pribudlo po oboch stranách cyklochodníka na Hečkovej ulici takmer 80 vzrastlých stromov.
Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta tak stihol do
konca roka dokončiť prvú etapu výsadby zelene v tejto lokalite. Na jar prídu na rad pôdopokryvné dreviny, trvalky,
kríky, záhony aj letničky. Dokončením výsadby zelene bude
dovŕšená rekonštrukcia a revitalizácia Hečkovej ulice, čo výrazne zvýši nielen estetickú kvalitu, ale aj úžitkovú hodnotu
ulice s pozitívnym dopadom aj na jej širšie okolie.

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

VCs, Foto: VCs
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Klik k lepšej budúcnosti
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

15. 2.- 31. 3. 2021

WWW.SCITANIE.SK
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Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste Senec
za mesiac november

Triedený odpad od rodinných
domov musí byť len
v priesvitných vreciach

Zberný dvor v januári

Vrecia na triedený odpad,
harmonogramy vývozov
a informácie

Papier a lepenka
2019 – 20,42t
2020 – 28,99t
Plasty
2019 – 11,12t
2020 – 42,79t
Sklo
2019 – 20,88
2020 – 22,46t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2019 – 87,84t
2020 – 91,47 t
Zmesový komunálny odpad
2019 – 516,19t
2020 – 468,32t

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

Zber vianočných stromčekov
od 7. januára

Vianočné stromčeky sa môžu tak ako každý rok vyložiť ku kontajnerom od 7. januára, kedy sa začne ich zvoz. Vyrába sa
z nich štiepka, ktorá sa ďalej zhodnocuje.
Stromčeky sa budú zbierať do 28. februára
2021.

Polopodzemné kontajnery

Počas decembra boli dokončené stojiská polopodzemných kontajnerov na Sokolskej, Košickej, Hurbanovej, Jesenského
a SNP.

Po tom, čo sa vo vreciach s triedeným odpadom našli zvyšky rýb, vysokej zveri
a podobné neprípustné odpady, rozhodla
zvozová spoločnosť, že nebude zbierať
triedený odpad v iných ako predpísaných
priesvitných vreciach. Sú to vrecia, ktoré si
poplatníci vyzdvihovali na začiatku roka
na útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec na Železničnej ulici. Povinnosť odovzdávať vytriedený odpad v týchto vreciach je zakotvená aj vo všeobecne
záväznom nariadení mesta Senec. Ak niekomu tieto vrecia chýbajú, môže si ďalšie vyzdvihnúť opäť na Železničnej ulici,
na útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec.

Na útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta si poplatníci z rodinných domov
už od polovice decembra mohli vyzdvihnúť vrecia na triedený odpad, nádoby
na kuchynský odpad a použité jedlé oleje
a tuky. Tí obyvatelia rodinných domov, ktorí si nestihli všetko potrebné vyzdvihnúť
v decembri, tak môžu urobiť aj v januári.

Zmeny v odpadovom
hospodárstve od januára 2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.05/2020 o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec prešlo zásadnými zmenami. Hlavnou je zmena intervalov vývozov
zmesového komunálneho odpadu (čierne nádoby). Rodinné domy majú na výber
už len z mesačného alebo dvojtýždňového intervalu vývozu a odpad z bytových
domov bude odvážaný vždy v pondelok,
čiže raz týždenne. Všetky informácie sú
uvedené v sekcii odpady na stránke mesta
www.senec.sk a poplatníci z rodinných
domov nájdu termíny zberov v harmonograme vývozov.

Aj obyvatelia z bytoviek môžu
prejsť na množstvový zber
odpadu, ktorý je výhodnejší

Ako sa píše v platnom VZN „pôvodcovia
zmesového komunálneho odpadu žijúci
v bytových domoch môžu požiadať o zmenu systému na množstvový systém zberu komunálnych odpadov len po dohode
všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Žiadosť za bytový dom podáva správca

www.sencan.sk

bytového domu alebo bytový dôverník,
ktorý k žiadosti doloží zápisnicu z domovej
schôdze s podpismi všetkých spoluvlastníkov s reálnym počtom poplatníkov v bytovom dome.“
Čo je na to potrebné?
Pokiaľ sa obyvatelia bytových domov dohodnú a stojisko si ošetria uzamykaním,
môžu platiť za reálny počet obslúh kontajnera. V praxi to znamená, že 1100-litrová zberná nádoba s intervalom vývozu raz týždenne má ročný náklad 972,40€.
Ten sa následne prepočíta počtom prihlásených poplatníkov k nádobe. Napríklad
pri 50 poplatníkoch to vyjde na jedného
poplatníka 19,45€/osoba/rok, čo je úspora
o 8,65€ na osobu v bytovom dome. Po podaní žiadosti bude príslušný útvar mesta
stojisko sledovať a následne, ak bude všetko fungovať, obyvateľom vyhovie. A možno bude tento spôsob ďalšou motiváciou
pre triedenie.
Pripravili Ivica Gajdošová, referent odpadového
hospodárstva a Martina Ostatníková

Skúšame trojkolku zvanú
kargobajk

Kargobajky sú nákladné bicykle, ktoré sa
vyrábajú v rôznych konštrukčných modifikáciách. Stávajú sa čoraz populárnejším
dopravným a pracovným prostriedkom
v najrôznejších profesiách. Využívajú sa
najmä v mestách na prepravu menšieho
nákladu ale aj na prepravu osôb.
Občianske združenie Cyklokoalícia ponúka firmám aj verejným inštitúciám možnosť bezplatného otestovania niektorého
z ich elektrických kargobajkov. Ponuku využil aj útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta. V priebehu mesiaca môžu zamestnanci referátu čistenia mesta vyskúšať elektrickú trojkolku, ktorá vezie smetnú nádobu a základné náradie na dočisťovanie verejných priestranstiev. Už prvé
skúsenosti ukazujú, že pomocou trojkolky
je možné operatívnejšie zasiahnuť v prípade potreby dočistenia autobusových zastávok a iných frekventovaných lokalít mesta.
Pracovník sa môže prepraviť samostatne
a ekologicky.
VCs, Foto: JG

www.sencan.sk
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Informácie k inzercii

Cena plošnej inzercie:
1/1 strana – š180mm x v255mm = 398 eur
1/2 strany – š180mm x v123mm = 215 eur
1/3 strany – š180mm x v81,5mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v255mm = 148 eur
1/4 strany – š88mm x v123 mm = 122 eur
Vizitka – š88mm x v60mm = 48 eur
1/6 strany – š88mm x v76mm = 85 eur

HODINÁRSTVO

KRÁTKA 4, SENEC

Riadková inzercia: sencan@senec.sk
Uzávierka novín 20.01.2020

PF 2021
ĎAKUJEME ZA
PREJAVENÚ DÔVERU!

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ
OPRAVY

DANE ÚČTOVNÍCTVO MZDY
0915 758 976
tussyuctovnictvo@gmail.com
12-01

12-02

Ako bude fungovať zber odpadu z kuchyne a zber jedlých olejov a tukov?

1. Vedierko na kuchynský odpad, nálepky a vrecia
dostanete na zbernom dvore na Železničnej ulici.

4. V deň vývozu (uvedený v harmonograme vývozov) vedierko označené nálepkou vyložíte von.

7. Bytové domy budú kuchynský odpad triediť
do špeciálnych kontajnerov na svojich stojiskách.

2. Do vedierka vložíte vrece na odpad tak, aby ste
si ho udržali čisté čo najdlhšie.

5. Do vedierka na jedlé oleje a tuky môže ísť olej,
masť, maslo či tuky na pečenie - bez obalov!

8. Bytové domy vložia plastovú fľašu plnú použitých jedlých olejov a tukov do určenej nádoby.

3. Vrece naplníte zvyškami jedla rastlinného a živočíšneho pôvodu: kosti, ovocie, zelenina, káva...

6. Zvozová spoločnosť zaznamená odvoz kuchynského odpadu odfotením nálepky do aplikácie.

9. Rodinné domy si všetko potrebné môžu vyzdvihnúť na zbernom dvore na Železničnej ulici.
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Vianočné darčeky
aj pre sociálne
slabšie deti
Aj tento rok mesto oslovili členky z projektu „Vianoce pre deti zo sociálne odkázaných rodín zo Senca“. Napriek pandémii
spustili projekt, ktorý je v Senci obľúbený
medzi podnikateľmi aj občanmi.
Ďakujeme, že urobili Vianoce krajšie
pre 24 detí. Darčeky sa odovzdajú deťom
v týždni 21.12.-23.12.2020.
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb mesta

Balíčky pre sociálne odkázaných
Mesto každý rok organizuje predvianočné posedenie so sociálne
slabšími obyvateľmi. Tento rok robí pandémia zmeny aj v tejto
oblasti. Namiesto stretnutia s dobrým jedlom a vianočnými balíčkami pripravil útvar sociálnych služieb mesta 100 potravinových
darčekov. Obsahovali šošovicu, fazuľu, cestoviny, ryžu, čaj, perníky, slané tyčinky, paštétu, rybaciu konzervu a jablká.
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb mesta

Charita Senec
zbierala
potraviny

Opäť tu máme vianočné obdobie, plné očakávaní, lásky a porozumenia. Máme za sebou náročný rok, o to viac si vážime, že i tak si našli dobrí ľudia čas a pripravili prekvapenia
pre našich seniorov. Veľké a úprimné ďakujem od nás patrí:
16. oddeleniu školského klubu zo ZŠ J. G. Tajovského Senec
pod vedením Moniky Škovránkovej, Západoslovenskej energetike a. s., projektu „Vianočný zázrak“, firme PROLOGIS Bratislava Logistic & Industrial Húb Senec a Jane Galátovej
z projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“.
Ďakujeme.

