
Do súťaže Senec objektívom 
mobilu prihlásili deti i dospelí 
fotky všetkých ročných období.
(str. 14-15)

Paravolejbalista Ľubomír 
Novosád bol aj v All stars tíme 
na paralympiáde v Sydney.
(str. 18-19)

V roku 2022 oslavuje Senec 
770.výročie prvej písomnej 
zmienky. 
(str. 24-25)

Na svete je návrh architektonickej štúdie 
novej polikliniky. Poliklinika sa bude na-
chádzať na pozemku mesta pred existujú-
cou budovou vrátane podzemného parko-
vania. Stará budova sa po postavení novej 
má rekonštruovať, aby tam mohlo vznik-
núť zariadenie pre seniorov.

Niektorí Senčania sa obávali, že pri úpra-
vách pozemku za poliklinikou prišlo k akej-
si zmene a nová poliklinika je otázna. Poze-
mok za poliklinikou však mestu nepatrí.

Môže sa zdať, že proces k realizácii no-
vej stavby a  rekonštrukcie starej je príliš 
zdĺhavý. Je to však komplikovaný postup 
krokov, ktoré jednoducho nie je možné 
preskočiť. Všetci chceme, aby nová polikli-
nika dlho a dobre fungovala, preto je po-
trebné poriadne pripraviť plány, aby bola 
výstavba čo najmenej problematická. 

Viac informácií prinesieme vo  febru-
árovom čísle Mestských novín Senčan  
a  v podcaste na  FB profile Mesto Senec - 
oficiálna stránka.

Ďakujeme že ste zodpovední.
Obyvatelia okresu Senec sú zodpoved-
ní a  tak aj pristupujú k  očkovaniu pro-
ti Covid -19. Vďaka nim je okres Senec na   
3. mieste v zaočkovanosti. V kategórii ľudí 
vo  veku 20 až 80+ rokov je na  2. mieste 
hneď po Bratislave.
DM

Príprava na očkovanie. Foto: DM

Šťastný nový rok 2022!
Boldog új évet 2022! 

Ako pokračujú prípravy 
na výstavbu novej 

polikliniky?

Očkovanie aj v Senci
Okresný úrad Senec, zastúpený prednost-
kou Mgr. Katarínou Sowiňskou, a  Mest-
ský úrad Senec, zastúpený primátorom  
Ing. Dušanom Badinským, zabezpečili oč-
kovanie proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa 
10., 17. a 18. decembra konalo v Obradnej 
miestnosti MsÚ Senec. Vedenie OÚ a vede-
nie mesta rokovalo o ďalších voľných termí-
noch a  primátorovi sa podarilo dohodnúť 
možnosť pravidelného očkovania v Senci.

Prvé termíny očkovania v novom roku 
2022 budú 7. a 8. januára. Prihlasova-
nie na  očkovanie je cez  link zverejnený 
na  www.senec.sk a  FB profile Mesto 
Senec - oficiálna stránka.

1/2022 – Mestské noviny – 32. ročník
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 14.12.2021

Uznesenie MsZ 128/2021
MsZ prerokovalo a schválilo plán kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2022. MsZ poverilo hlavného 
kontrolóra vykonaním kontrol v  zmysle 
schváleného plánu.
VZN č. 9
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mesta Senec o zá-
kaze umiestnenia herní a kasín na území 
mesta Senec.
VZN č. 10
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mesta Senec o do-
držiavaní verejného poriadku a  čistoty 
na území mesta Senec.
VZN č. 8
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mesta Senec, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2016 o do-
časnom parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch mesta Senec.
VZN č. 7
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mesta Senec, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2009 o hos-
podárení s  majetkom mesta v  znení do-
datkov 1-5 a v znení VZN č 11/2009.
VZN č. 11
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mesta Senec, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2021, kto-
rým sa určujú výšky príspevkov na čias-
točnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Senec.
VZN č. 5
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mesta Senec o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi na úze-
mí mesta Senec.
Uznesenie MsZ 129/2021
MsZ vzalo na vedomie Správu o odpadovom 
hospodárstve mesta Senec - medziročné po-
rovnanie 2020/2021, január až október.
VZN č. 6
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mesta Senec, 
ktorým sa mení a  dopĺňa VZN č.8/2019 
o miestnach daniach  a miestnom poplat-
ku za  komunálne odpady a  drobné sta-
vebné odpady v znení VZN č.6/2020.
Uznesenie MsZ 130/2021
MsZ prerokovalo a schválilo odpis po-
hľadávok v celkovej výške 44.563,91 €.

Uznesenie MsZ 131/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na  zmenu rozpočtu Mesta Senec na  rok 
2021 a použitie prostriedkov rezervného 
fondu podľa VZN Mesta Senec č. 3/2015. 
Uznesenie MsZ 132/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra k  ná-
vrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022  
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 
2023 a 2024.
Uznesenie MsZ 133/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo rozpo-
čet Mesta Senec na  rok 2022 vrátane 
programovej štruktúry a vzalo na vedo-
mie návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024. 
MsZ schválilo použitie prostriedkov re-
zervného fondu podľa VZN Mesta Senec 
č.3/2015.
Uznesenie MsZ 134/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
rozpočtu MsKS Senec na  obdobie 2022 
a  vzalo na  vedomie návrh rozpočtu 
na roky 2023 a 2024.
Uznesenie MsZ 135/2021
MsZ prerokovalo a schválilo Obchod-
no-finančný plán Správy cestovného ru-
chu Senec, s.r.o. na rok 2022.
Uznesenie MsZ 136/2021
MsZ prerokovalo a  nesúhlasí s  návr-
hom na prenájom časti pozemku o výme-
re 60m2 - parkovacia plocha pre žiadate-
ľa FTP Consulting, s.r.o. na 5 rokov.
Uznesenie MsZ 137/2021
MsZ prerokovalo a  nesúhlasí s  návr-
hom na prenájom časti pozemku o výme-
re 60m2 - parkovacia plocha pre žiadate-
ľa FTP Consulting, s.r.o. na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
Uznesenie MsZ 138/2021
MsZ prerokovalo a schválilo Súborné 
stanovisko k vypracovaniu návrhu Územ-
ného plánu mesta Senec, ktorého súčas-
ťou je aj vyhodnotenie stanovísk a  pri-
pomienok uplatnených pri  prerokovaní 
konceptu ÚPN mesta Senec s prílohami. 
Uznesenie MsZ 139/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra k  dodr-
žaniu podmienok prijatia úveru.
Uznesenie MsZ 140/2021
MsZ vzalo na  vedomie uznesenie MsZ 
v Senci č. 110/2021 a č. 111/2021, ktorými 
bola schválená kúpa pozemkov pre reali-
záciu investičného zámeru Mesta Senec 

„Výstavba novej základnej školy v  Sen-
ci“.MsZ schválilo prijatie úveru vo výš-
ke maximálne 1.750.000 eur s 10-ročnou 
splatnosťou na výstavbu základnej školy 
a financovanie nákladov súvisiacich s lik-
vidáciou stavieb na pozemkoch určených 
na jej výstavbu. MsZ poverilo primátora 
mesta ku  všetkým potrebným právnym 
a iným úkonom spojeným so schválením, 
prijatím a čerpaním úveru, ako aj podpi-
som zmluvy o úvere, jej prípadných do-
datkov, príloh a doplnení.
Uznesenie MsZ 141/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo výzvy 
na predkladanie žiadostí o dotácie z roz-
počtu Mesta Senec v  roku 2021 v  zmys-
le VZN č.9/2019 v oblastiach kultúry, so-
ciálnej a  zdravotnej, športu a  životného 
prostredia.
Uznesenie MsZ 142/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo pre-
vod správy majetku Mesta Senec na MŠ 
A.M.Szencziho - rekonštrukcia jedálne 
v pôvodnej časti školy vo výške 8.339,90 € 
a rekonštrukcie výdajne stravy vo výške 
5.471,57 €.
Uznesenie MsZ 143/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo prevod 
správy majetku Mesta Senec na  ZUŠ Se-
nec - dodávka a montáž celozrkadlových 
vstavaných skríň s bezpečnostnou fóliou 
vo výške 5.380 € a dodávka a montáž pod-
kladového roštu a podlahovej dlážkovice 
vo výške 6.900 €.
Uznesenie MsZ 144/2021
MsZ prerokovalo a  súhlasí s  návr-
hom mestom delegovaných zástupcov 
(PaedDr. Monika Snohová a  Ing. Tibor 
Németh) do  mestskej školskej rady 
k 1.2.2022.
Uznesenie MsZ 145/2021
MsZ prerokovalo a  súhlasí s  návr-
hom mestom delegovaného zástupcu 
(Mgr. Dagmara Mičeková) do rady školy 
na MŠ Fándlyho 2.
Uznesenie MsZ 146/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na  bezodplatný prevod verejného vodo-
vodu do majetku Mesta Senec po splnení 
podmienok od Mgr. Gejzu Vargu na zák-
lade darovacej zmluvy.
Uznesenie MsZ 147/2021
MsZ prerokovalo a schválilo prenájom 
nehnuteľnosti mesta Senec pre  SETEM, 
s.r.o. na neurčito.
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Z činnosti Mestskej polície
•  Telefonický oznam, že na  ulici Fraňa Krála 

pri  hostinci sa na  ceste nachádza odvodňo-
vací žľab a  chýba na  ňom poklop. Je obava,  
že tam môže zapadnúť motorové vozidlo, 
ktoré tadiaľ bude prechádzať. Hliadka MsP 
oznam preverila a na miesto osadila prenos-
nú zábranu a nebezpečný priestor uzavrela.

• V rámci spolupráce s OOPZ SC hliadka preve-
rila oznam, že na Pezinskej sa v aute nachádza 
podozrivá osoba. Zistila, že ide o A. M. zo Sen-
ca. Pohádal sa s priateľkou, ktorá ho vyhodila 
z bytu a on v aute počká do rána, kedy pôjde 
do práce.

• Hliadka MsP v  OD Tesco spozorovala hádku 
medzi pracovníkom SBS a  neznámou ženou. 
Pracovník na  dotaz hliadke uviedol, že túto 
osobu zadržal za pokladničnou zónou s tova-
rom, za  ktorý nezaplatila. Hliadka vykonala 
kontrolu osoby a  zistila, že sa jedná o  P. CH. 
z Bratislavy, ktorá už za posledných 12 mesia-
cov bola riešená za obdobný skutok a z toho 
dôvodu bola odovzdaná príslušníkom OO PZ 
Senec pre podozrenie z prečinu krádeže.  

• Telefonický oznam, že na  Svätoplukovej 
pri  bytovke oproti pohostinstvu sa našli in-
jekčné striekačky. Hliadka MsP oznam preve-
rila, injekčné striekačky pozbierala a odovzda-
la na poliklinike na odborné zneškodnenie.