Koncom novembra vyzbierala
Charita Senec za pomoci dobrovoľníkov počas troch dní potravinovej zbierky Tesco 2.137,6kg
potravín a drogérie v cene
3.778,51€.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili menším či väčším nákupom. Všetok tovar pôjde ľuďom
a rodinám v núdzi.
Ako dobrovoľníci pomáhali seneckí skauti - 131. Zbor Safari Senec, Tenenet a dobrovoľníci Charity Senec.

klienti a kolektív Domus Bene, Senec

MO

Vianoce v Domus Bene

www.sencan.sk
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Ďakujeme za Vašu
dôveru v roku 2020
a želáme šťastný nový rok 2021
Naše e-shopy fungujú bez obmedzenia,
objednávky odosielame načas.

www.goldiediamonds.sk
www.goldie.sk

Senec, Lichnerova 35
Bratislava, Laurinská 15

12-03

V Senci
ozdobili stromy
na námestí
Počas núdzového stavu, keď nebolo možné organizovať podujatia, zamestnanci
Mestského kultúrneho strediska v Senci
využili čas na výrobu vianočných ozdôb.
Podarilo sa im z rôzneho prírodného materiálu, recyklácie zvyškov vlny a špagátov z vlastných domácností a darov z galantérií vyrobiť také množstvo ozdôb,
že to postačí na stromy na Námestí 1. Mája
v Senci, priamo v centre mesta. V piatok
pred sviatkom svätého Mikuláša (ktorý
Zamestnanci MsKS vyzdobili stromy vlastnoručne vyrobenými
vianočnými ozdobami bez finančnej podpory. Foto: MO

Jedlička, z ktorej bude mestský vianočný
stromček, rastie od minulej jesene pred
Tureckým domom. Foto: MO

je aj patrónom farského kostola), sa pustili spoločne do práce a ozdobili ihličnaté
aj listnaté stromy. Nekončia len pri zdobení, majú tiež plán, ako udržiavať poriadok
v ozdobách aj v prípade nepriaznivého počasia a zabezpečia odzdobenie stromov
po sviatkoch.
V kreatívnom tíme je Jana Žilincová,
ktorá už veľa rokov šije hromadné masky
na miestny Veľký letný karneval a dlho
bola organizátorkou najväčšieho podujatia mesta - Seneckého leta. Ruku k dielu
priložili aj dámy z Galérie Labyrint, ktoré počas roka organizujú množstvo výstav
a iných podujatí aj pre menšinového diváka. Šikovnými rukami a umeleckým pohľadom prispel výtvarník Gabriel Wagner. Aktívne sa zapojil a stromy zdobil aj riaditeľ
MsKS Peter Szabo. Všetci zamestnanci sa

radi pridali a výsledok ich práce teší nielen
deti, ktoré sa tento rok museli vzdať predvianočných podujatí.
MO

Šišky na ozdoby zbierali po celom
Senci. Foto: Gabriel Wagner
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Žiaci ZŠ Tajovského pripravili priania
pre svet do nového roka 2021
Milá Zem,
Povedať Ti chcem:
maj sa dobre!
Nech žijeme skromne!
Nech kométa Ťa netrafí,
nech atómovka sa vytratí,
nech ľadovec sa netopí,
nech špina v mori sa roztopí,
nech sa veľmi nezohrievaš
a normálne počasie máš.
Nech vydržia Ti pralesy,
nech človek Ťa zalesní.
To Ti praje s láskou, rád,
Martin Bielik, kamarát z 5.F

Lilien Mlynarová, 5.A

vody v riekach. Aby Covid-19 zo zeme zmizol, a všetko na lepšie sa premení. Prajem
Ti pekný život na našej zdravej zemi, nech
sa Ti všetko v živote zmení na lepšie a šťastnejšie. Pretože so šťastím je život lepší.
Nina Mrázová a Ela Sokolová, 5A

Od Vivi Vinczeovej, 6.C

Prajem Ti, aby si sa dal zas do normálu,
aby zimné vločky nepadali len na okno
počas lockdownu, ale aj nám na tvár, keď
budeme môcť byť vonku. Bol by som rád,
keby sme sa mohli stretávať, cestovať a byť
spolu. Prajem Ti, aby sme boli všetci zdraví
a šťastní, aby bol svet bez vojen a nenávisti
a aby bol všade mier.
Peter Prečuch
Andrej Prehoda, 5.B

Veselé Vianoce, svet náš milý,
dúfam, že Vianoce sa Ti zapáčili!
Pod vianočný stromcek asi praješ si
starostlivosť o lesy a pralesy,
miesto ryby na stole
čisté rieky, zdravé role.
Namiesto kapusty
prajem Ti vzduch čistý,
a aby čisté dažde, snehy, padali,
kým my sme koláče papali.

Prajem Ti, aby si mala čistejšie rieky, aby
sme Ti nerobili zle a nehádzali odpadky
do jazera alebo do riek. Aby si mala čistý vzduch a nie hocijaké látky, ktoré sú
vo vzduchu, napr. plyny atď. My Ti rúbeme
stromy na papier, ale aj tak ho vyhodíme

Praje Sára Bieliková

Prajem Ti, aby na Tvojich lúkach bolo viac
kvetov a zvierat. Aby v Tvojich lesoch bolo
viac stromov a kyslíka. Aby na uliciach
bolo menej áut, hluku, znečistenia a v mori
menej plastov. Menej požiarov v lese a viac
zvierat. Viac úrody na poliach, viac čistej

Nikolka Joríková, 5.B

a neuvedomujeme si, že stromy potrebujeme kvôli kyslíku. Nerecyklujeme, iba
háǆeme odpadky do hocijakých smetiakov a potom sa to vyhodí na smetisko. Keď
recyklujeme, tak sa z toho spraví ďalšia vec
a nemusíme to odkladať.
Victoria Mihálová

Na svete je veľa ľudí, ale nie všetci sú ochotní pomôcť svetu, napríklad nestavať firmy,
ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia, púšťanie olejov do morí, do riek a do jazier.
Napraviť škody z globálneho otepľovania.
Ľudia, ktorí navádzajú svoje deti k rasizmu, to nie je správne! A nakoniec, každému lezie na nervy, ten náš hrozný koronavírus. Nemôžeme zabudnúť, že nie iba
my na Slovensku bojujeme proti Covid-19,
ale celý svet! Každý má na to svoj názor,
ale my o tom nerozhodujeme a nespravíme s tým nič. Tak dúfajme, že sa to zmení
a všetko pôjde do normálneho stavu.
Jarka Borges z 6.C

www.sencan.sk
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Vianoce 2020 v Materskej škole Kysucká v Senci
Tak ako každý rok, aj tento rok sa deti
v Materskej škole na Kysuckej ulici v Senci pripravovali na príchod Vianoc. Šikovné pani učiteľky vytvárali rôzne aktivity,
v ktorých si rozvíjali svoje zručnosti a navodili tak vianočnú atmosféru.
Od novembra sa materská škola nachádza v nových priestoroch, ktoré im s príchodom vianočných sviatkov vyzdobili ich
pani učiteľky. Deti vyrábali Mikulášov, čertov, anjelikov, netradičné adventné vence
a vianočné gule. Učili sa rôzne piesne, básne, koledy a zahrali si aj divadielka. Každá trieda si ozdobila vianočné stromčeky,
aby mohli netrpezlivo čakať na príchod Mikuláša. A veru aj prišiel. Pretože sa pekne
správali po celý rok, navštívil ich Mikuláš
s anjelom a čertom, ktorí im rozdali mikulášske balíčky. Deti im zaspievali pesničky
a básničky a v ich tvárach bolo vidieť prekvapenie, radosť a miestami aj strach. Balíčky ich potešili, pretože okrem sladkých
dobrôt v nich našli aj zdravé ovocie. Deti
z triedy Púpavy si vyskúšali ako sa pečú
medovníčky. Ich vôňa sa rozliehala celou
triedou.
Každý deň deti netrpezlivo počítajú dni,
ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Pani učiteľky majú ešte pre nich pripravené rôzne aktivity, ktoré im počítanie spríjemnia. A aké
by to boli Vianoce bez darčekov? Po prázdninách, v januári, budú na nich čakať
pod vianočnými stromčekmi a tak si ešte
na chvíľu predĺžia vianočnú atmosféru.
Petra Pankiewiczová DiS, MŠ Kysucká

Vítame ťa medzi nami Mikuláš! Foto: MŠ Kysucká

Vianočné pečenie medovníčkov. Foto: MŠ Kysucká

Mikuláš
na seneckých
školách

Milé prekvapenie
V polovici decembra prišlo
milé prekvapenie od poisťovne Dôvera. Konečne si niekto
všimol pedagógov a rozhodol sa, že ich prekvapí predvianočnými darčekmi. Tie
boli pripravené vo forme vitamínových balíčkov a vniesli
do životov pedagógov svetlo optimistickej a prekvapujúcej nádeje. Týmto milým
gestom povzbudili mnohých
z nás a okrem vitamínov nám
dodali pocit, že naše povolanie nie je len zamestnaním,
ale dôležitým bodom našej
spoločnosti. Srdečná vďaka.

Z dôvodu mimoriadnej situácie,
ktorá stále vládne na seneckých
materských a základných školách, mesto Senec neorganizovalo
Mikuláša v klasickej podobe ako
každý rok.
Primátor Dušan Badinský spolu
s vedúcou školského úradu Máriou Chorváthovou a zástupcom
Antonom Kubliniakom rozniesli
po všetkých materských školách ovocie a maškrty pre deti
a navštívili aj riaditeľov základných škôl.
DM

V Materskej škole Kollárova. Foto: DM

MonSkov
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Filmový festival Jeden svet 2020 aj s našou školou

Tohtoročný medzinárodný filmový festival dokumentárnej tvorby Jeden svet 2020,
ktorý sa konal v dňoch 5. – 11. novembra,
bol tradičný a netradičný zároveň. Tradičný v tom, že ako obvykle reflektoval viaceré zaujímavé aktuálne spoločenské, politické, ale aj osobné témy. Jeho netradičnosť
zasa spočívala v novinke, že sa k divákom
dostal, po prvýkrát za svoju dvadsaťjedenročnú existenciu, cez online prostredie.
Aj ôsmaci a deviataci z našej školy mali
možnosť sledovať v rámci školských projekcií dva zaujímavé filmové počiny, ktorých spoločnou témou bola osobná voľba
jednotlivca (Lepší profil a Orchester z krajiny ticha). Veľmi podnetnými boli následne streamované diskusie s odborníkmi,
do ktorých sa mohli so svojimi otázkami
zapojiť aj naši žiaci.
Sme vďační organizátorom festivalu, najmä neziskovej organizácii Človek
v ohrození, za možnosť byť jednou z 58
škôl, ktoré aj v týchto neľahkých časoch
pandémie a spoločenskej izolácie mohli zažiť spoločné inšpiratívne chvíle. A že inšpiratívne naozaj boli, dokazujú spätné väzby
našich dvoch žiačok.
Nikol Kyprová (9.A)
film Lepší profil
Na hodine slovenčiny sme mali možnosť
pozrieť si americký dokumentárny film
Lepší profil, ktorý hovoril o nebezpečenstve internetu a sociálnych sietí.
Tvorcovia filmu sa snažili upozorniť
na to, aby sme si nezamieňali sociálne siete
s realitou. Nie všetko, čo vidíme, totiž zodpovedá skutočnosti a dobrá póza neznamená, že niekto tak aj reálne vyzerá. To,
čo vidíme na sociálnych sieťach, je častokrát skreslená realita a my tak vzhliadame

k „vymysleným“ profilom ľudí, ktorí na internet dávajú iba to, čo je pekné, to, na čo
sa dobre pozerá a to, z čoho budú mať lajky
a zhliadnutia.

Vďaka tomuto filmu som si uvedomila, že to, čo vykresľoval, je presný príklad
smeru, ktorým nechcem, aby sa uberal môj
život. Som vďačná za túto skúsenosť.

Elena Jasenovcová (8.A)
film Orchester z krajiny ticha
Nikdy predtým som o živote v Afganistane nepremýšľala. Tento dokument
mi však rozšíril obzor, pretože poukázal na problematiku postavenia žien
v Afganistane.
Pred dvadsiatimi rokmi tam vládol
Taliban, ktorý pre ženy nastavil veľmi
tvrdé podmienky. Dnes Talibanci svoju
moc už stratili, veci sa dávajú do poriadku, no staré zvyky v spoločnosti naďalej
zostávajú.
Príbeh rozpráva afganské dievča Marzia z dievčenského orchestra Zohra, ktorý v roku 2019 koncertoval na festivale
Pohoda na Slovensku. Počas tohto výletu do Európy sa štyri dievčatá rozhodli tu
zostať. Odhodlaná Marzia sa ale rozhodla
vrátiť sa domov a jej snom je vzdelávať
ľudí na afganskom vidieku, aby pomohla
ženám a dievčatám v jej krajine.
Po filme nasledovala diskusia s režisérkou Luciou Kašovou. Odpovedala
na naše otázky, ktoré sme sa mohli spýtať
cez program sli.do.
Keby ste sa ma pred mesiacom opýtali na niečo o Afganistane, vedela by som
asi iba toľko, že tam žijú moslimovia.
Teraz, po tom čo som dokument videla,
mám pocit, že viem s týmito ľuďmi viacej
súcitiť, viem byť viacej vďačná za všetko,
čo mám.
Ďakujem našej škole za to, že sme dostali možnosť rozšíriť si obzory. A ďakujem, že žijeme v slobodnej krajine.
Monika Andrejčáková, SZŠ Kysucká 14, Senec
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KINO MIER
PREDPOKLADANÉ PREMIÉRY na január 2021

MORE KÚZIEL
Buď silný, buď odvážny,
buď najlepší.

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK
Najslávnejšia praveká
rodina sa vracia!

SMEČKA
Dôležitou stránkou filmu
je jeho autentickosť.

KAREL
už čoskoro

MESTSKÁ KNIŽNICA
Vrátenie kníh do Biblioboxu
Milí čitatelia a priaznivci knižnice,
ďakujeme, že využívate službu návratu kníh formou biblioboxu, ktorý je umiestnený pred budovou MsKS.
Bibliobox slúži výlučne na vrátenie kníh vypožičaných z mestskej knižnice.
Mrzí nás však, že poniektorí – možno ani nie z radov čitateľov – nerešpektujú tento fakt, a bibliobox využívajú
ako priestor na zbavenie sa nepotrebných kníh, hoci aj s dobrým úmyslom venovať ich knižnici.
Ak chcete venovať knižnici vlastné knihy, kontaktujte nás najprv telefonicky alebo mailom.
Výpožičný čas
PONDELOK – PIATOK 9:00 – 18:30, STREDA – zatvorené. Prestávka na dezinfekciu 11:30 – 12:00

LABYRINT
Obrázok
s názvom:
Hanka
sa vezie
Ikabogovi
na pleciach,
nakreslila:
Sofia
Kollnerová
Výstava detských
výtvarných prác
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ ŠKOLA
NOVÁ DEDINKA
A ATELIÉR KOMPAS
Tento rok sa úspešne
zúčastnili výtvarnej súťaže
vydavateľstva IKAR.
Ilustrácia pre knihu
IKABOG od J. K. Rowlingovej
Výstava trvá
od 15.1. do 29.1.2021
počas pracovných dní.

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
Výstava
Z VAŠICH DAROV (2016 – 2020)
Výstava je výberom najzaujímavejších
predmetov získaných do zbierok
múzea v uvedenom období.

Výstava:
STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY
A STARŠÍCH DEJÍN SENCA
A OKOLIA

Mestské múzeum v Senci môžete
pri dodržaní platných hygienických
nariadení opäť navštíviť v riadnych
návštevných hodinách.
Návštevné hodiny:
UTOROK 10:00 – 16:00,
STREDA až PIATOK 10:00 – 18:00

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod, obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 17:00 hod,
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, POKLADŇA KINA: 0911344772, 10:30 – 19:30 hod, sobota – nedeľa 17:00 – 18:00 hod
www.kinosenec.sk
Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk

14

01/2021

Ku kávičke

www.sencan.sk

Rezső Duray – 30 rokov
v službách mesta a regiónu
Aj on sa ocitol vo víre Nežnej revolúcie. Od roku 1990 dodnes
je predsedom mestskej a okresnej organizácie Maďarského
kresťanskodemokratického hnutia, ktoré zmenilo názov
na Stranu maďarskej koalície a neskôr na Stranu maďarskej
komunity. Počas dvoch volebných období bol poslancom
mestského zastupiteľstva v Senci a poslancom BSK. Zastáva
mnoho ďalších spoločenských funkcií v prospech všetkých
obyvateľov mesta a okresu so zreteľom na záujmy maďarskej
komunity. Od roku 1992 je vedúcim predajne EL-TRAS v Senci.
S manželkou Juliannou majú dcéru Katalin a syna Zoltána.
Za dlhoročnú spoločenskú angažovanosť bol Rezső Duray
ocenený Cenou mesta.
Boli ste školákom v 60-tych rokoch?
Aké to bolo?
Som rodák z Hrubého Šúru, kde som absolvoval prvý stupeň základnej školy.
Do vyšších ročníkov som chodil v Senci. Bolo nás toľko, že sme sa nezmestili
do budovy školy s vyučovacím jazykom
maďarským. Mali sme v ročníkoch štyri paralelné triedy, niektoré aj v novej
budove ZŠ Tajovského. Maturoval som
v Strednej všeobecnovzdelávacej škole s vyučovacím jazykom maďarským
v Senci. V júli 1972, hneď po maturite,
som sa zamestnal v bratislavskej Tesle.
Po roku práce som mal v pláne prihlásiť
sa na vysokú školu. K tomu však už nedošlo, pretože v roku 1973 som dostal povolávací rozkaz. Po dvoch rokoch vojenčiny
som sa vrátil do Tesly. Vzdelanie som si
doplnil odbornou maturitou na elektrotechnickej priemyslovke v Bratislave.
Čo vás zaujímalo v detstve?
Napríklad dychová hudba. Kapelník šúrskej dychovky si všímal muzikálne deti,
pretože bolo treba myslieť na obmenu zostavy kapely. Vybral aj mňa. Boli sme natoľko úspešní, že nás požiadali, aby sme
pomohli založiť dychovú hudbu v Senci.
Tak som mal príležitosť stať sa zakladajúcim členom Senčanky. Medzitým došlo k spojeniu dychoviek Hrubého Šúru,
Jelky a Veľkých Úľan a vznikla dychová
hudba Malý Dunaj. V 90-tych rokoch a na
prelome tisícročia bolo každý víkend nejaké obecné podujatie, festival, či cirkevné hody, kde nemohla chýbať ani naša
kapela.