• V rámci spolupráce na žiadosť OOPZ SC asis-
tencia pri hľadaní muža, ktorý plánoval spá-
chať samovraždu na  železnici. Hliadky MsP 
a OO PZ v rámci spolupráce postupne prehľa-
dávali oblasť od Strieborného jazera až po že-
lezničnú stanicu. Hliadka MsP osobu podľa po-
pisu našla na  koľajisku a  odviedla do  bezpe-
čia. Išlo o J. P. zo Senca. Bola odovzdaný prís-
lušníkom OO PZ Senec.

• Telefonická žiadosť od  operačného pracovis-
ka 155 RZP Bratislava o preverenie H. P., ktorý 
mal spadnúť z bicykla a je zranený. Osoba bola 
vyrozumená, aby zotrvala na  mieste do  prí-
chodu hliadky. Osoba neuposlúchla. Operač-
ný MsP Senec opätovne telefonicky kontakto-
val H.P., ktorý uviedol, že sa nachádza na Nit-
rianskej. Hliadka MsP sa presunula na  uve-
dené miesto, kde sa takisto nenachádzal.  
MsP vyrozumela stálu službu 155 Bratislava. 
O  20 minúť opäť volal H. P., že hliadku čaká 
na Nitrianskej v  rodinnom dome. Hliadke sa 
nakoniec podarilo s  menovaným skontakto-
vať. H. P. z Rožňavy bol zjavne pod vplyvom 
alkoholických nápojov, nemal viditeľné zra-
nenie a  uviedol, že ho bolí ruka. O  skutoč-
nosti bola vyrozumená RZP Bratislava, ktorá 
uviedla, že na boľavú ruku výjazdy neposiela-
jú a osoba sa má obrátiť na centrálny príjem.

• Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom.
    Mestská polícia

Uznesenie MsZ 148/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo pre-
nájom  nehnuteľnosti mesta Senec 
pre  Dominika Hrčku na  neurčito 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
 Uznesenie MsZ 149/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo pre-
nájom nehnuteľnosti mesta Senec 
na  Slnečných jazerách pre  Martina 
Záhoru na neurčito.
Uznesenie MsZ 150/2021
MsZ prerokovalo a schválilo pre-
nájom nehnuteľnosti mesta Senec 
na Slnečných jazerách pre PhDr. Má-
riu Kiskovú na neurčito.
Uznesenie MsZ 151/2021
MsZ prerokovalo a schválilo zria-
denie vecných bremien pre  obec 
Reca.
Uznesenie MsZ 152/2021
MsZ prerokovalo a  neschválilo 
návrh na  odpredaj nehnuteľného 
majetku Mesta Senec pre GILTRADE, 
s.r.o. a HIT Plus, s.r.o.
Uznesenie MsZ 153/2021
MsZ prerokovalo a schválilo Územ-
ný generel dopravy mesta Senec a od-
porúča primerané plnenie navrhova-
ných opatrení a  riešení. Zároveň sa 
odporúča, aby sa generel dopravy po-
užil ako jeden z podkladov v novom 
Územnom pláne mesta Senec.
Uznesenie MsZ 154/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo ná-
vrh harmonogramu termínov zasad-
nutí MsR a MsZ na rok 2022.

Uznesenie MsZ 155/2021
MsZ prerokovalo, vzalo na  vedo-
mie a schválilo zápisy do mestskej 
kroniky za rok 2020.
Uznesenie MsZ 156/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo ná-
vrh na vyplatenie odmeny predsedo-
vi klubu Jednoty dôchodcov Sloven-
ska Senec vo  výške 130 eur/mesiac 
a  predsedovi Základnej organizácie 
Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých vo výške 130 eur/mesiac s účin-
nosťou od 1.1.2022.
Uznesenie MsZ 157/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo od-
volanie člena Redakčnej rady Mest-
ských novín Senčan - Ing. Zuzany 
Szárazovej.
Uznesenie MsZ 158/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo vy-
menovanie nového člena Redakčnej 
rady Mestských novín Senčan - Ju-
raja Ilavského.
Uznesenie MsZ 159/2021
MsZ prerokovalo, vzalo na  vedo-
mie a  schválilo návrh na  dočasné 
zníženie cien inzercie v  Mestských 
novinách Senčan o 25% do 30.6.2022.
Uznesenie MsZ 160/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo ná-
vrh na udelenie odmeny za rok 2021 
hlavnému kontrolórovi vo výške 30% 
zo súčtu mesačných platov za obdo-
bie roka 2021.
Viac v  zápisnici na  www.senec.sk 
a na www.zastupitelstvo.sk

Vitamíny 
pre seniorov

Mesto Senec zakúpilo pre  senio-
rov vo  veku 70+ vitamíny D3. 
Od  14.12. ich distribuujú do  do-
mácností seniorov zamestnanci 
útvaru sociálnych služieb mesta 
a  dobrovoľníci Slovenského Čer-
veného kríža.

Túto jeseň sa senecké kluby 
dôchodcov nemohli stretávať ani 
pri  príležitosti októbra - mesiaca 
úcty k starším ani na predvianoč-
ných stretnutiach. Dokonca ani 
stretávanie sa v priestoroch Stre-
diska sociálnych služieb nebolo 
možné. Aspoň týmto spôsobom sa 
im chce mesto poďakovať za roky 
práce a výchovu novej generácie.
MO
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Z kalendára primátora 
mesta Senec Dušana 
Badinského za december
• Stretnutie so zástupcom Oblastnej orga-

nizácie cestovného ruchu - región Senec 
o dotáciách

• Rada partnerstva BSK online
• Roznášanie mikulášskych sladkostí ale-

bo ovocia po materských školách v Senci
• Stretnutie s  riaditeľom De Paul o  mož-

nom spoločnom projekte riešenia situá-
cie s ľuďmi bez domova

• Rokovanie s novým možným poskytova-
teľom výjazdového tímu na  očkovanie 
proti Covid-19

• Koordinácia a  zabezpečenie priebehu 
očkovania proti Covid-19 na  Mestskom 
úrade v Senci

• Mestská školská rada online
• Mestské zastupiteľstvo mesta Senec 

v MsKS
• Pracovné stretnutie so županom BSK Ju-

rajom Drobom na tému riešenia aktuál-
nych problémov v meste Senec

• Individuálne stretnutia s  vedúcimi 
zamestnancami

• Individuálne stretnutia s občanmi mes-
ta Senec

• Účasť na  iniciatíve BSK smerom k  Bru-
selu na tému eurofondov pre Bratislav-
ský kraj pod názvom „Bohatý chudobný 
región“

• Pracovné stretnutie k  návrhu architek-
tonickej štúdie novej polikliniky 

• Rada región Podunajsko
• Rada Partnerstva Bratislavského samo-

správneho kraja
• Valné zhromaždenie VEOLIA 
• Valné zhromaždenie BVS
• Zasadnutie Krajskej organizácie cestov-

ného ruchu
• Individuálne stretnutia s  ocenenými 

Cenou mesta Senec a  Cenou primátora 
mesta Senec na Mestskom úrade v Senci

Dagmara Mičeková

Vianoce aj pre sociálne 
odkázaných
Mesto Senec opäť pripravilo 100 balíčkov 
pre sociálne odkázaných so suchými potra-
vinami (ryža, cestoviny, šošovica/pohánka, 
fazuľa, čaj, perníky, slané tyčinky, paštéty, 
jablká).

Pre viacdetné rodiny doplnil potraviny 
a ponožky Slovenský Červený kríž. 
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb mesta

Primátor ako Mikuláš
Primátor Dušan Badinský sa na  sviatok 
svätého Mikuláša vybral do  materských 
škôl, aby pani riaditeľkám odovzdal za do-
držania epidemiologických opatrení slad-
kosti pre detičky. Nevstupoval však do bu-
dov škôlok. Sladkosti a ovocie pre deti pri-
pravili zamestnanci MsKS v  spolupráci 
s útvarom školstva a športu. Ďakujeme
DM

Darčeky aj pre deti
Aj tento rok nás oslovili autorky projektu 
„Vianoce pre deti zo sociálne slabších rodín 
zo Senca“. Napriek pandemickej situácii 
získali pre 35 detí darčeky. Obyvatelia Sen-
ca majú túto aktivitu v obľube a sme radi, 
že aj takýmto spôsobom menia adventný 
zhon na krásny čas. Pripomínajú nám všet-
kým, o čom tieto krásne sviatky sú.

Touto cestou by som sa chcela veľmi 
pekne poďakovať všetkým darcom, že uro-
bili Vianoce krajšie pre 35 detí. 

Darčeky sme odovzdali deťom týždeň 
pred Vianocami.
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb mesta

Pre seniorov
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topá-
nok“?  Veľmi veľa.

Po celom Slovensku sa môže ktokoľ-
vek zapojiť a pripraviť krabicu od topánok 
plnú darčekov pre seniorov žijúcich nielen 
v zariadeniach.

V Senci sa zapojili mnohí. Štedro, krea-
tívne a s láskou pripravili balíčky pre ded-
kov či babičky.

Nie je samozrejmé, že každý má nieko-
ho, kto ho obdaruje alebo na neho aspoň 
s láskou myslí.

Ďakujeme za  možnosť obdarovať pro-
stredníctvom tejto krásnej akcie klientov 
v  Zariadení opatrovateľskej služby a  ďal-
ších seniorov v meste, o ktorých vieme, že 
sú osamelo žijúci.
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb mesta

Mikuláška krabica pre škôlkarov. Foto: DM

Balíčky pre deti. Foto: GL

Tašky s potravinami. Foto: GL

Darčeky pre seniorov. Foto: GL
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Krásny vianočný stromček s novou výzdobou
Tento rok nám hľadanie vianočného 
stromčeka trvalo dlho. Oslovovali sme nie-
len Senčanov cez  webovú stránku mes-
ta aj sociálne siete. Napokon sme ho našli 
na Novomeského ulici. Je to smrek pichľa-
vý, má okolo 13 metrov a váži okolo 2 ton. 

Požiadali sme obyvateľov priľahlých 
ulíc, aby počas dňa D neparkovali v ceste, 
ktorou sa bude stromček prevážať. Ďakuje-
me im, že poslúchli.

Samotný prevoz zabezpečil Doprastav, 
ktorého zamestnanci boli naozaj šikovní. 
Vysporiadali sa s  netradičnými podmien-
kami a dokázali elegantne stromček nielen 
spíliť a previezť, ale aj osadiť.

Tento rok sa mestu podarilo kúpiť nové 
ozdoby. Aj keď je modrá farbou seneckého 
erbu, je predsa len studená a preto svietia-
ce snehové vločky doplnili svetielka teplej 
žltej farby. 

Spoločné rozsvietenie stromčeka sa síce 
pre  lockdown zrušilo, rodičia s  deťmi sa 
však aj tak prišli večer na Mikuláša pozrieť 
a spoločne sa tešili z jeho krásy. Pribudla tiež 
zlatá svietiaca brána na  pódiu pred MsKS 

a pri soche Immaculaty aj anjel a adventný 
veniec, na ktorom sa s príchodom každej ad-
ventnej nedele rozsvietila ďalšia sviečka.