Ako sa vyvíjala vaša profesionálna
kariéra?
V Tesle som pracoval do roku 1979, kedy
som prijal funkciu kontrolóra na krajskom riaditeľstve podniku Domáce potreby v Bratislave. Táto práca však prinášala veľa nepríjemných povinností a preto som využil príležitosť stať sa vedúcim
predajne Domáce potreby v Sládkovičove. V roku 1992 ma oslovil majiteľ, ktorý
práve otváral v Senci predajňu EL-TRAS,
či by som neprevzal jej vedenie. Dodnes
tam pracujem. Predajňa má dobré výsledky a aj klienti si ju obľúbili. Pred pár
rokmi sme dokonca obsadili prvé miesto
v ankete spokojnosti zákazníkov seneckých obchodov.
A čo váš rodinný život?
S Juliannou sme sa vzali v roku 1980. Katka sa nám narodila v roku 1981 a Zoltán
v roku 1982, kedy sme sa presťahovali
z Jelky do Senca. Takmer okamžite som
sa zapojil do diania v meste prostredníctvom rodičovských združení a školských
rád škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré moje deti navštevovali. Už
aj dychová hudba si vypýtala veľa voľného času a k tomu sa pridružila moja čoraz intenzívnejšia spoločenská angažovanosť. Našťastie ma rodina vždy podržala.
Veľká vďaka patrí mojej manželke a deťom, ktoré už dospeli a tiež mi pomáhajú.
Ako by ste zhrnuli svoje 30-ročné
účinkovanie vo verejnom živote?
Počas revolučných mesiacov som chodil
na fóra Verejnosti proti násiliu a o pár
mesiacov neskôr som už spoluzakladal

Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH). V roku 1990 som sa stal členom republikovej rady hnutia a v Senci
som bol zvolený za predsedu mestskej
aj okresnej organizácie. MKDH v roku
1998 spolu s ďalšími dvoma stranami vytvorilo Stranu maďarskej koalície, ktorá sa od roku 2008 volá Strana maďarskej komunity. V septembri 2020 som dostal mandát na ďalšie štyri roky vo funkcii predsedu mestskej a okresnej organizácie strany. Považujem za úspech,
že máme miestne organizácie vo všetkých štrnástich obciach okresu Senec,
kde sa nachádza maďarská komunita.
V Hrubej Borši a Kalinkove vznikli posledné dve, ktorých nominant hneď získal poslanecký mandát v obecnom zastupiteľstve. Dvakrát za sebou som bol
zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva aj za poslanca BSK. Spolu s ďalšími poslancami za maďarské strany som
vždy zastupoval záujmy mesta so zreteľom na záujmy seneckej maďarskej komunity. Politika našich poslaneckých
klubov bola vždy čitateľná a priamočiara, čo za uplynulých 30 rokov ocenili všetci primátori. V roku 2001 vzniklo Združenie Senec a okolie Szencés vidéke Társulás, ktorého som predsedom. Združenie zabezpečuje v rámci okresu Senec transparentné rozdelenie vecných darov pochádzajúcich z fondov pre podporu maďarských komunít
žijúcich mimo hraníc Maďarska. Sme
oprávnení prijímať 2% z dane fyzických
osôb. Poukázané príspevky používame
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na financovanie projektov, ktoré sú v súlade so štatútom združenia. Zabezpečujeme servis aj pre slovenské civilné a cirkevné organizácie okresu, ktoré nie sú
prijímateľmi 2% z dane.
Miestna aj okresná organizácia SMK má
za sebou úspešných 30 rokov. Úspech nemeriam len počtom zvolených poslancov,
ale hlavne kvalitou ich práce. Za poslancami stoja radoví členovia a sympatizanti. Ich dôveru sme získali hlavne vďaka tomu, že sme s nimi viedli nepretržitý dialóg. Pri príležitosti dôležitých

Ku kávičke/Naši seniori
spoločensko-politických zmien som vždy
inicioval stretnutia s ľuďmi. Pozýval som
odborníkov, kompetentných politikov,
ktorí vedeli zodpovedať otázky občanov.
Zorganizoval som nespočetne veľa prednášok, tematických výletov a aj púte. Nepretržitý kontakt s ľuďmi je najdôležitejším predpokladom úspechu regionálnej
politiky.
Aké sú vaše ďalšie plány?
Predovšetkým by som chcel dokončiť funkčné obdobie na čele mestskej
a okresnej organizácie SMK. Súčasne
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však hľadám svojho nástupcu, ktorého
budem môcť s kľudným svedomím odporučiť namiesto seba. Podobne pomýšľam na odovzdanie štafety predsedníctva v Združení Senec a okolie. Mám odrobených 46 rokov a v regionálnej politike pôsobím viac ako 30 rokov. Neľutujem množstvo energie, čo som vynaložil
na regionálnu politiku, ale už nadišiel
čas, kedy by som sa mal postupne stiahnuť z verejného života, aby som mal viac
času na rodinu.
Rozhovor pripravil Csaba Vysztavel

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

Klub dôchodcov pri MsÚ Senec
Barbora Molnárová

Čomu ste sa venovali a čo vás dnes
teší?
Po absolvovaní Pedagogickej školy som
krátko učila vo Vlčanoch, ale od roku
1963 som pôsobila v rodnej obci v Jelke,
až do roku 2000, kedy som odišla do dôchodku. V rokoch 1980-82 som vyštudovala v Osvetovom ústave v Bratislave režisérstvo pre mládež a dospelých a v rokoch 1991-94 som absolvovala na FF UK
trojročný teologický kurz pre učiteľov
náboženstva. Už ako dôchodkyňa som
navštevovala teologický kurz na Univerzite tretieho veku UK. Od mladosti ma
priťahovala kultúra – hudba, spev, tanec a divadlo. Vždy som sa venovala mimoškolskej činnosti s deťmi aj s dospelými pod krídlami spoločenských organizácií ako ROH, Zväz žien a Csemadok.
Bola som vydatá 27 rokov. Manžel zomrel
v roku 1990. Mám syna a som šťastnou
babkou vnučky a vnuka.
V Klube dôchodcov pri MsÚ Senec vediem spevokol žien od roku 2005. Pripravujeme dvojjazyčné programy, ktoré sa

skladajú zo spevu a recitácie. Zo začiatku sme účinkovali len na oslavách klubu, neskôr nás pozývali aj na iné podujatia. Vo výbore klubu som začala pracovať
v roku 2007 ako zapisovateľka, kronikárka aj kultúrna referentka.
Ako a prečo ste sa ujali vedenia
klubu?
Funkciu predsedníčky som prebrala
od Heleny Majorovej, ktorá sa jej vzdala
zo zdravotných dôvodov. Do funkcie ma
navrhli členovia výboru nášho klubu.
Ako vediete klub?
Máme vyše 200 členov, medzi nimi veľa
šikovných a aktívnych ľudí, s ktorými je
radosť spolupracovať. Mojím cieľom je
udržať aj oživiť tradície klubu. Kladiem
dôraz na kultúrnu stránku, ale je veľmi
dôležité aj športové vyžitie a spolupráca s ostatnými klubmi. Pohyb má veľký
význam pre fyzické aj psychické zdravie a pomáha udržať seniorov čo najdlhšie v takej kondícii, aby mohli žiť v domácom prostredí.
Žiaľ, kvôli koronavírusovej pandémii
sme museli škrtnúť viacero programov
a podujatí, ktoré sme mali v pláne práce

Barbora Molnárová. Zdroj foto:archív BM

na tento rok. Vo februári sa uskutočnilo naše fašiangové posedenie. Vyše sto
účastníkov zažilo pekné spoločné chvíle. Naša radosť netrvala dlho. V dôsledku protiepidemiologických opatrení sme
museli zostať doma. Náš plán činnosti
od marca do leta nebol naplnený.
V rámci letného uvoľnenia opatrení sa
nám podarilo uskutočniť plánované výlety a dvojtýždňový liečebný pobyt vo Vyšných Ružbachoch pre 20 ľudí. Všetci
účastníci sa vrátili v poriadku a s peknými zážitkami. Od augusta však nastúpila
druhá vlna pandémie a opäť sme museli rušiť programy, na ktoré sme sa veľmi
tešili.
Správy si odovzdávame telefonicky
a poštou sme rozposlali gratulácie našim
jubilantom. MsÚ Senec na nás nezabúda
ani v týchto ťažkých časoch. Ďakujeme
vedeniu mesta za všestrannú pomoc!
Pripravil: VCs
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Duray Rezső – 30 év a város és a régió politikai
közéletének szolgálatában
A bársonyos forradalom forgataga őt is magával ragadta. 1990től napjainkig a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, majd
a Magyar Koalíció Pártja, végül a Magyar Közösség Pártja szenci
és járási szervezetének elnöke. Két választási cikluson keresztül
volt Pozsony-megye és Szenc városa képviselőtestületének tagja.
A magyar közösség érdekeit szem előtt tartva a város és a járás
egész lakossága javáért dolgozik. 1992 óta vezeti a szenci ELTRAS elektrotechnikai szaküzletet. Szerteágazó tevékenységének
a családi hátterét felesége Julianna biztosítja. Két felnőtt gyermekük
van, Katalin és Zoltán. Szenc városa Duray Rezsőt a Város Díjával
jutalmazta közéleti munkásságáért.

Milyen volt a 60-as években tanulónak, diáknak lenni?
Hegysúri születésű vagyok, ott jártam az
alapiskola első öt évét. A felső tagozatot
Szencen végeztem. Akkor még mintegy
százan voltunk egy évfolyam négy párhuzamos osztályában. Nem fértünk el a magyar iskola épületében, ezért a Tajovský iskolában is voltak magyar osztályok. Én is
ott jártam a 7., 8. évfolyamot. Szencen az
Általános Műveltséget Nyújtó Középiskolában érettségiztem, ahol úgyszintén nagyon sokan voltunk, évfolyamonként három párhuzamos osztályt töltöttek meg
a magyar diákok. 1972 júliusában, rögtön
az érettségi után, munkába álltam a Tesla pozsonyi vállalatánál. Úgy terveztem,
hogy egy év munkaviszony után jelentkezem a főiskolára. Erre azonban már nem
került sor, mert 1973-ban behívtak katonának. Két év elteltével visszatértem korábbi munkahelyemre, majd fölépítményi iskolába jelentkeztem, ahol elektrotechnikai
szakérettségit szereztem.
Hogyan került közel a fúvós zenéhez?
Kisgyerek korom óta játszottam fúvós
hangszeren. A hegysúri fúvósok karmestere összeterelte a muzikális gyerekeket, így
lehetett biztosítani a folyamatos utánpótlást. Olyannyira sikeresek voltunk, hogy segíteni tudtuk a szenci zenekar magalakulását is. Így lehettem alapító tagja a Senčanka
fúvószenekarnak. Eközben a hegysúriak
összefogtak a jókai és a nagyfödémesi fúvószenészekkel és létrehoztuk a Kis Duna zenekart. A 90-es és a 2000-es években rengeteg falunap, sok fesztivál, egyházi rendezvények és búcsújárások is voltak, amelyekről mi sem hiányozhattunk.