Zamestnanci Mestského kultúrneho 
strediska opäť vyzdobili stromy na  ná-
mestí vlastnoručne vyrobenými ozdoba-
mi a skrášlili aj rastúci vianočný stromček 
pred Tureckým domom. Už sa nevieme 
dočkať, kedy dorastie.
MO

Adventný veniec pri Immaculate. Foto: EJRozsvietený stromček. Foto: VCs

Anjel. Foto: Elena JasenovcováOzdobené stromy pred MsKS. Foto: MO

Svetelná brána je výborným miestom na rodinnú vianočnú fotku. Foto: VCsStavanie stromčeka. Foto: IG

Prevoz stromčeka. Foto: IG

Smrek pred domom jeho majiteľov. Foto: IG



6 Zelená strana www.sencan.skjanuár 2022

Ako sa od nového roka mení 
poplatok za komunálne odpady?

Čo všetko zahŕňa poplatok 
za komunálne odpady?
V zmysle § 81 odsek 12 zákona o  od-
padoch 79/2015 Z. z. a  zároveň zákona  
č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach 
a  poplatku za  komunálne odpady je 
mesto povinné pri  stanovovaní poplat-
ku vychádzať zo  skutočných nákla-
dov vynaložených na  nakladanie s  ko-
munálnym odpadom a  drobným stave-
ným odpadom. V  praxi to znamená, že 
mesto nesmie pri vyberaní poplatku vy-
brať vyššiu sumu, ako sú jeho náklady 
na odpadové hospodárstvo, ale zároveň 
ani nesmie dotovať náklady odpado-
vého hospodárstva. 

Do skutočných nákladov na odpado-
vé hospodárstvo sú zarátané:
• manipulácia so  zbernou nádobou, 

zneškodnenie odpadu, zákonný popla-
tok za uloženie odpadov na skládke, pre-
prava odpadu - čierne zberné nádoby 
(variabilný náklad)

• manipulácia so zbernou nádobou, zhod-
notenie odpadu, preprava odpadu - hne-
dé zberné nádoby (variabilný náklad)

• manipulácia  zber odpadu z  kuchyne - 
vedierko/nádoba (variabilný náklad)

• náklady zberných dvorov (fixný náklad)
• náklady na jarné a jesenné upratovanie 

(fixný náklad)
• náklady na zber odpadov s obsahom škod-

livých látok - dvakrát ročne (fixný náklad)

• kampaňový zber bioodpadov – orezy (fixný)
• likvidácia a  odstraňovanie nezákonne 

uloženého odpadu (fixný náklad)
• dočisťovanie stojísk zberných nádob 

a polopodzemných stojísk (fixný náklad)
• zber a  dočisťovanie uličných nádob 

v rámci mesta (fixný náklad)

VARIABILNÝ NÁKLAD = náklad, ktorý 
viete priamo ovplyvniť 
FIXNÝ NÁKLAD = náklad, na ktorom sa 
solidárne spolupodieľate a  vzniká nezá-
visle od Vašej tvorby odpadov

V ročnom poplatku za komunálne odpa-
dy preto máte v  rámci poplatku zabez-
pečený vývoz: zmesového komunálneho 
odpadu, biologicky rozložiteľného od-
padu, odpadu z kuchyne, jedlých olejov 
a  tukov, odpadov v  rámci jarného a  je-
senného upratovania. Taktiež máte šesť 
dní v  týždni prístupnú možnosť odo-
vzdávania odpadov na  zberných dvo-
roch mesta a dvakrát do roka máte mož-
nosť odovzdania odpadov s  obsahom 
škodlivých látok. 
Náklady na  zabezpečenie triedeného 
odpadu z obalov a neobalov znáša orga-
nizácia zodpovednosti výrobcov a preto 
nie sú zarátané do Vášho poplatku.

Na celý rok dostávajú rodinné 
domy sady na triedený odpad
V súlade so Všeobecne záväzným nariade-
ním mesta Senec o  nakladaní s  komunál-
nym odpadom Mesto Senec prideľuje a odo-
vzdáva pôvodcom odpadu z rodinných do-
mov sadu na  triedený zber komunálnych 
odpadov, ktorá obsahuje ročnú zásobu: 
• recyklovateľných vriec na zber kuchyn-

ského odpadu (na vloženie do vedierka), 
• nálepiek (s identifikačným štítkom), 

priradených priamo na poplatníka, kto-
ré slúžia na  označovanie  recyklovateľ-
ných vriec na zber kuchynského odpadu,

• vriec na  triedený zber plastov, kovov 
a  tetrapakov – priesvitné vrecia s nápi-
som PLASTY A PAPIER.

• Harmonogram vývozov
• Informačný materiál
• 15 l vedierko s  poklopom na  zber ku-

chynského odpadu (nový pôvodca)
• oranžové 3 l vedierko s poklopom na zber 

použitých olejov a tukov (nový pôvodca)
V prípade prihlásenia k poplatkovej povin-
nosti v priebehu kalendárneho roka bude 
pôvodcovi odpadu pridelený alikvotný po-
čet vriec a štítkov.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

cena za 
liter

raz 
mesačne

raz za 
dva 

týždne
týždenne

dvakrát za 
týždeň

12 26 52 104
110 0,027 € 35,640 € 77,220 € 154,440 € 308,880 €
120 0,028 € 40,320 € 87,360 € 174,720 € 349,440 €
140 0,028 € 47,040 € 101,920 € 203,840 € 407,680 €
240 0,030 € 86,400 € 187,200 € 374,400 € 748,800 €

1100 0,020 € 264,000 € 572,000 € 1 144,000 € 2 288,000 €
vrece 0,028 €

 osoba/deň dní
0,08 €               365

počet osôb
objem 

nádoby

1 - 3 110 - 240
4 a viac 110 - 240

počet osôb
objem 

nádoby
50 1100

DSO 1 kg

1 x za týždeň (52 x ročne)

0,078 €                                                                     

RODINNÉ DOMY - POPLATOK 2022

Ročná cena za výsyp zbernej nádoby

€/l

objem zbernej 
nádoby

3,36 € / ks

RODINNÉ DOMY - MNOŽSTVOVÝ SYSTÉM ZBERU

minimálny interval vývozu

1 x za mesiac (12 x ročne)
2 x za mesiac (26 x ročne)

BYTOVÉ DOMY - PAUŠALNY SYSTÉM ZBERU

minimálny interval vývozu

BYTOVÉ DOMY - POPLATOK 2022

29,20 €                                                                     
Ročný poplatok za osobu
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Ďakujeme Vám za prejavenú
dôveru.

Do nového roku 2022 Vám želáme
pevné zdravie .

Krátka 4, SenecHodinky a šperky

Do 17. januára je možné podávať 
žiadosti o dotácie z BSK

Župní poslanci schválili finanč-
nú podporu z Bratislavskej re-
gionálnej dotačnej schémy 
(BRDS) na rok 2022. Žiadatelia 
o  dotáciu tak môžu predkla-
dať projekty na  podporu kul-
túry, mládeže, športu, životné-
ho prostredia a  rozvoja vidie-
ka, pričom v roku 2022 rozdelí 
Bratislavský samosprávny kraj 
2,1 milióna eur.

„Robili sme všetko pre  to, 
aby sme napriek pandémii 
a  kríze mohli plnohodnotne 
podporiť menšie i  väčšie ob-
čianske projekty, ktoré oboha-
tia náš región a prispejú k jeho 
rozvoju. Oproti minulému roku 
sme sumu na dotácie zdvojná-
sobili,“ povedal Juraj Droba, 
predseda Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK).

Samotné spustenie žiadostí 
o dotácie sa zrealizovalo v po-
lovici novembra po  zverejne-
ní výziev. Žiadosti pre  všet-
ky oblasti bude možné podá-
vať v  termíne od  zverejne-
nia výzvy do  17. januára 2022 
do 12:00 a to elektronicky pro-
stredníctvom portálu BSK. Žia-
dateľ preto musí byť držiteľom 
občianskeho preukazu vybave-
ného aktivovaným čipom. Žia-
dosť musí byť úplne a  riadne 
vyplnená a  podpísaná elektro-
nickým podpisom štatutárneho 
zástupcu žiadateľa.

Bližšie informácie o  pod-
mienkach, potrebných dokla-
doch, dôležitých termínoch, 
ako aj zoznam oprávnených 
prijímateľov dotácií nájdete 
na bratislavskykraj.sk/brds.
Zdroj: BSK

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? Chcete 
mať priamo v mobile tabuľku s termínom 
vývozu odpadu na vašej ulici? 

Odpadové hospodárstvo
Jednoducho si nastavíte sledovanie od-
vozu odpadu na vašej ulici. Aplikácia vás 
na odvoz odpadu môže aj upozorňovať.
Na jednom mieste máte prehľadne uve-
dené, čo do  ktorého kontajnera/vreca 
patrí alebo nepatrí.
Aktuality a Úradná tabuľa
Všetky oznamy a aktuality nájde-
te na jeden klik. Môžete si nastaviť aj 
upozornenia.
Online noviny
Senčan máte v mobile stále so sebou.
Verejná doprava
Aj dopravné spojenie zistíte cez aplikáciu.
Susedská burza
Predchádzajme vzniku odpadu aj 
vymieňaním.
Cykloprístrešky
Jednoducho si otvorte aplikáciu a ste tam.

Aplikáciu bude mesto postupne vylep-
šovať a dopĺňať. Stačí si ju len stiah-
nuť, netreba sa registrovať.
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Sezóna, novinky a budúcnosť Slnečných jazier
Vedenie Správy cestovného ruchu Senec 
nemá dôvod na nadšenie pri pohľade na let-
nú turistickú sezónu 2021. Pokračujúca pan-
démia zapríčinila výrazný pokles tržieb 
z denných vstupov, campingu a caravanin-
gu. Negatívny zlom nastal po  opatreniach 
Českej a  Slovenskej republiky zo  začiatku 
júla 2021, ktoré spôsobili, že karavanový aj 
stanový kemp Slnečných jazier sa takmer 
úplne vyprázdnil. Jedine tržby z parkovania 
boli napriek nepriaznivej situácii uspokoji-
vé. Z parkovacej politiky na jazerách plynie 
pomerne stabilný príjem, ktorý sa využíva 
na údržbu a obnovu areálu.

Napriek ťažkostiam boli v roku 2021 re-
alizované a  naštartované rozvojové pro-
jekty. Možno najdôležitejším minuloroč-
ným počinom bolo biologické čistenie vôd 
Slnečných jazier. SCR bude pokračovať 
v biologickom čistení aj v roku 2022 dovte-
dy, kým nedôjde k  celoplošnému mecha-
nickému vyčisteniu jazier. 

Z dotačnej schémy BSK boli použité fi-
nančné prostriedky na rozšírenie cyklotu-
ristickej infraštruktúry, na osadenie prez-
liekarní, cyklokošov a cyklostojanov. S po-
mocou Krajskej organizácie cestovného 
ruchu Bratislava Region Tourism sa usku-
točnila aj revitalizácia časti južnej pláže 
v dĺžke cca 160 metrov. Nová trávnatá pláž 
sa ukáže v plnej kráse na jar nového roka. 
Mesto investovalo do  budúcnosti vysade-
ním platanov popri vynovenej pláži. Tak-
tiež vďaka mestu bol vysadený vtáčí zob 
pre  vytvorenie živého oplotenia karava-
nového kempu. Začalo sa aj s predelením 
kempu živým plotom na  jednotlivé sekto-
ry. Rekreanti určite ocenia aj skutočnosť, 
že v areáli jazier pribudli bankomaty.  SCR 
samozrejme reflektuje aj na dotačné výzvy 
BSK pre rok 2022. 

Významným donorom pre  financova-
nie projektov SCR je Región Senec - oblast-
ná organizácia cestovného ruchu, ktorého 
predsedom predstavenstva a štatutárnym 
orgánom  je primátor mesta Senec Du-
šan Badinský. Vďaka Regiónu Senec bude 
do  jari nového roka ukončená realizácia 
workoutového ihriska vedľa Hotela Relax 
na  severnej pláži. Na  ihrisku nebude len 
workoutová zostava, ale aj hracie prvky 
pre deti, aby celá rodina mohla športovať, 
cvičiť na  čerstvom vzduchu pri  vode. Re-
gión Senec poskytol prostriedky aj na roz-
siahlu rekonštrukciu motorového člna, 
ktorý SCR prepožičiava poskytovateľovi 
vodnej záchrannej služby. 

SCR Senec si osvojila návrh Klu-
bu 90301.sk na  vybudovanie vyhliadky 
na piatom jazere, ktorá poskytne návštev-
níkom posedenie a pekný výhľad na jaze-
ro z pláže. Vypracovanie projektovej doku-
mentácie vyhliadky zabezpečil Klub 90301.
sk.  Realizáciu projektu zafinancuje Región 
Senec a  SCR zabezpečí koordináciu a  ad-
ministratívnu podporu realizácie. Hlavná 
konštrukcia vyhliadky bola hotová do Via-
noc a vo finálnej úprave bude odovzdaná 
pred sezónou 2022. 

Bungalovy osadené v roku 1968 si žia-
dajú rekonštrukciu a  výmenu. SCR si to 
uvedomuje a pustila sa do toho. V novom 
roku pribudne jeden nový ukážkový bun-
galov, ktorým bude stanovený štandard 
pre  výmenu  všetkých bungalovov. Do-
vtedy bude interiér existujúcich bungalo-
vov vylepšený v maximálnej možnej mie-
re. V  roku 2021 bola kompletne vymene-
ná bielizeň od  obliečok po  uteráky podľa 

štandardov, aké majú mať ubytovacie za-
riadenia tohto typu v 21. storočí. Postupne 
sa vymieňajú postele, skladacie sedačky aj 
nábytok. 

Konateľ SCR Senec Marek Šmihel kla-
die veľký dôraz na  komunikáciu s  verej-
nosťou prostredníctvom internetových 
médií: „Všetky informácie o aktivitách SCR 
zverejňujeme na  novej webovej strán-
ke slnecnejazera.eu. Pravidelne aktua-
lizujeme náš web, pretože chceme, aby 
si naši klienti zvykli na  to, že u nás náj-
du odpovede na  svoje otázky týkajúce sa 
nielen kvality vody, ale aj množstvo ďal-
ších užitočných informácií. Novinkou je 
interaktívna mapa Slnečných jazier vy-
tvorená v  spolupráci s  Virtual-Studiom - 
www.slnecnejazera360.sk, ktorá bude 
čoskoro dostupná aj ako mobilná aplikácia 
predstavujúca novú kvalitu informovania 
o Slnečných jazerách.“
VCs

Vizualizácia vyhliadky na piatom jazere. Zdroj: Ing. Richard Pauer

Súčasný stav realizácie vyhliadky na piatom jazere. Foto: VCs
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www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk

Novoročné zľavy až do 

-30%
Ďakujeme Vám za podporu a prajeme 

šťastný nový rok 2022!

09-02

Ako sme v Senci pripravení na sneh
Hlavné ťahy dopravných komunikácií udr-
žiavajú ich majitelia – diaľnicu Národná 
diaľničná spoločnosť a  cesty I. triedy Slo-
venská správa ciest. Mesto Senec a  jeho 
útvar verejnej zelene, údržby a čistenia má 
na starosti miestne komunikácie.

Už pred zimnou sezónou si na  útva-
re pripravujú posypový materiál a zabez-
pečujú údržbu strojov. Niektoré motoro-
vé vozidlá slúžia v lete na iné činnosti ako 
v zime. V správnom čase ich treba upraviť 
podľa potrieb, napríklad po lete primonto-
vať radlicu na odhŕňanie snehu. Kým na-
padne sneh, sú tieto autá k dispozícii na za-
metanie ulíc a iné práce.

Ak sa v predpovedi počasia objaví pred-
pokladané sneženie, vedúca útvaru verej-
nej zelene, údržby a  čistenia mesta Ing. 
Viera Kolozsváriová sleduje situáciu a  je 
v  spojení s  Mestskou políciou, ktorá má 
za každého počasia vonku hliadku. Začia-
tok sneženia ešte nemusí byť pokynom 
do práce, veď v Senci nám často sneh na-
padne a zakrátko sa v plusových teplotách 
hneď roztopí.

Keď napadne viac ako 5-10 centimetrov 
snehu, môže do práce vyraziť celý vozový 
park údržby. Dva traktory s  odhŕňačmi, 
dve multikáry, malé auto na  posyp a  od-
hŕňanie (ktoré v lete slúži ako zametacie) 
a malý traktor.

Pred nimi však vychádza do  ulíc zvy-
čajne okolo 15 „pešiakov“, ktorí zabezpe-
čujú čistenie autobusových zastávok, prie-
chodov pre chodcov a menej prístupných 
miest. Majú lopaty na sneh a posypový ma-
teriál, ktorý využívajú najmä vtedy, keď 

primrzne. Posýpajú chodníky ručne.
Postup je zakaždým rovnaký. Začína sa 

v centre mesta a na miestach, kde sú prevý-
šenia – na Svätom Martine, v lokalite Novej 
tehelne či na kostolnom kopci. Bez rýchle-
ho zásahu na ceste na Svätý Martin by sa 
pri náročnejšom snežení nevedeli jeho ma-
jitelia presúvať ani autami či autobusom. 
A je to dlhá cesta, ktorej odhrnutie netrvá 
krátko. Kopec pri kostole je tiež prioritou. 
Po  zasypanom alebo šmykľavom chodní-
ku by sa nevedeli dostať domov obyvatelia 
priľahlých ulíc ale aj účastníci pohrebov by 
mali problémy.

K prioritám patria tiež autobusové za-
stávky, železničná stanica a  poliklinika, 
miesta, kde sa zhromažďuje viac ľudí.

Keďže je priorít viac a zdroje mesta li-
mitované, často sa ozývajú obyvatelia 
s otázkami, prečo nie je do istého termínu 
odhrnutá práve ich ulica. Je to preto, lebo 
mesto je veľké a  po celodennom snežení 

a plnom nasadení ľudí i strojov sa odhŕňa 
dlhšie ako jeden pracovný deň. Rovnako to 
funguje aj v  iných mestách, ktoré tiež ne-
dokážu posypať všetky ulice alebo odhrnúť 
všetky cesty hneď zrána.

Aj v Senci však máme obyvateľov, ktorí 
neváhajú a pomáhajú. Niektorí odhrnú len 
chodník pred svojím domom, iní pokraču-
jú aj ďalej. Útvar verejnej zelene, údržby 
a čistenia každý rok ochotne poskytne po-
sypový materiál obyvateľom mesta, ktorí 
majú záujem pomôcť.

Všetkým, ktorí pomáhajú, chceme aj tým-
to spôsobom poďakovať. Udržiavajú svoje 
okolie pekné, čisté a bezpečné. Nespoliehajú 
sa na iných, ale pridávajú ruku k dielu.

Aj keby malo mesto dvojnásobok peších 
odhŕňačov či niekoľkonásobne väčší vo-
zový park, nezvládlo by všetko vyčistiť ih-
neď. Ak sa pridajú aj ďalší obyvatelia aspoň 
na svojom malom kúsku, hneď bude vidieť 
rozdiel.
MO

Vozový park útvaru verejnenej zelene, údržby a čistenia mesta: 2 traktory s od-
hŕňačmi, multikára, malé zametacie auto na posyp a odhŕňanie (v lete slúži ako 
zametacie), malý traktor na posyp a odhŕňanie. Foto: VCs
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Sirény stále nemajú konkurenta
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôle-
žitejších opatrení civilnej ochrany. Varov-
né signály oznamujú tóny sirén. Hovorenú 
doplňujúcu informáciu k varovným signá-
lom podávajú hlavne hromadné informač-
né prostriedky ako rozhlas, televízia, hlá-
senie z obecného/mestského rozhlasu. 

V seneckom systéme varovania máme 
štyri špičkové elektronické sirény Pavian 
a  inštalujú sa dve ďalšie. Funkčnú siré-
nu máme na obytnom dome na Jesenské-
ho ulici, na SOŠ Kysucká 14, ZŠ Tajovského 
a v Parku oddychu na Hečkovej ulici. Ďal-
šie sirény pribudnú v areáli zberného dvo-
ra na Pezinskej ulici a na Turnianskej ulici 
v mestskej časti Mlynský klin. 

Napriek tomu, že sirény Pavian dispo-
nujú plnou autodiagnostikou stavu, orgá-
ny ochrany a  krízového plánovania vy-
konávajú pravidelné skúšky sirén. Hlasi-
té skúšky sú trikrát do roka. Termíny včas 
oznamujú masmédiá aj naše mestské ozna-
movacie prostriedky. Poslednú tohoroč-
nú hlasitú skúšku zažili Senčania v piatok 
10. decembra. Pracovník referátu civilnej 
ochrany vykonáva každý mesiac takzvanú 
tichú skúšku, kedy zisťuje či spúšťací signál 
prechádza k siréne. 

Riadiaca jednotka mestských sirén sa 
nachádza v  budove mestského úradu. 
V prípade živelnej udalosti alebo iného zá-
važného nebezpečenstva, ktorá vedie k vy-
hláseniu krízového stavu, je predseda krí-
zového štábu, čiže primátor, oprávnený 
nariadiť vyslanie varovného signálu pro-
stredníctvom sirén.  

Ak sa nejedná o ohlásenú skúšku, zvuk 
sirény znamená vždy nejaké nebezpečen-
stvo. Upozorňuje na to, že môže dôjsť ale-
bo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá 
ohrozuje životy a  zdravie občanov, maje-
tok a životné prostredie

Varovné signály civilnej 
ochrany
Všeobecné ohrozenie je pri vzniku mimo-
riadnej udalosti ako aj pri  možnosti roz-
šírenia následkov mimoriadnej udalosti. 
Vtedy sa vysiela 2-minútový kolísavý tón 
sirén.

Pri ohrození vodou, ničivými účinkami 
vody  z vodnej stavby je 6-minútový stály 
tón sirén.