Hogy alakult a professzionális
életpályája?
A Teslában 1979-ig dolgoztam. Ezután
a Domáce potreby Nyugat-Szlovákiai kerületi igazgatóságára Pozsonyba mentem
ellenőrnek. Ez a munka gyakran kellemetlen kötelességekkel is járt, ezért inkább elmentem a Domáce potreby diószegi üzletébe üzletvezetőnek. 1992-ben kaptam
felkérést arra, hogy vezessem a Szencen
megnyitott El-Tras elektrotechnikai szaküzletet, ahol máig dolgozom. Az üzlet jól
működik és a vásárlók is kedvelik. Néhány
éve egy vásárlói elégedettséget vizsgáló
felmérésben elsők lettünk a szenci üzletek közül.
Bemutatná a családját is?
Juliannát 1980-ban vettem feleségül. Kati
lányom 1981-ben, Zoli ﬁam pedig 1982ben született és még ebben az évben Jókáról Szencre költöztünk. A gyerekek révén
is szinte azonnal bekapcsolódtam a szenci történésekbe, mivel az óvodától egészen a gimnáziumig részt vettem a szenci
magyar tannyelvű iskolák szülői szövetségeinek, iskolatanácsainak munkájában.
Már a fúvószenekari tagságom is sok szabadidőt vett el és ehhez még hozzájárult
az egyre intenzívebb részvételem a városi
és a járási közéletben. Szerencsés vagyok,
mert a család megértő volt. Sokat köszönhetek a feleségemnek és később a felnőtt
gyermekeim is segítették a munkámat.
Hogyan tudná összefoglalni a 30 évnyi közéleti tevékenységét?
A forradalom hónapjaiban eljártam a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (VPN) gyűléseire.
1990-ben pedig már részt vettem a Magyar
Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM)

megalapításában. Tagja lettem a mozgalom országos tanácsának. Szencen megválasztottak az MKDM városi és a járási szervezete élére is. A mozgalom 1998-ban fölvette Magyar Koalíció Pártja nevet, amely
már magában foglalta az addig önálló Magyar Polgári Pártot és az Együttélés Politikai Mozgalmat is. 2008-tól a párt Magyar
Közösség Pártja név alatt folytatta tevékenységét. Idén szeptemberben újabb négy
évre megválasztottak az MKP városi és járási szervezetének elnökévé. Fontos feladatomnak tartottam, hogy a járás minden településén elősegítsem a helyi alapszervezetek létrehozását. Komoly sikernek érzem,
hogy járásunk mind a tizennégy településén, ahol magyar közösségek találhatók,
van helyi szervezete az MKP-nak. Legkésőbb Nagyborsán és Szemeten alakult helyi
szervezet, amelyeknek mindjárt sikerült
bejuttatniuk a jelöltjüket a képviselőtestületbe. Két választási időszakban tagja voltam Pozsony megye és Szenc városa képviselőtestületének. A magyar képviselők,
mindamellett, hogy a magyar közösség
érdekeit tartották szem előtt, mindig a város érdekeit képviselték. Ezt a mindenkori polgármesterek is elismerték. A céljaink
ismertek voltak, mindig nyílt kártyákkal
játszottunk. A 2001-ben alakult Szenc- és
Vidéke Társulás vezetését is felvállaltam.
Az a feladatunk, hogy a Rákóczi Szövetség ajándékait eljuttassuk járásunk magyar közösségeihez, intézményeihez. Társulásunk jogosult a személyi jövedelemadó fölajánlható 2%-ának befogadására.
A mi közvetítésünkkel nemcsak a magyar,
de járásunk szlovák intézményei, egyházi szervezetei is hozzájuthatnak a javukra

www.sencan.sk

01/2021

fölajánlott 2% adórészekhez, ha nincs saját jogosultságuk a begyűjtésükre.
Az MKP városi és járási tevékenysége sikeres volt, nemcsak a választásokon mandátumot kapott városi és megyei képviselőink számát tekintve, de az általuk elvégzett eredményes munka fényében
is. A tagok és szimpatizánsok bizalmának megszerzése és megtartása sokban
köszönhető annak is, hogy már 1990-től
minden komolyabb változásnál lakossági fórumot hívtam össze, ahova az emberek nagy számban eljöttek és szakemberektől, szakpolitikusoktól kaptak válaszokat a kérdéseikre. Ilyen volt a restitúció, kuponos privatizáció, nyugdíjbiztosítás, vagy tavaly a hulladékgazdálkodás problémája és még sok más téma is.

Zo života menšín

Duray Rezső a Város Díját veszi át. Foto: VCs

Számtalan ismeretterjesztő előadást, tematikus kirándulást és zarándoklatot is
szerveztem. A folyamatos kapcsolattartás
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az emberekkel talán a legfontosabb feltétele a regionális politika sikerének.
Mik a további tervei?
A jelenlegi választási időszakomat a szenci és a járási MKP szervezet élén szeretném kitölteni, de már keresem az utódomat, akit bizalommal támogathatok
a következő választáson. Hasonló a helyzet a Szenc- és Vidéke Társulásban betöltött elnöki pozíciómmal is. 46 éve vagyok
munkaviszonyban és több mint 30 éve vagyok a helyi politikában. Nem sajnálom
azt a rengeteg energiát, amit a közéleti tevékenységre fordítottam, de most már elérkezettnek látom az időt arra, hogy fokozatosan visszavonuljak és több időt töltsek
a családommal.
Szerkesztette VCs

Adventi meglepetés az alapiskola felsőseinek

Balról: Takács Róbert, Németh Anikó, Tóth Katalin
Foto: Sz.M.A. Alapiskola

Az idei ünnepvárást a hagyományőrzés
mellett a rendhagyó megoldások is jellemezték a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában. Hatalmas adventi koszorút készítettünk, amelyet az iskola előtti parkban helyeztünk el, majd a karácsonyfát díszítettük
fel. Az iskola ablakai, faliújságjai is téli díszbe öltöztek. Nem maradt el a hagyományos
mézeskalácssütés és -díszítés sem.
A felsőtagozatos diákjaink a járványhelyzet miatt távoktatásban részesülnek.
Ők rendhagyó ajándékkal lepték meg az alsósokat. Nagy sikerű online foglalkozást tartottak nekik. Kivetítő közvetítésével origamiztak, ragasztottak, nyírtak együtt a kicsikkel. A felsősök jutalma sem maradt el,
nagy meglepetésben volt részük. December

4-én nem nyíltak meg az online órák felületei. A pedagógusaik az otthonaikban lepték
meg a tanulókat a Mikulás-csomaggal és
a kicsik által készített személyre szabott képeslappal. Nagy volt a meglepetés és a személyes viszontIátás őszinte öröme. Reméljük, sikerült szebbé varázsolnunk a tanulóink napját. Titokban készültünk majdnem
két hétig. Útiterveket készítettünk, hogy
a 9 településen élő 126 tanulónkhoz egy délelőtt folyamán eljuttathassuk a szülői tanács ajándékcsomagját. Hat pedagóguscsapat vitte sikerre a tervet, amely azt is bizonyítja, hogy a pedagógusok és a diákok is
alig várják, hogy ismét hagyományosan az
iskolában találkozhassanak.
Matus Mónika

Adventné prekvapenie pre žiakov druhého stupňa
Adventné očakávanie sme v ZŠ A. M.
Szencziho prežívali v atmosfére aranžovania výzdoby školy. Vytvorili sme veľký adventný veniec v parku pred školou,
okná a nástenky sme obliekli do sviatočnej zimnej výzdoby. Piekli sme a zdobili
medovníky a ozdobili sme náš vianočný
stromček.
Žiaci druhého stupňa majú online vyučovanie, ale aj oni sa zapojili do predsviatočného diania. Pripravili netradičný darček pre menších žiakov. „Prišli“ do tried
prostredníctvom online videoprojekcie,
aby spolu so žiakmi prvého stupňa vyrábali origami, strihali a lepili vianočné
ozdoby.

Pre našich starších žiakov sme pripravili skutočne veľké prekvapenie. 4. decembra sa nedočkali virtuálneho zvonenia pred začiatkom online vyučovania. Namiesto toho zazvonili naši učitelia na dverách ich domovov, aby osobne odovzdali
mikulášske balíčky od rodičovského združenia a pohľadnice s osobnými odkazmi
od menších žiakov. Prekvapenie aj úprimná radosť na oboch stranách bola neopísateľná. V tajnosti sme sa na to pripravovali takmer dva týždne. Trasy sme plánovali
tak, aby sme stihli navštíviť našich 126 žiakov v 9 obciach v rámci jedného doobedia.
Šiestim skupinám našich pedagógov sa podarilo úspešne zvládnuť veľkú mikulášsku

púť. Potvrdilo sa, že ani žiaci, ani pedagógovia sa už nemôžu dočkať, kedy sa budú
opäť dennodenne stretávať v škole.
Mónika Matus

Zľava: Nóra Méri, rodina Silloovcov, Zsuzsanna
Gujber, Krisztina Hanko, Foto: archív ZŠ A.M.Sz.
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Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov

SZTP ZO č. 215

Irena Grancová (60)
Viera Hanková (60)
Vlasta Hírešová (65)
Ing. Brigita Glončáková (70)
Anna Komadová (70)
Jozef Blaho (75)

Viera Zmajkovičová (65)
Vlasta Hírešová (65)
Galina Lajtmann (70)
Anna Komadová (70)
Ing. Brigita Glončáková (70)
Mária Chalúpková (75)
prof. Ing. Ján Grolmus, CSc. (80)
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Klub dôchodcov

Galina Lajtmann (70)
prof. Ing. Ján Grolmus,CSc. (80)

Narodili sa:

Kristína Slížiková

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

Spomíname
Je to už 9 rokov, čo nám Duško Bedeč odišiel do neba
a nám ostalo ticho v duši. Prázdna je náruč bez teba, keď
tvoju tvár len tuším. Staraj sa nám tam,
Bože, oňho – prosíme. Odišiel si preč, nás to
veľmi bolí, opustil si tento svet aj proti svojej vôli. 30. apríla uplynul rok, čo nás navždy opustila naša
drahá Helena Bedečová. Kto je milovaný, nebude nikdy zabudnutý. S láskou na nich spomína smútiaca rodina.