Koniec ohrozenia alebo koniec pôso-
benia následkov mimoriadnej udalosti sa 
oznamuje 2-minútovým stálym tónom si-
rén bez opakovania.

Varovné signály sa následne dopĺňa-
jú slovnou informáciou prostredníctvom 
hromadných informačných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:
1. okamžite sa ukryte
• pri pobyte mimo budovy vyhľadajte čo 

najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte 
do najbližšej budovy a požiadajte maji-
teľa o  dočasné ukrytie (úkrytom môže 
byť napr. výrobný závod, úrad, kancelá-
ria, obchod, verejná budova, súkromný 
byt, dom a podobne),

• ak sa nachádzate v  domácnosti – zhro-
maždite celú rodinu a byt neopúšťajte,

• ak máte deti v školách – nesnažte sa ich 
vyzdvihnúť, postarajú sa o ne,

• v prípade, že cestujete automobilom 
a  počujete varovný signál – zaparkujte 
a  vyhľadajte úkryt v  najbližšej budove. 

Neukrývajte sa, keď zaznie varovný sig-
nál ohrozenie vodou.

2. zatvorte okná a dvere
• vytvorte izolovaný uzavretý priestor – 

uzavrite a utesnite okná, dvere a vetrá-
ky, odstavte klimatizáciu (netesnosti pre-
lepte páskou, väčšie netesnosti môžete 
utesniť tkaninami namočenými vo vode 
s  rozpustnými saponátmi, penovou 
hmotou, tmelom a pod.),

• uzavretím priestoru znížite pravdepo-
dobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu
• sledujte vysielanie rozhlasu a  televízie 

a  riaďte sa podľa vysielaných pokynov. 
Dozviete sa informácie o tom, čo sa sta-
lo, prečo bola spustená siréna a varova-
nie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,

• v prípade výpadku elektrického prúdu 
využite rádioprijímač na batérie,

• telefonujte len v súrnom prípade, neza-
ťažujte telefónne linky, najmä nevolaj-
te čísla tiesňového volania. Ťažko sa do-
voláte a zbytočne tým komplikujete čin-
nosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť 
prednostne potrebujú.

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvo-
dy na  ukrývanie. O  tom sa opäť dozviete 
z médií.

Zdroj informácií a  viac o  varovných 
signáloch sa dozviete na  www.minv.
sk/?varovanie-obyvatelstva-1
VCs

Siréna na budove pre kinotechniku v Parku oddychu. Foto: VCs

Senčania majú dobré srdce
Tesco uskutočnilo tradičnú vianočnú po-
travinovú zbierku od 16. do 18. decem-
bra 2021 pre potreby ľudí v núdzi a soci-
álne slabších občanov. Ukázalo sa, že Sen-
čania majú stále dobré srdce a počas tejto 
zbierky sa vyzbieralo 1.166 kg potravín. Za 
úspešný priebeh zbierky patrí vďaka pra-
covníkom Tesca a OZ Charita Senec, me-
novite dobrovoľníkom Edite Domenyovej, 
Márii Cisárovej, Anne Tondrovej, Ľudmile 

Schwarcovej, Tomášovi Takácsovi so sy-
nom, Jánovi Cíbikovi so synom, Róbertovi 
Baxovi, Márii Ochabovej a J. a K. Poizlovi.

Touto cestou OZ Charita Senec ďakuje 
všetkým, ktorí kúpili potraviny a hygienic-
ké potreby a darovali ich pre ľudí najviac 
postihnutých dnešnou situáciou. 

Všetkým prajeme pevné zdravie a po-
kojné Vianoce s empatiou v srdci.
OZ Charita Senec.
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Výsadba stromov na Svätoplukovej ulici

Koncom novembra sa na  Svätopluko-
vej ulici zrealizovala výsadba nových 
stromov, na  ktorú mesto Senec získalo 

dotáciou vo výške 6000 Eur z Bratislavskej  
regionálnej dotačnej schémy 2021 – výzvy 
na podporu ochrany životného prostredia 

a  rozvoja vidieka. Hlavným cieľom pro-
jektu „Výsadba verejnej zelene v  mes-
te Senec“ bolo zlepšiť životné prostredie 
obyvateľov mesta v danej lokalite zmierne-
ním nepriaznivých dôsledkov zmeny klí-
my. Celkovo bolo vysadených 37 vzrastlých 
stromov, z  toho 13 jarabín prostredných 
(Sorbus inremedia), 13 hlohov obyčajných 
(Crataegus laevigata Paul´s Scarlet), 6 jase-
ňov manových (Fraxinus ornus) a 5 hrabov 
obyčajných (Carpinus betulus Fastigiata).
„Tento projekt finančne podporil Bratislav-
ský samosprávny kraj“
Lenka Nižnanská, útvar projektového riadenia

Atraktívne sčítanie chodcov a cyklistov 
Na Hečkovej ulici pribudla v priebehu me-
siaca október 2021 moderná doplnková in-
fraštruktúra. Ide konkrétne o sčítač chod-
cov a  cyklistov, ktorý vie rozlíšiť chodcov 
od cyklistov, ako aj smer ich pohybu. 

Sledované obdobie porovnávania prej-
dení peších a cyklistov je od inštalácie sčí-
tača - 15. 10. 2021 do 30. novembra. Zozbie-
rané údaje o  počtoch vieme vyhodnotiť 
v čase, počas letnej a zimnej sezóny, doká-
žeme rozlíšiť frekvenciu mobility cez pra-
covný týždeň alebo víkend, sviatky či ran-
né alebo poobedné rušné hodiny. 

Koncom novembra 2021 sme zazna-
menali rekordný počet prejdení  cyklistov. 
Číslo presiahlo 10.000, čo je v tak krátkom 

čase naozaj motivačné. Pri porovnaní pra-
covného týždňa s víkendom sú počty prej-
dení cyklistov v  sledovanom období rôz-
ne, nakoľko sú niekedy intenzívnejšie 
cez víkend a niekedy cez pracovný týždeň 
bez  ohľadu na  počasie. Denné priemerné 
prejdenie chodcov predstavuje hodnotu 
622 a cyklistov 214. Zo zozbieraných úda-
jov taktiež vyplýva, že prechody sú inten-
zívne v  ranných a poobedných hodinách. 
Intenzita prechodov cyklistov sa odzrkad-
ľuje aj na  vysokej obsadenosti cykloprí-
streškov na železničnej stanici.

Najfrekventovanejší deň pre  cyklistov 
v sledovanom období bol 17. október 2021, 
kedy prešlo až 431 cyklistov za deň. 

Počty prejazdov cyklistov sa na  disp-
leji sčítača sa na  začiatku každého nové-
ho roka vynulujú. Sčítač počíta nepretrži-
te s  výnimkou výpadku elektrickej ener-
gie. Pri opätovnom pripojení do elektrickej 
siete nebudú čísla vynulované, ale displej 
bude pokračovať v počítaní aj s uloženými 
dátami.

Zozbierané údaje sú dôležité pri  vy-
hodnocovaní investícií do ďalšej doplnko-
vej infraštruktúry, do investícií budovania 
nových cyklochodníkov, ich marketingu 
a údržby, ako aj pri celkovom manažmente 
územia mesta Senec.

Atraktívne sčítanie motivuje obyvate-
ľov a  návštevníkov k  používaniu bicykla 
alebo starej dobrej chôdze v každodennom 
živote, či už pri dochádzaní za prácou, re-
kreáciou alebo občianskou vybavenosťou. 
Príď si aj Ty po svoje číslo! 

Sčítač je spolufinancovaný z  Bratislav-
skej regionálnej dotačnej schémy 2021 – 
výzvy na podporu ochrany životného pro-
stredia a rozvoja vidieka. Na projekt sčíta-
ča mesto získalo dotáciu 8.000 eur.
„Tento projekt finančne podporil Bratislav-
ský samosprávny kraj“
Beáta Štureková, útvar projektového riadenia

Nové stromy rozzelenajú ulicu. Foto: VK



12 Informačný servis www.sencan.skjanuár 2022

Chválime, karháme
• Chválime všetkých, ktorí pomáhajú 

odhŕňať sneh. V tomto prípade aj me-
novite pána Ladislava Galambosa. Ne-
bol jediný, kto sa v Senci takto svedomito 
zapojil, ale pracoval práve vtedy, keď ho 
zachytil náš objektív. Najmä staršie roč-
níky majú takéto dobré zvyky, ale náj-
de sa aj veľa mladých ľudí, ktorí si vedia 
upratať aj za plotom. Či už ide o sneh ale-
bo o odpad či polievanie aj verejnej zele-
ne. Ďakujeme.

• Karháme majiteľa auta, ktorý takto 
zaparkoval na Jánošíkovej ulici. 
Všetci sme pohodlní a keby sme mohli, 
vždy zaparkujeme bližšie, ak máme takú 
možnosť. Ohľaduplnosť by však mala byť 
v charakterovej zásobe každého. Aj vodi-
ča tohto auta.

Monitoring kvality ovzdušia.
Mesto Senec v spolupráci so Slo-
venským hydrometeorologickým 
ústavom sprevádzkovalo v  prie-
behu tohto roka novú monitoro-
vaciu stanicu na  Boldockej ulici 
pri  Lidli. Prípravné práce sa ko-
nali intenzívne už od skorých jar-
ných mesiacov a samotné osade-
nie stanice v  letných mesiacoch 
tohto roka. Následne bolo po-
trebné pripraviť ďalšie podklady 
na uvedenie stanice do prevádz-
ky. Zber údajov sa koná od polo-
vice novembra a počas tohto me-
siaca bola tiež inštalovaná sve-
telná LED tabuľa, ktorá obyvate-
ľom mesta prezentuje namerané 

údaje. Údaje sú dostupné aj 
na  webovom sídle Slovenského 
hydrometeorologického ústavu 
v  sekcii Spravodajstvo kvality 
ovzdušia. Mesto Senec sa tak za-
radilo do celoslovenskej siete mo-
nitorovacích staníc. Monitorova-
né budú nasledovné znečisťujú-
ce látky: PM10, PM2,5, NOx, NO2, 
CO a O3.

V prípade zhoršenia kvality 
ovzdušia bude SHMÚ prostred-
níctvom Varovného systému kva-
lity ovzdušia vydávať upozorne-
nia alebo výstrahy o  závažnej 
smogovej situácii.  
Lenka Nižnanská

Frézovanie 
nerovných ciest

Mestu Senec sa podarilo so Slovenskou 
správou ciest (SSC) dohodnúť frézovanie 
niektorých nerovných ciest na svojom úze-
mí. Od 6.12. do 8.12. prebiehali práce na 
niekoľkých úsekoch ciest l. triedy v Senci 
- na Námestí 1. mája, Mierovom námestí, 
Bratislavskej ulici a na križovatke ciest I/61 
a I/62. V budúcnosti bude potrebné vyme-
niť aj asfaltové vrstvy, načasovanie však 
záleží od SSC a jej rozpočtu. Odfrézovanie 
koľají a iných nerovností však zvýši bez-
pečnosť cestnej premávky.
MO Frézovanie je prvým krokom k zlepšeniu stavu ciest v správe SSC. Foto: VCs

Monitorovacia stanica. Foto: VCs
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Základná škola na Mlynskej dýchala opäť 
vianočnou atmosférou
Vianoce sú sviatok kresťanský. Na  Viano-
ce sa narodil Ježiš, posol lásky a  porozu-
menia medzi ľuďmi. Či sme veriaci alebo 
neveriaci, lásku pre  svoj život potrebuje-
me. Preto slávime Vianoce, len pre  tento 
jediný a  tak dôležitý symbol každej doby. 
Učíme sa umeniu vedieť prijať a  darovať.                                                                                               
Je to čas otvárania ľudských sŕdc, čas ra-
dosti, veselosti, lásky a pokoja. Čas, keď sa 
môžeme na chvíľu zastaviť, zaspomínať si, 
zamyslieť sa nad časom a atmosférou via-
nočných sviatkov, ale pri  tom nezabúdať 
na  svojich blízkych a  známych. Tak, aby 
nikto nebol v tomto čase sám.

Naša škola i  tento rok dýchala vianoč-
nou atmosférou. Triedy, chodby a  vesti-
bul boli vyzdobené vianočnými motívmi  
a z tried zneli vianočné koledy. 

Tak ako každý rok i  v tento predvia-
nočný čas sme sa veľmi tešili na  stretnu-
tie s vami, milí rodičia. Sú to vzácne chvíle 
a vianočné stretnutia s vami, milí rodičia, 
sú pre nás veľmi obohacujúce. Je to chví-
ľa, kedy sa spoja naše srdcia, aby precíti-
li vzájomnú blízkosť a kde vystúpenia detí 
ešte viac prehĺbia a zjemnia naše vzájom-
né vzťahy.

Keďže pandemická situácia nám nedo-
volila, aby sme sa po dlhom čase opäť spo-
lu stretli a užili si spolu predvianočnú at-
mosféru, rozhodli sme sa, že pripravíme 
video, kde uvidíte celý program a  všetky 
vystúpenia vašich detí, ktorý si aj napriek 
nepriaznivej situácii s pani vychovávateľ-
kami deti pripravili.

Robili sme to prvýkrát a  dali do  toho 
všetko úsilie, aby sme to čo najlepšie zvlád-
li natočiť a veríme, že sa vám to páčilo, že 
vás to dojalo a zohrialo pri srdci. Naše deti 
veľmi potešilo aj to, že ich prišli pri nakrú-
caní vianočného videa  podporiť aj pani 
riaditeľka Janka Tamašiová a pani zástup-
kyne Bejka Masarovičová a  Zuzka Per-
nická, ktoré sa prišli podeliť s deťmi o ra-
dosť z ich vystúpenia a zároveň im vyjad-
riť vďaku za výbornú prípravu a prezentá-
ciu. Bolo nám fajn a všetci sme si to užili.                                                                                             
Celé vianočné video s  vystúpením našich 
detí, pre  tých, ktorí by si to radi pozreli, 
nájdete na webovej stránke našej školy.

Na záver nám dovoľte popriať vám všet-
kým šťastný Nový rok 2022 a  do nového 
roku zaželať najmä veľa zdravia, spokoj-
nosti, lásky a porozumenia.
Text a foto: Mgr. Erika Biharyová
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2. ročník fotografickej súťaže Senec objektívom mobilu
Fotografická súťaž „SOM“ alebo „Senec ob-
jektívom mobilu“ mala byť vyhodnotená 
v  decembri, na  Mikuláša. Z  dôvodu loc-
kdownu sme sa však rozhodli, že vyhod-
notenie spolu s  výstavou presúvame na 
12.1.2022 o 15:00. Výstava bude trvať do 
28.1.2022

Fotografie dospelých i  detí, ktoré sa 
do súťaže prihlásili, vystavíme v Labyrinte 
MsKS. A bude sa na čo pozerať. Oproti mi-
nulému roku sme predĺžili trvanie súťaže 

tak, aby bolo možné naše mesto zachytiť 
počas celého roka.

Zmena je aj vo vyhodnotení súťaže. Pri-
pravili sme 2 kategórie - deti a dospelí.
Porotu tento rok tvoria: 
• Peter Nagy - populárny spevák, sklada-

teľ, muzikant a textár, známy aj ako pub-
likovaný fotograf

• Ivan Hlavanda - fotograf, o ktorom ste 
si mohli prečítať viac v rozhovore v de-
cembrovom čísle Senčana

• Zuzana Oros - grafička, ktorá vytvorila 
aj návrh na aktuálne používanú grafiku 
Mestských novín Senčan.

A ako chuťovku si pozrite výber tohtoroč-
ných súťažných fotografií.
Tento rok sa do súťaže zapojilo jedenásť 
detí a šiesti dospelí. Spolu priniesli 60 fo-
tografií. Veľmi si ceníme, že sa zapojili a 
podelili sa o svoj vzťah k mestu Senec pro-
stredníctvom svojich fotografií.
Erika Ambrušová a Martina Ostatníková

Ádám Sándor: Zasnežená panoráma

Ivo Brachtl: Optimist

Diana Rovnianska: Nebeská diaľnica Szofia Fülöpová: Jeseň
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Tony Wye: Čoskoro je leto Ivo Brachtl: 420

Štefan Húska: Sídlisko

Dominik Hóbor: Odraz vo vode Ladislav Marcel Botló: Jeseň v Senci
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Stalo sa na GAB-e

Oddychová zóna
Vďaka zamestnaneckému projektu Nadá-
cie Volkswagen Slovakia, ktorý bol ukon-
čený v  decembri, sme z  grantu 2.500 eur 
zariadili v  škole oddychovú zónu. V  jej 
príjemnom prostredí prebiehajú krúžky 
nemeckého jazyka, na  ktoré bol projekt 
zameraný. V  novembri a  decembri pri-
jali naše pozvanie rodičia Mgr. J. Drinko-
vá, Ing. J. Logojdová, Ing. Š. Jankovič a Ing. 
Š. Tarcsi, ktorí vo  svojej profesii pracujú 
s  nemčinou. Na  online stretnutí s  pánom 
Tarcsim, zamestnancom firmy VW, sa zú-
častnil aj jeho kolega z Bratislavy a nemec-
ký kolega pracujúci v Juhoafrickej republi-
ke. Hostia svojimi cennými radami a skú-
senosťami motivovali našich talentova-
ných nemčinárov, aby sa naďalej zdokona-
ľovali v jazykových zručnostiach. 
Aj keď je oddychová zóna prvotne určená 
študentom krúžkov nemčiny, využíva sa aj 
počas vyučovania cudzích jazykov či etiky. 
A hneď sa stala obľúbeným miestom rela-
xu našich študentov počas prestávok.

Celoslovenský úspech robota 
Evička
Tri krúžky robotiky pracujúce na našej ško-
le pravidelne dosahujú výborné výsledky.
Začiatkom novembra sa zúčastnili celoslo-
venskej súťaže Trenčiansky robotický deň. 
Študenti kvarty Lukáš Kocman, Martin 
Kuťka a Štefan Jankovič  v kategórii Do It! 
obsadili skvelé 2. miesto. S  ich robotom 
Evička mali za úlohu v čo najlepšom čase 
zvládnuť sledovanie čiary pomocou senzo-
rov a pohybovať sa v bludisku. V Trenčíne 

sa darilo aj ich mladším kolegom, žiakom 
sekundy, ktorí si vo svojej kategórii vybojo-
vali pekné 5. miesto. 

Medzinárodné umiestnenie 
v Best in English
Dňa 26. novembra sa na našej škole konalo 
medzinárodné testovanie Best in English, 
do  ktorého sme zapojili 40 žiakov. Tohto 
prestížneho testovania sa zúčastňujú štu-
denti od 14 do 19 rokov z približne 30 kra-
jín. Veľký úspech dosiahla Kamila Kováčo-
vá z III.A, ktorá sa vo veľkej medzinárod-
nej konkurencii umiestnila na  10. mieste 
zo 17 223 študentov z 595 škôl. Na Sloven-
sku jej patrí prvé miesto.

 Vianočná výzdoba
V decembri Žiacka školská rada zorgani-
zovala už tradičnú súťaž o najkrajšiu via-
nočnú výzdobu triedy. Aj keď prechod 
na  dištančné vyučovanie čas na  prípravu 
skrátil, snaha študentov bola o  to väčšia 
a posledný deň vyučovania v škole preži-
li vo  vianočnej atmosfére, ktorú umocni-
li aj darčeky od  Mikuláša s  čertom a  an-
jelom v prevedení našich učiteľov. Tešíme 

sa, že táto obľúbená akcia podporuje v na-
šich žiakoch kreativitu, fantáziu, spolupat-
ričnosť a je skvelou formou teambuildingu 
triednych kolektívov.

„Koľko lásky sa zmestí do krabi-
ce od topánok?“
Na prelome novembra a decembra sme sa 
zapojili do 4.ročníka celoslovenského pro-
jektu „Koľko lásky sa zmestí do  krabice 
od topánok?“. Študenti škatule plnili indi-
viduálne, niektorí  spoločne so spolužiak-
mi ako trieda a zapojili sa aj pedagógovia. 
Podarilo sa nám vyzbierať 52 vianočných 
škatuliek. Tie sme podľa pokynov zbierky 
odovzdali kontaktnej osobe tohto projektu 
za mesto Senec. Veríme, že sme aspoň ma-
lou troškou prispeli k príjemnej vianočnej 
atmosfére seniorov v Domus Bene v Senci.

Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí v  tomto školskom 
roku bude opäť online. Pozývame vás sle-
dovať ho v januári 2022 na www.gab.sk či 
na sociálnych sieťach facebook, instagram 
a youtube Gymnázia Antona Bernoláka.
GAB Senec

Vianočná výzdoba na GAB. Adriana Macková

Senecké pero 2022
Po úspešnom nultom ročníku literárnej sú-
ťaže Senecké pero sa pomaly začne pripra-
vovať prvý oficiálny ročník. Organizačný 
štáb a porota zhodnotili skúsenosti a navrh-
li niekoľko zmien. Najdôležitejšou je to, že 
súťažné práce nemusia byť iba o Senci, témy 
nebudú obmedzené. Nové znenie propozícií 
literárnej súťaže bude zverejnené na strán-
ke mesta Senec počas februára 2022. Už te-
raz sa tešíme na všetky súťažné práce!
MM
Ako motiváciu prinášame ukážku z tvorby 
z ročníka 2021.

Rozprávka o Tureckom dome
Za dávnych čias sa v Tureckom dome schá-
dzali múdri muži z  mesta, aby sa radili 
o jeho správe. A raz, keď takto večer sede-
li a rokovali, ozval sa z vonku buchot a ra-
chot a celý dom sa triasol. Vystrašení stích-
li a ani sa nepohli. Lomoz ale neprestával 
a trval až do rána. Nad ránom utíchol ale 
trvalo ešte hodnú chvíľku, kým sa páni od-
vážili a  vyšli z  domu von. Keď tak urobi-
li, uvideli v diaľke odchádzať troch ozrut-
ných obrov. 