Odvtedy prešli dni, hodiny a minúty, a svet je
bez Vás taký otupný. Chýba nám Vaša prítomnosť, Váš úsmev a láskavosť. Chýbajú nám Vaše
rady, chýba nám to, čo sme mali veľmi radi. Dňa
1.9.2020 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
našej milovanej Márie Pšenákovej a dňa

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká.
No každý deň mamička, ocko patrí Vám
naša spomienka. Osud Vám nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budete stále žiť. Dňa 28.11. uplynulo šestnáste výročie smrti našej drahej mamičky a babičky Irenky Slovákovej
a 27.12. štrnáste výročie nášho ocka a dedka Juraja Slováka. S láskou spomínajú dcéry s rodinami. Kto ste ich poznali venujte im tichú
spomienku.

Dňa 11.11.2020 nás navždy opustila vo veku 81 rokov
naša drahá Mária Czikhardtová, s ktorou sme sa rozlúčili dňa 17.11.2020. Ďakujeme rodine a všetkým blízkym
a známym, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť, za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Veľká vďaka patrí aj pohrebnej
službe VA-SI. Smútiaca rodina

Dňa 16. januára 2020 nás navždy opustila drahá manželka a sestra RNDr. Amália Váradiová, rod. Hudecová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel
Emil a bratia s rodinami
Dňa 7.1.2021 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustila naša milovaná Anna Vargová. S láskou spomínajú
manžel, syn s deťmi a dcéra s rodinou. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

4.1.2021 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho milovaného Stanislava Pšenáka. Dcéra Marta s dcérami.

Zostali iba spomienky a v srdci žiaľ. Už niet návratu
a ani nádeje, len cestička k hrobu nás k tebe zavedie.
Dňa 26.1.2021 uplynie desať rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, babka, sestra Helena Madarászová. S láskou a úctou spomínajú deti Renáta a Robert s rodinami.
11.12.2020 uplynie 20 rokov čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička a babička Mária Putnová. Aj keď
už nie je medzi nami, navždy zostane v srdciach tých, ktorí ťa mali radi. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku. Dcéra Viera s rodinou, nevesta Erika s rodinou, vnúčatá s rodinami.

Starkým posielame veľa lásky
Naša škola sa aj tento rok zapojila
do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Takto
by sme chceli prekvapiť starkých
v domovoch, ktorí nečakajú žiadny darček pod vianočný stromček.
Vyzbierali sme 96 krabíc, v ktorých
si starkí nájdu niečo teplé (kávu,
čaj, cappuccino, horúcu čokoládu,
bylinný čaj), niečo slané (tyčinky,

slané keksy, praclíky, kukuričné
chrumky), niečo sladké (keksík,
perníčky, cukríky), niečo voňavé
(sprchový gél, telové mlieko, krém
na ruky, balzam na pery, parfum),
niečo mäkké (teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka...) a niečo
pre potešenie (krížovky, dobrá kniha, kresbičky od detí, pozdrav...)
Dana Sýkorová

Deti sa tešili, že spravili radosť seniorom. Foto: DS
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Karháme
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Chválime, karháme

Policajné okienko

• Karháme: Mesto pracuje na spustení
už druhého zberného dvora a ponúka
možnosť odvozu nadrozmerného odpadu priamo spred domov. Napriek
tomu máme stále spoluobčnov, ktorí
svoj odpad len tak vyhodia pred dom
a čakajú, že sám od seba zmizne. Zodpovední obyvatelia mesta vedia, že napríklad nábytok treba ešte čo najviac
rozobrať, aby sa minimalizovali náklady na jeho ďalšie spracovanie.

Súčasná situácia núti seniorov zostať
doma za zatvorenými dverami. To však
neznamená, že sú chránení pred podvodníkmi, ktorí sa pod vymyslenými legendami, zámienkami alebo ľsťami snažia od seniorov vylákať ich úspory. V poslednom období sa vyskytli prípady,
keď podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že sa v ich okolí nachádza veľa infikovaných ľudí koronavírusom, a preto ich prídu zaočkovať vakcínou, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500€.
Ak seniori nesúhlasia, vyhrážajú sa im, že
budú musieť absolvovať povinnú dvojtýždňovú karanténu v zariadení v Bratislave.
Rovnako sa vyskytli i prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov vydávajúc
sa za zamestnancov Krízového centra Covid a žiadali od nich sumu 8.000€ na injekciu pre ich príbuzného, ktorý leží na pľúcnej ventilácii pre ochorenie Covid 19 v nemocnici. Polícia apeluje na seniorov, aby
nedôverovali podvodným príbehom volajúcich. Za žiadnych okolností nevydávajte
finančnú hotovosť osobám, ktoré nepoznáte a obratom si u Vašich príbuzných overte informácie, ktoré Vám uviedli v telefóne. V prípade, že sa informácie nezakladajú na pravde, ihneď kontaktujte políciu
na čísle 158.

MO

• Karháme: Že by to boli športovci, ktorí si chcú skrátiť cestu na ihrisko? Dúfajme, že nie. Veď športovcov chceme podporovať, ale vandalov nie. Plot
pri Súkromnej základnej škole Senec
však znovu a znovu niekto ničí a robí
si pravdebodobne skratku na ihrisko.
Neničte nám plot, veď chráni deti!

• Karháme: V lete sme informovali
o tom, že sa v kontajneroch na plasty
našli rybacie zvyšky. Celý obsah kontajnera skončil na skládke, pretože skazené ryby tak všetko znečistia
a tak veľmi zapáchajú, že nebolo možné s pôvodne vytriedeným odpadom
naozaj nič iné urobiť. Tento týždeň
sa situácia zopakovala. V kontajneri
na plasty sa našli zvyšky srny. Vypadli z hrubého nepriesvitného modrého vreca s plastom. Zvozové vozidlo
práve obslúžilo stred mesta, Salámku a Pincešor. Pôvodca teda pochádza niekde z týchto končín. Veríme, že
väčšina obyvateľov mesta sa snaží čo
najlepšie triediť svoj odpad. Vyzývame však tých, ktorí sa stále nezobudili
v 21. storočí, aby nekazili výsledky ostatným. Trieďme odpad a znížme náklady mesta, na ktoré sa zbierame
všetci.
MO

MO

• Karháme: Problémov v odpadovom
hospodárstve akosi pribúda. Tento
týždeň vyhorel polopodzemný kontajner na papier na Považskej ulici. Je poškodené vrece a zároveň aj veko kontajnera. Škoda je dosť veľká – viac ako
1000€. Veľa obyvateľov mesta sa naozaj
snaží správne triediť, nájdu sa však aj
takí, ktorí neustriehnu, čo kam hádžu.
Do žiadneho kontajnera sa nesmie hádzať nič, čo môže spôsobiť požiar. Dajme si na to pozor!
MO

Pandémia COVID-19 priniesla nárast domáceho násilia. Stupňuje sa nielen intenzita domáceho násilia, ale aj jeho brutalita. Obete sú doslova zatvorené s násilníkmi v jednom priestore, nemajú kam utiecť alebo sú pod neustálou „kontrolou” a je
pre ne takmer nemožné privolať si pomoc. Každý človek si zaslúži žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí. Keďže ľahostajnosť okolia mnohokrát vedie
k ľudským tragédiám, podstatná je zmena
prístupu spoločnosti i každého z nás. Preto ak máte informácie, že sa pácha násilie
na ženách, neváhajte a s dôverou sa obráťte na políciu na známom telefónnom čísle
158 alebo na najbližšom oddelení Policajného zboru. Na pomoc ženám ohrozeným
násilím bola zriadená i bezplatná non-stop
linka s číslom 0800 212 212 slúžiaca na poradenstvo ženám ohrozeným násilím ako
i non-stop linka 0800 500 333 – COVID-19
slúžiaca na poradenstvo pre všetkých. NEZABUDNITE! Násilie páchané na Vás alebo
na Vašich deťoch NIE JE v poriadku, nie je
to Vaša vina a nie ste za to zodpovedná/ý,
AJ KEĎ NÁSILNÍK TVRDÍ OPAK.
por. Mgr. Michaela Petrášová, OR PZ v Senci
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Pozvánka na výstavu do múzea
Z Vašich darov 2016 – 2020

Artefakty z 19. storočia. Foto: Mestské múzeum v Senci

Za desať rokov svojej existencie sa senecké múzeum nevenovalo len organizovaniu
a tvorbe krátkodobých výstav, prednášok,
seminárov či konferencií, ale aj svojmu základnému poslaniu: budovaniu zbierok.