Na  streche Tureckého domu zbada-
li zvyšky hostiny, veľké poloprázdne čaše 
s vínom a kopu zvieracích kostí. Pochopili, 

že obri si Turecký dom splietli so  stolom 
a celú noc pri ňom hodovali. A ľudia z mes-
ta sa ešte dlhé roky potom na tom zabávali.
Alex Llanaj, 3.B, ZŠ Kysucká SENEC
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Kedy budú prijímacie skúšky na senecké stredné školy?

Stredná odborná škola 
automobilová a podnikania 
Naša škola ponúka štúdium v odboroch:
6341 M škola podnikania - štvorročné 
štúdium končiace maturitnou skúškou:
Študijný odbor poskytuje úplné stredné 
odborné vzdelanie. Absolventi majú dobrú 
jazykovú a odbornú prípravu pre sféru sú-
kromného podnikania ako aj kvalifikáciu 
na  prvý stupeň riadenia malých a  stred-
ných firiem. Praktická forma prípravy 
je založená na  cvičeniach, práci v  cvič-
nej firme a  odbornej praxi vo  vybraných 
firmách.
2487 H autoopravár - trojročné štú-
dium končiace záverečnou skúškou, 
zameranie: mechanik, elektrikár, ka-
rosár, lakovník:
Je to učebný odbor profesijnej prípravy 
pre  výkon povolaní v  oblasti opráv auto-
mobilov. Teoretické vyučovanie prebieha 
v priestoroch školy a praktické vyučovanie 
je organizované formou odborného výcvi-
ku v cvičných dielňach školy, ale aj priamo 
na pracoviskách zamestnávateľov. Škola je 
zapojená do duálneho vzdelávania. Za celé 
praktické vzdelávanie zodpovedá zamest-
návateľ, ktorý súčasne znáša všetky nákla-
dy spojené s jeho realizáciou.
V našej škole vytvárame rodinnú atmosfé-
ru. Poskytujeme žiakom individuálny prí-
stup a priestor pre osobný rozvoj aj v rám-
ci krúžkovej činnosti. Škola žije rôznymi 
spoločenskými, kultúrnymi a  športovými 
akciami. Žiaci môžu využívať naše vlast-
né futbalové a tenisové ihrisko, telocvičňu 
s posilňovňou.
Termín prijímacej skúšky z  matematiky 
a zo slovenského jazyka a literatúry je pod-
ľa MŠVVaŠ SR stanovený nasledovne:
I. kolo:
1. termín: 2. - 3. mája 2022 
2. termín: 9. -  10. mája 2022
II. kolo: 21. júna 2022

Ing. Ľubomíra Hrubanová, riaditeľka školy

Spojená škola s VJM
Organizačná zložka Spojenej školy s VJM, 
Stredná odborná škola ekonomická a  pe-
dagogická s  vyučovacím jazykom maďar-
ským – Közgazdasági és Pedagógiai Sza-
kközépiskola otvára v  školskom roku 
2022/2023 triedy pre záujemcov o štúdium 
v odbore logistika a v odbore učiteľstvo 
pre  materské školy a  vychovávateľ-
stvo. Sú to atraktívne študijné odbory, kto-
ré reflektujú na potreby zamestnávateľov 
v seneckom regióne.  

Škola má dve formy štúdia – dennú (štvor-
ročné štúdium) a večernú (dvojročné štú-
dium). Vyučovacím jazykom je maďar-
ský jazyk. Odborné predmety vyučujeme 
v dvoch jazykoch, v maďarskom a sloven-
skom. Základné pojmy sa žiaci učia aj v an-
glickom jazyku v rámci predmetu odborná 
konverzácia v cudzom jazyku. 
Prihlášky podáva zákonný zástupca riadi-
teľovi školy do 20. marca 2022 (na obidva 
odbory). Kritériá, formu, obsah a  rozsah 
prijímacej skúšky zverejníme do 28. febru-
ára 2022. 
Termíny konania prijímacej skúšky určuje 
MŠVVŠ SR:
1. kolo:  1. termín: talentové odbory – 
4., 5. alebo 6. mája 2022
1. termín: ostatné odbory – 2. alebo 3. 
mája 2022
 2. termín: talentové odbory – 11., 12. 
alebo 13. mája 2022
2. termín: ostatné odbory – 9. alebo 10. 
mája 2022
2. kolo: 21.-22. júna 2022

Naším cieľom je pripraviť človeka vytrva-
lého, schopného kooperovať a  pracovať 
v tíme, schopného sebamotivácie k celoži-
votnému vzdelávaniu. Podporujeme talen-
ty, čo dokazujú aj výsledky našich žiakov 
na rôznych súťažiach.
Mgr. Zuzana Kontárová, riaditeľka školy

Gymnázium Antona Bernoláka
Novinkou na našom gymnáziu je, že plá-
nujeme otvoriť triedu s rozšíreným vyučo-
vaním informatiky v štvorročnom štúdiu. 
Všetky informácie získajú uchádzači na 
stránke www.studujnagabe.sk. 
Na študentov čaká nová výpočtová techni-
ka a zaujímavé predmety rozširujúce vedo-
mosti v oblasti informačných technológií.
Gymnázium Antona Bernoláka v Senci 
otvorí v školskom roku 2022/2023
• 1 triedu prvého ročníka osemročnej 
formy štúdia
• 1 triedu prvého ročníka štvorročnej 
formy štúdia
• 1 triedu s rozšíreným vyučovaním in-
formatiky prvého ročníka štvorročnej 
formy štúdia 

Kritériá prijímacieho konania budú zverej-
nené na stránke školy do 28. 02. 2022. 
Zákonný zástupca podáva prihlášku riadi-
teľovi strednej školy v termíne 20. 03. 2022, 
pripravuje sa elektronické podanie i spra-
covanie prihlášky.
Termíny prijímacích skúšok pre netalento-
vé odbory:
1. termín: 2. alebo 3. máj 2022
2. termín: 9. alebo 10. máj 2022

Prijímacia skúška bude písomná zo sloven-
ského jazyka a literatúry a z matematiky.

Začiatkom roka 2022 pripravujeme pre 
všetkých našich nádejných študentov onli-
ne formou Deň otvorených dverí. Sledujte 
naše stránky www.gab.sk, www.studu-
jnagabe.sk, Facebook a Instagram školy.
Tešíme sa na Vás!
PaedDr Zuzana Synaková, riaditeľka školy
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Ľubomír Novosád: „Som športovec telom aj dušou.“
Senčan Ľubomír Novosád patril do svetovej špičky paravolejbalu 
od 80. rokov minulého storočia až do roku 2012, kedy ukončil 
športovú kariéru. Má na konte bronz z Paralympijskych hier 
v Barcelone, striebro z Atlanty a bronz zo Sydney. Z majstrovstiev 
Európy má dve bronzové medaily. Zo svetových pohárov 
priniesol tri bronzové, tri strieborné a dve zlaté medaily. Trikrát 
dosiahol tretiu priečku a raz druhú na majstrovstvách sveta. 
Bol vyhlásený za najlepšieho nahrávača sveta a zároveň bol 
zaradený do All stars tímu na Paralympiáde v Atlante (1996) 
a v Sydney (2000). Svetová organizácia volejbalu pre telesne 
postihnutých športovcov WorldParaWolley, člen Medzinárodného 
paralympijskeho výboru, vyhlásil v roku 2021 Ľubomíra 
Novosáda za najúspešnejšieho športovca v kategórii stojaceho 
volejbalu, ktorý sa významnou mierou pričinil o propagáciu 
a rozvoj tohto športu. 

Čo je „stojaci volejbal“ a aký je váš 
hendikep?
Zdravotne postihnutí stojaci volejbalis-
ti hrajú v stoji bežný volejbal. Hendikep 
spočíva v tom, že hráčovi chýba časť kon-
čatiny, prípadne používa protézu. Rozdiel 
medzi „stojacim“ a „sedacím“ volejbalom 
je ten, že pri sedacom volejbale hráči se-
dia na  ploche ihriska, ktoré je menšie 
a  sieť je vo  výške 1,15 cm. Mám vrode-
né postihnutie dolnej končatiny. Od  na-
rodenia som prekonal viacero operácií. 

Hendikep ma obmedzuje len v  pohybe 
dolnej končatiny, mám neohybný členok, 
ktorý mi pri  skákaní veľmi chýba a  zá-
roveň mám túto nohu aj kratšiu a preto 
mám problémy s chrbticou.
Za akých okolností ste sa dostali 
k paravolejbalu?
Počas štúdia na  Strojníckom učiliš-
ti s  maturitou v  Bratislave som býval 
na internáte, kde som mal možnosť vyu-
žívať viacero športovísk. Na medziškol-
ských súťažiach si ma všimla moja 

budúca trénerka Mgr. Helena Hanková. 
Mal som vtedy 16 rokov. Volejbal sa mi 
zapáčil a odvtedy som sa venoval len to-
muto športu v tíme Klubu Mladosť Bra-
tislava, ktorý vtedy patril medzi špičku 
v Československu. Každý rok sme získali 
majstrovský titul. 
Klub Mladosť Bratislava sa neskôr zúčast-
ňoval aj Európskej ligy majstrov krajín 
ako Nemecko, Poľsko, Francúzsko, Ma-
ďarsko, Česká republika a ďalšie. 
Helena Hanková si ma vybrala aj do tímu 
reprezentácie Československa a  v roku 
1993 aj do Slovenskej reprezentácie teles-
ne postihnutých športovcov. V roku 1988 
som sa zúčastnil Majstrovstiev Európy 
vo Francúzsku. Skončili sme tretí a kvali-
fikovali sme sa na Paralympiádu v Barce-
lone v roku 1992.
Čo bolo najťažšie?
Nebolo ľahké dosiahnuť úspechy a  byť 
podporou celého tímu. Musel som siah-
nuť často na dno fyzických síl a ísť často-
krát aj cez bolesť a únavu. Musel som sa 
prekonať, aby sme ako tím dosiahli čo 
najväčší úspech. 
Paralympijské medaily a  iné trofeje nás 
stmeľovali a boli naším hnacím motorom. 
Kedy sa dostavili prvé medzinárod-
né úspechy a ako sa zmenili vaše 
možnosti športovania?
Prvým medzinárodným úspechom bolo 
tretie miesto na  Majstrovstvách Európy 
vo Francúzsku v roku 1988. Šport telesne 
postihnutých v tých rokoch nebol profe-
sionálne vnímaný, hrávali sme vo svojom 

Ľubomír Novosád je hráč s číslom 2 (číslo Ľubomíra Novosáda počas celej športovej kariéry) 
 - z paralympiády v Sydney 2000 – v strede trénerka Helena Hanková