Veľká časť poldruha tisícky predmetov
bola tak zachránená pre budúce generácie
práve vďaka pozitívnemu prístupu Senčanov a iných obyvateľov tunajšieho okolia.
Výstava vzdáva hold týmto ľuďom, ktorí

www.sencan.sk

pochopili, že záchrana a dokumentácia kolektívnej pamäte je možná iba spoločnými
silami.
Na začiatku sme si povedali, že každých
päť rokov odprezentujeme výber „najzbierok“ z daného obdobia. Tentokrát sa zameriavame na predmety, fotografie a písomnosti získané darom, či nákupom v rokoch 2016 – 2020. Ide o kusy vystavené
u nás po prvýkrát vôbec. Viaceré z nich
majú potenciál stať sa pevnou súčasťou
budúcej novej stálej expozície múzea. Sú
vzácne nielen vzhľadom, ale aj svojim obsahom. Ak teda chcete vedieť, čo je základným poslaním múzeí, ak chcete panovníčku Máriu Teréziu vidieť zblízka, kochať sa
starou tlačou z 18. storočia, pozdraviť prednostu seneckej železničnej stanice či pani
manželku majiteľa tunajšej tehelne z obdobia monarchie, pohľadať Senec na starých mapách alebo ste milovníkmi krásneho porcelánu, historických uniforiem,
navštívte nás. Spravte tak aj v tomto mimoriadne zložitom období, kedy možnosti (aj) kultúrneho vyžitia sú značne obmedzené alebo vtesnané do virtuálneho online priestoru. Raz vidieť naživo znamená v skutočnosti omnoho viac, ako stokrát
kliknúť na facebooku.
Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci

Aj počas pandémie je Spevácky zbor Radosť aktívny. S rúškami na tvári spieval napríklad na troch
charitatívnych podujatiach alebo dokonca so známymi spevákmi Robom Opatovským pre Úsmev
ako dar a s Máriou Čírovou v relácii RTVS Advent Slovensko 2020. Foto: Spevácky zbor Radosť
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Koncert k 240. výročiu príchodu
Hummelovcov do Senca
Collegium Wartberg 440 a nadácia Hummel sú nositeľmi myšlienky zvýraznenia
osobnosti a diela Jána Nepomuka Hummela ako hudobného velikána, ktorý má
miesto v kultúrno-historickej identite
Senčanov.
Veľký Štift na Vinohradníckej ulici v Senci bol šesť rokov domovom rodiny Hummelovcov po tom, čo v ňom bol
na príkaz Márie Terézie v roku 1780 zriadený sirotinec. Otec Jána Nepomuka Hummela tam vyučoval cirkevnú hudbu.
Hudobné nadanie Jána sa prejavilo veľmi skoro. Otec dal pre štvorročného syna
vyrobiť zmenšený klavír, s ktorým tak
zrástol, že predbehol v hre na klavír všetkých žiakov svojho otca. Senecké roky
života boli preto mimoriadne dôležité
pre rozvoj jeho talentu, ktorý sa naplno

prejavil vo Viedni, kde sa mladý Hummel
stal oslavovaným klavírnym virtuózom
a skladateľom.
Koncert v Evanjelickom kostole nadväzoval na dlhý reťazec podujatí uskutočnených v rámci minulých ročníkov festivalu Musica Perennis Iuventutis, medzi ktorými boli viaceré venované Hummelovi.
V úvode vystúpili deti z Nadácie Hummel
a DĽH Slnečnica. Hosťom koncertu bola
česká operná speváčka Irena Troupová. V programe odzneli skladby Johanna
Nepomuka Hummela, Ludwiga van Beethovena a slovenské premiéry skladieb
od Víťazoslava Kubičku a Daniela Rumlera, medzi nimi aj Zdravica pre Hummela
pre zbor a orchester, ktorú autor venoval
Johannovi Hummelovi a mestu Senec.
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Aj v logistike majú Betlehem
Vianočnú náladu vytvorili aj na nádvorí budovy D1 Center v logistickom parku.
Betlehem vytvorila Katarina Slivková s rodinou z Vajnor a jeho vlastníkom je rodina
Ivana Čarnogurského ml. Tento Betlehem
vznikol na základe prvotného diela - dreveného Betlehemu pre mesto Pezinok. MO

Drevený Betlehem. Foto: archív IPEC Group

VCs

Čo si priať?
Súčasná doba je nečakaná a náročná.
Sme v rozpoložení, aké sme ešte nezažili. V našom vnútri sa strieda pochybnosť so strachom, smútok s občasnou
radosťou. Výsledkom je veľký otáznik:
Čo bude? Dokedy toto náročné obdobie
bude trvať? Výhodu má ten, kto má vieru
a celú situáciu odovzdáva do Božích rúk.
Túto možnosť má každý z nás a ak chceme
prežiť naozaj šťastný nový rok, skúsme to
a dôverujme!

DĽH Slnečnica.. Foto: VCs

MonSkov

Rekonštrukcia
bočnej fasády budovy
vedľa synagógy
K skrášleniu okolia synagógy prispel
po pánovi Lacskovi aj majiteľ predajne
mäsa a mäsových výrobkov Vladimír Belzár, ktorý v spolupráci s projektovými
manažérkami mesta Senec požiadal o poskytnutie dotácie z BSK. Projekt realizácie rekonštrukcie bočnej fasády budovy
na Mierovom námestí BSK podporil sumou
5.000 eur, zvyšné finančné prostriedky
na rekonštrukciu a zateplenie spolufinancuje pán Belzár. Ako sám hovorí, „nakoľko
je centrum mesta frekventované miesto,
ktoré navštívi každoročne veľa turistov
a návštevníkov, som rád, že sa môžem
spolupodieľať na zveľadení najbližšieho

Práce na budove susediacej so synagógou. Foto: Erika Vereská

okolia rekonštruovanej synagógy a osobne tak prispieť k pozitívnej zmene v našom
meste“.
Stavebnými úpravami budovy sa zlepší
technický stav a aj estetický vzhľad budovy. Obnovený verejný priestor bude slúžiť
pre širokú verejnosť.

Projekt je realizovaný z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie INDIVIDUÁLNYCH DOTÁCIÍ z rozpočtu BSK na rok 2020.
Útvar projektového riadenia
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Na 23. ročník Trojkráľového plávania ľadových
medveďov v Senci si rok počkáme
Každý rok sme zverejňovali pozvánku na Trojkráľové plávanie
ľadových medveďov. Opäť sme sa obrátili na predsedu oddielu
ľadových medveďov Sport Clubu Senec Vladimíra Lysičana,
aby nás informoval, v akej podobe a či sa vôbec uskutoční toto
prestížne novoročné podujatie v roku 2021. Zároveň sme ho
požiadali o rady pre otužilcov začiatočníkov.

Bude v Senci Trojkráľové kúpanie
v novom roku 2021?
Vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné opatrenia sa bohužiaľ 23. ročník Trojkráľového kúpania ľadových medveďov
v roku 2021 neuskutoční. Toto podujatie pripravujeme každý rok s radosťou
a nadšením pre čoraz väčšiu komunitu
otužilcov a všetkých Senčanov. Je nám
ľúto, že ho musíme preložiť na rok 2022.
Pracovali sme aj na koncepte, ktorý by
umožnil uskutočniť akciu v obmedzenom
formáte, bez prítomnosti divákov a pri
dodržaní opatrení, čo by však nebolo „to
pravé orechové“, takže si radšej počkáme
a akciu si užijeme aj s divákmi.
Popularita otužovania sa zvyšuje aj
v dôsledku pandémie. Čo by ste poradili tým, ktorí koketujú s myšlienkou ponoriť sa do ľadovej vody?
Už niekoľko rokov rastie obľuba otužovania a zimného plávania. Zaznamenávame ju aj v stále väčšom počte otužilcov,
ktorí sa zúčastňujú na Trojkráľovom plávaní. Pred 14 rokmi sme napočítali v ľadovej vode Slnečných jazier do 35 plavkýň a plavcov. V roku 2021 sme očakávali účasť viac než 320 otužilcov. Kým pred

niekoľkými rokmi sme boli vnímaní ako
„exoti“ plávajúci v zime v ľadovej vode,
dnes stále viac ľudí nachádza v studenej
vode spôsob ako posilňovať imunitu, posúvať svoje hranice a nadväzovať nové
priateľstvá. Otužovanie zaznamenáva
naozajstný „boom“. Odporúčaný postup
ako sa skamarátiť so studenou vodou sa
dá vyjadriť tromi slovami: postupnosť,
vytrvalosť a pokora.
Postupnosť: Kto chce s otužovaním začať, musí byť zdravý. Minimálne nesmie
mať kardiovaskulárne či onkologické
problémy. Ideálne je začať v sprche a znižovať teplotu vody až do momentu, keď si
uvedomíte, že voda je úplne studená, a je
to príjemné a osviežujúce. S plávaním
v jazere začíname koncom leta s frekvenciou 2 - 3 krát do týždňa - pokračujeme
až do decembra - potom do marca „a je
to“. Čím je nižšia teplota vody v jazere,
tým menej často sa v nej kúpeme v rámci týždňa a postupne skracujeme aj dĺžku pobytu vo vode. Pri teplote vody pod
4 stupne Celzia stačí frekvencia pobytu
2x týždenne a dĺžku pobytu vo vode obmedzíme na 4 - 5 minút, podľa trénovanosti otužilca. Dôležité je mať na pamäti,

že ochladzovanie organizmu pokračuje aj po tom ako vyjdeme z vody, kým sa
neoblečieme. Aj tento čas treba pripočítať k dĺžke pobytu vo vode. V ďalších sezónach môžeme postupne predlžovať čas
pobytu vo vode. Ideálne je otužovať sa
v jazere so skúsenejšími otužilcami. Je to
väčšia zábava a spoločníci môžu poskytnúť cenné rady. Výstroj otužilca by mali
tvoriť plavky, ľahké topánky do vody, ktoré majú chrániť pred poranením a plavecká čiapka. Rukavice sa neodporúčajú, pretože rukami vnímame chlad,
a keď ich prekryjeme, nebudú nás upozorňovať na podchladenie. Po opustení
vody začneme so zahrievaním organizmu na brehu - osušenie, cvičenie, ľahký
poklus a teplý čaj. Dôležité! Alkohol nezahrieva, ani keď sa jedná o varené víno!
Vytrvalosť: Ak chceme byť dobrí v akejkoľvek činnosti, musíme byť vytrvalí. Pozitívne účinky sa dostavia až po určitom
čase, ktorý je individuálny. Nie je možné povedať každému novému otužilcovi
dobu, po ktorej pocíti účinky otužovania.
Faktom ale je, že ak vytrvá v otužovaní,
výsledky sa určite dostavia. Ak to s otužovaním človek myslí naozaj vážne, tak by
mal postupne prispôsobiť svoje nastavenie smerom k spolužitiu s chladom: ľahšie sa počas zimného obdobia obliekať,
doma či v práci znížiť teplotu v miestnosti, spávať pri otvorenom okne aj v zime.
Pokora: Studená voda je živel, s ktorým
si môžeme užiť veľa príjemných a nezabudnuteľných chvíľ. Nesmieme však preceňovať svoje schopnosti a už vôbec nie
zbytočne dokazovať sebe alebo ostatným,
že dokážeme zvládnuť aj to, čo nemáme
natrénované. Ak chceme začať so športovým otužovaním (plávanie v riekach
a jazerách počas celého roku za každého
počasia), je odporúčané prekonzultovať
to so svojim všeobecným lekárom. Následne si preštudovať dostupné odborné
materiály o otužovaní, o transporte a výmene tepla v organizme, stupňoch podchladenia, ale aj o tom, ako sa zachovať
v krízovej situácii a vedieť podať prípadne prvú pomoc pri podchladení. Po tomto všetkom si môžeme naplno vychutnávať krásu a pozitívne účinky otužovania
na organizmus.
Rozhovor pripravil VCs
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Aj v čase prísnych opatrení sa dajú nájsť spôsoby,
ako sa udržať v kondícii
V Mestských novinách Senčan sme už viackrát písali
o Stolnotenisovom klube telesne postihnutých PARA SENEC.
Tento klub reprezentuje aj Gabriel Csémy, ktorý bol niekoľkokrát
ocenený aj na Športovcovi roka mesta Senec. Rozhovor s ním
vždy inšpiruje, pretože je príkladom muža, ktorý sa napriek
nepriazni osudu nevzdáva. Športu sa úspešne venuje aj napriek
svojej diagnóze, má krásnu rodinu a motivuje aj iných.

Zľava: Alexander Nagy, cena progres roka, STK TP PARA SENEC, Gabriel
Csémy STK TP PARA SENEC, celkový víťaz ligy stojacich: Richard Csejtey (klub
Ružomberok), celkové 2. miesto: Tomáš Valach (klub Žarnovica). Foto: SZTPŠ

Stihli ste v tomto roku napriek pandémii súťažiť?
Jediná súťaž, ktorú sme stihli počas tohto
covidového roka, bola tradičná liga stojacich hendikepovaných hráčov bez rozdielu postihnutia. Všetky medzinárodné súťaže boli v marci 2020 zrušené až
do konca roka. Vyzerá to tak, že rok 2021
bude podobný. Kvalifikačný turnaj v Slovinsku o účasť na paralympiáde v Tokiu
sa presunul z mája 2020 zatiaľ na máj
2021. Bola to posledná šanca pre jedného
z dvojice našich hráčov - Alexandra Nagya a Gabriela Csémyho - sa turnaja zúčastniť a pobiť sa o to jedno miesto na PH
v Tokiu. Preto jedného z dvojice, lebo
v jednej kategórii postihnutia môže štartovať z každej krajiny len 1 hráč a títo naši
hráči sú v rovnakej kategórii postihnutia
TT6. My by sme na tento turnaj poslali
toho, kto by mal aktuálne lepšiu formu

pred turnajom, väčšiu šancu sa o dobrý
výsledok pobiť. Je v tejto chvíli otázne, či
sa kvalifikačný turnaj bude vôbec konať,
aká bude situácia. Ale vyzerá to tak, že aj
samotné Paralympijské hry sú ohrozené.
Ako sa vám darilo v lige stojacich
hendikepovaných hráčov bez rozdielu postihnutia?
Najlepšie som sa umiestnil na konečnom
4. mieste práve ja, najviac pohybovo hendikepovaný hráč. Veľmi potešilo ocenenie
za najväčší progres roka pre nášho Alexandra Nagya za jeho výkony. Potešili aj
výkony mladého nádejného hráča Tamása Horvátha.
Trénujete alebo ste inak športovo aktívni aj počas núdzového stavu a za prísnych hygienických
opatrení?
Pokiaľ nám to opatrenia dovolili, pripravovali sme sa štandardne, ale v čase

zákazu sme boli nútení improvizovať.
Udržiavali sme sa vo fyzickej forme, cvičením, strečingom, prechádzkami.
Ako sa vám a celému tímu darí
v tomto roku a čo si prajete do nového roka?
Prajeme si, aby sa celosvetovo dala
situácia okolo Covidu do poriadku, nielen po športovej stránke. Prajem si, aby
sa nám vyhýbali zdravotné problémy,
to je to najdôležitejšie. Ak by sa kvalifikačný turnaj o Tokio konal a udržali by
si naši spomínaní hráči formu, tak sa ešte
o ich dlhoročný sen - účasť na paralympiáde - pobijú. Lebo do ďalšieho kvalifikačného 4 ročného cyklu paralympiády
v Paríži 2024 sa už celkom isto nezapoja.
Pevne veríme, že sa nájdu noví, podobne
zatienení hendikepovaní športovci, ktorí
sú v našom klube vítaní (stačí nás kontaktovať). Naši dlhoroční hráči, reprezentanti, im radi pomôžu.
Máte športové odporúčania pre ľudí,
ktorí v tejto situácii prestali športovať tak, ako boli zvyknutí? K čomu
by ste ich povzbudili?
Každý jeden športovec či z kolektívneho
športu alebo individuálneho to má ťažké,
ale sám musí vedieť, čo chce dokázať a čo
by mal pre to robiť. Ak chce byť lepší ako
súperi, treba improvizovať. Aj v čase zavretých telocviční, posiľňovní, zákazov
súťaží, sa dajú nájsť spôsoby, ako sa udržať v kondícii, popracovať na svojej fyzickej a mentálnej sile. Všetko zlé je na niečo
dobré. Tí, čo sa budú vyhovárať, že sa to
nedá, budú o krok pozadu pred svojimi
súpermi.
Držíme palce všetkým športovcom, aby
boli silní a motivovaní na úspechy. Taktiež želáme krásne prežitie vianočných
sviatkov, aby bol rok 2021 lepší, bez covidu a opäť športový.
Rozhovor pripravila Martina Ostatníková
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Športové kluby v Senci
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2. liga A 2019/2020

V našom meste pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa
venujú deťom, mládeži alebo dospelým. Predstavujeme jednotlivé
športové kluby a informujeme o ich činnosti, tréningoch,
súťažiach a úspechoch.

Šachový klub Senec

1.ŠK Slovan Bratislava E
2. ŠK Cífer
3. TŠŠ Trnava MŠK Sereď
4. ŠK Osuské B
5. ŠK Senec
6. ŠK Slovan Bratislava D
7. ŠK Modra B
8. ŠK Kúpele Piešťany
9. ŠK Skalica
10. ŠK Krasňany
11. ŠK Nafta Gbely
12. ŠK Doprastav B

SVK 4. liga A11 2019/2020
1. ŠK Doprastav E
2. ŠK Senec B
3. ŠK Strelec DNV B
4. ŠK Slovan H
5. ŠK Doprastav F
6. ŠK Tatran
7. ZŠK Malacky
8. ŠK Krasňany C
9. ŠK Apollo B
10. ŠK Lokomotíva B
11. ŠK Svätý Jur
12. ŠK Ružinov
13. ŠK Dúbravan B
14. KŠ Pezinok C
Šachový klub Senec si bude čoskoro pripomínať svoje 25. výročie založenia a následne aj pôsobenia v rámci organizovaných
súťaží Šachovým zväzom. Má momentálne
27 aktívnych členov, z toho 7 detí.
Naša klubová aktivita sa začala
v skromných podmienkach ZŠ Alberta
Molnára, ale postupne, vďaka aktivite niektorých členov klubu - László Mészárosa a Antona Ludwiga sa nám v spolupráci
s významnou podporou mesta Senec podarilo mať výborné podmienky na našu klubovú a športovú činnosť. Týmto sa chceme
mestu Senec poďakovať za podporu.
Náš klub si túto podporu veľmi váži,
čoho dôkazom je účasť našich družstiev
v organizovaných súťažiach 2019/2020
v 4. a 5. lige. Za veľký úspech považujeme najmä účasť a zotrvanie v 2. celoštátnej lige už od ročníka 2016/2017, z pohľadu
klubu v rámci tvrdej konkurencie klubov
z Bratislavy, Modry a Pezinka. K postupu
do 2. ligy nás naštartoval Miroslav Gruca,
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ktorý po návrate zo zahraničia zakotvil
v Senci. Svojím výkonom nás presvedčil,
že v Senci treba hrať vyššiu súťaž, ako je
3. liga.
Šachový klub Senec sa významnou mierou podieľa aj na výchove talentov v rámci výučby šachu na základných školách
- Peter Balogh, bývalý juniorský vicemajster Slovenska a líder seneckého družstva,
Ján Cíbik, rozhodca, László Mészáros, Anton Ludwig, čoho konkrétnym výsledkom
sú napr.: Renáta Koloditsová (majsterka
republiky), Ema Walterová (hráčka extraligy), Dávid Varga (hráč extraligy) a ďalší
hráči, ktorí sa stali platnými členmi nášho klubu. Trénerom dospelých je Matúš
Újhelyi. Organizační pracovníci klubu Peter Pozsár a Tomáš Vrbiar majú na starosti prípravu jednotlivých majstrovských
stretnutí.
Napriek našej úspešnej klubovej činnosti, ako aj športových úspechov, by sme
však medzi nami radi privítali neobjavené

šachové talenty, obzvlášť hotových hráčov,
ktorí sú resp. sa stali občanmi nášho mesta a okolia. Ak bývate v Senci alebo blízkom okolí, máte radi šach, dobrý šachový
ELO rating, príďte medzi nás. Príkladom je
hráč Lokomotívy Bratislava Stanislav Šľacký, ktorý je licenčným hráčom a ohromnou
posilou seneckého šachu najmä v 2. lige.
Pre informáciu uvádzame, že naše klubové aktivity sú každý utorok v MsKS –Labyrint od 17:30 do 20:30.
Tento rok je pre celú našu spoločnosť
iný. Šachovú sezónu sme ukončili, takpovediac, zo dňa na deň 7. marca. Dúfame,
že sa k šachu vrátime čo najskôr. Pre informáciu uvádzame konečné poradie dokončenej 2. ligy a neukončenej 4. ligy sezóny
2019/20, kde Senec „B“ postúpil z druhého
miesta do vyššej súťaže bez pomoci licenčných hráčov.
Čitateľov Senčana za seneckých šachistov zdraví Ján Cíbik.
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