Ľubomír Novosád 
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voľnom čase po  práci, cez  víkendy, brá-
vali sme si na tréningy dovolenky, takis-
to aj na sústredenia a súťaže. Celú moju 
športovú kariéru ma trénovala Helena 
Hanková, spoločne so Štefanom Eiselem. 
Ako každý tréner, mala vysoké nároky 
na hráčov, čo sa odzrkadlilo aj v mojich 
úspechoch, ktoré postupne priniesli aj 
zlepšenie podmienok pre náš tím. 
Aký vplyv mal šport na váš profesij-
ný a rodinný život?
Tým, že som sa venoval športu po  prá-
ci, tak na súkromie a rodinný život veľa 
času neostávalo, hoci som sa snažil využiť 
všetky príležitosti byť s blízkymi. 
Manželka bola tolerantná, rešpektova-
la to, že som športovec telom aj dušou. 
Chodila so mnou aj na tréningy a občas aj 
na sústredenia. 
Prečo ste ukončili športovú kariéru?
V roku 2012 som mal 40 rokov. Moje zdra-
vie už nedovoľovalo venovať sa športu 
naplno. 
Ďalším dôvodom bolo aj to, že z rozhod-
nutia Medzinárodného paralympijské-
ho výboru v  tomto roku už volejbal sto-
jacich nepokračoval ako paralympijská 
disciplína.
Ako sa vyvíjal váš „civilný“ život?
Po ukončení aktívnej športovej ka-
riéry som sa začal viac venovať pracov-
nej kariére, zdraviu a  rodine.Pracujem 
pre švajčiarsku firmu v Bratislave. 
V  roku 2014 sa nám narodili dvojičky, 
dievčatá Andrejka a  Lucka. Ženatý som 
od roku 2015. 
Napokon som sa rekreačne vrátil aj 
k  športu v  rámci možností. Venujem sa 
hlavne behu a  posilňovaniu. Príležitost-
ne si ešte zahrám volejbal s bývalými 
spoluhráčmi. 
Takisto sa snažím viesť aj deti k  športu, 
chodíme na  dlhé prechádzky, bicykluje-
me, plávame, deti korčuľujú, čo mne, bo-
hužiaľ, hendikep neumožňuje.
Aký je váš vzťah k Sencu?
Do Senca sme sa prisťahovali v  roku 
2008. Máme dobrú dostupnosť do práce, 
je tu všetko, čo pre  život mladá rodina 
potrebuje. 
Senec je krásne mesto. Slnečné jazerá 
využívame s  rodinou počas celého leta 
nielen na  plávanie. Chodíme do  blízke-
ho okolia na  vychádzky spolu s  deťmi 
a psom. Našli sme si tu veľa kamarátov. 
Býva sa tu dobre, deti chodia do  školy 
na  ZŠ Mlynskú v  Senci. Je tu dobrá ob-
čianska vybavenosť, sme tu spokojní.

Rozhovor pripravil Csaba Vysztavel 

Ľubomír Novosád je hráč s číslom 2, vedľa neho trénerka Helena Hanková - Svetový pohár 2001 Púchov

Zľava: bronz – Sydney 2000, striebro – Atlanta 1996, pod medailou z Atlanty bronz – Barcelona 1992

2021 - Ocenenie od WorldParaWolley za to, že sa významnou 
mierou pričinil o propagáciu a rozvoj stojaceho volejbalu
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Élhetőbb lett az alapiskola udvara 
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola két si-
keres pályázatból elnyert anyagi támoga-
tás segítségével tette élhetőbbé az isko-
laudvart. A  Bethlen Gábor Alap pályáza-
tán elnyert csaknem 3000 euróból emelt 
pódiumot készíttettünk a hátsó udvar dió-
fája köré, amely közösségi térként működ-
het tavasztól őszig. Sajnos, a  magaságyá-
sok építése forráshiány miatt egyelőre 

nem valósulhatott meg, de ezt majd ké-
sőbb pótoljuk. 

Az iskola mellett működő szülői szövet-
ség Szenc város kulturális bizottságánál 
pályázott sportjátszótér építésére. A  ját-
szótér kialakítását nagy szülői brigád előz-
te meg szeptemberben. Csaknem hatva-
nan nyesték a sövényt, takarították az alj-
zatot, készítették elő a beton alapot a kül-
téri fi tnesz eszközöknek, melyeket öröm-
mel vesznek birtokukba a  napköziseink, 
de a  testnevelés órákba is beilleszthető 
a fi tnesz eszközök használata.  Matus Mónika

Pribudli nové lákadlá na dvor ZŠ A. M. Szencziho
Základná škola Alberta Molnára Szenczi-
ho spríjemnila prostredie školského dvo-
ra z fi nančnej podpory z dvoch úspešných 
projektov. Za takmer 3.000 eur z Fondu Gá-
bora Bethlena sme vytvorili viacúčelové 
pódium okolo veľkého orecha na zadnom 
dvore, ktorý od jari do jesene môže fungo-
vať ako komunitný priestor. Žiaľ, pre  ne-
dostatok zdrojov sa nepodarilo uskutočniť 
výstavbu vyvýšených záhonov, to však ne-
skôr doplníme.   

Naše rodičovské združenie sa úspeš-
ne uchádzalo na Komisii kultúry a  rozvo-
ja vzdelávania mesta Senec o  príspevok 
na workoutové ihrisko. V rámci veľkej ro-
dičovskej brigády s  takmer šesťdesiatimi 
účastníkmi sme zastrihli živý plot, vyčis-
tili podklad a  pripravili betónový základ 
pre  vonkajšie fi tness stroje. Ihrisko poteší 
deti navštevujúce školský klub, ale posilňo-
vacie náradie môžeme využiť aj v rámci ho-
dín telesnej výchovy.                   Mónika Matus 

Advent a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában  
Advent v ZŠ A. M. Szencziho

Hore: adventné kalendáre - práce 
žiakov II. stupňa prihlásené do 
súťaže tried

Dolu: dekorácie dverí tried - sú-
ťažné práce žiakov II. stupňa

Foto: archív ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho

Pódium na zadnom dvore školy. Foto: VCs

Workoutové ihrisko na dvore školy. Foto: VCs
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Felvételi előzetes a szenci magyar 
tannyelvű közös igazgatású 
középiskolába jelentkezőknek

Iskolánk egyik szervezeti egysége a Közgaz-
dasági és Pedagógiai Szakközépiskola – 
Stredná odborná škola ekonomická a pe-
dagogická s vyučovacím jazykom maďar-
ským, melynek a jelenlegi 2021/2022-es 
tanévben 177 tanulója van. Célunk, hogy ez 
a létszám tovább emelkedjen. 

A 2022/2023-as tanévben is nyitunk osz-
tályokat a logisztika, illetve az óvodapeda-
gógia és nevelői szakon. Ezeket a képzése-
ket a szenci régió munkaadóinak igénye-
ivel összhangban indítjuk, így a végzős 
alapiskolások körében is népszerűek.

A logisztikai parkokban dolgozó mun-
káltatók előnyben részesítik azokat a vég-
zett szakembereket, akik jó nyelvtudással 
rendelkeznek és jártasak az információs 
és kommunikációs technológiákban. Isko-
lánk a logisztika szakon tanulókat felvérte-
zi ezekkel az ismeretekkel.

Az óvodapedagógia és nevelői szak iránt 
érdeklődőknél fontos, hogy empatikusak, 
kreatívak és jó kommunikatív készséggel 

rendelkezők legyenek.
Az iskolában kétféle képzés folyik, négy-

éves nappali képzés és kétéves esti tagoza-
tos képzés az érettségizetteknek.

Iskolánkban az oktatás nyelve a magyar. 
A szaktantárgyakat két nyelven, magyarul 
és szlovákul tanítjuk. Diákjaink az alapfo-
galmakat angol nyelven is elsajátítják az 
idegennyelvű szakkonverzáció keretében.

A jelentkezéseket mindkét tagozatra 
a törvényes képviselő nyújtja be az isko-
la igazgatójához 2022. március 20-ig. 

A jelentkezés alapkövetelményeit, vala-
mint a felvételi vizsga formáját, tartalmát 
és a felmérésre kerülő tudás terjedelmét 
2022. február 28-ig tesszük közzé.

A felvételi vizsga időpontját a Szlovák 
Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma ha-
tározza meg: 
1. forduló: 
1. terminus: tehetségvizsgaköteles szakok – 
2022. május 4., 5. vagy 6.
1. terminus: egyéb szakok – 2022. május 2. 
vagy 3.
2. terminus: tehetségvizsgaköteles szakok – 
2022. május 11., 12. vagy 13.

2. terminus: egyéb szakok – 2022. május 9. 
vagy 10.
2. forduló: 2022. június 21.-22.

Iskolánk az életre neveli a diákjait. Fej-
leszti bennük a kritikus és kreatív gondol-
kodást, valamint a gyors és hatékony prob-
lémamegoldás képességét. 

Arra törekszünk, hogy végzőseink kitar-
tók, csapatmunkára képesek és az élethosz-

szig tartó tanulásra is nyitottak legyenek. 
Támogatjuk a tehetségeket, ezt tanúsítják 
a diákjaink különböző versenyeken elért 
eredményei. 
Kontár Zsuzsanna  igazgató

/V slovenskom jayzku na str. 17/

Chémia ustúpila jazykom
V Spojenej škole s VJM s veľkým nasadením 
napredovalo v závere roka budovanie no-
vej jazykovej učebne, určenej na výučbu 
maďarského a slovenského jazyka a litera-
túry. Dúfame, že naši študenti budú môcť 
už od januára zaujať miesta v laviciach no-
vej odbornej učebne.

Keďže v posledných dvoch rokoch sme 
už nemali gymnazistov, bývalé chemické 
laboratórium zostalo nevyužité. Pri  pre-
stavbe boli odstránené staré umývadlá a la-
boratórne stoly, miestnosť bola vymaľova-
ná a  neónové osvetlenie nahradíme LED 
svietidlami. Len zachované rozvody plynu 

pripomínajú pôvodný účel miestnosti. Kú-
pili sme aj nové lavice, stoličky a  skrine. 
V jazykovej učebni, ktorá spĺňa požiadavky 
modernej doby, nemôže chýbať interaktív-
na tabuľa, projektor, počítač a tlačiareň. To 
všetko sme zvládli vďaka fi nančnej podpo-
re od Bratislavského samosprávneho kraja, 
zriaďovateľa našej školy.
Zsuzsanna Kontár 

A kémia átadta a helyét a nyelveknek
A szenci MTNY szakközépiskolában az év 
végén komoly hajrával folyt az új nyelvi 
szaktanterem kialakítása, amely a magyar 
és a  szlovák nyelv és irodalom oktatásá-
nak ad majd otthont. Reméljük, hogy diák-
jaink már januárban elfoglalhatják a  he-
lyüket a szaktanterem padsoraiban. 

Mivel az utolsó két évben már nem 
voltak gimnazistáink, ezért a  volt alag-
sori kémiai laboratórium kihasználatla-
nul maradt. Az átalakítás során eltávolí-
tottuk a régi mosdókat és a laboratóriumi 

asztalokat, a  termet kifestettük és a  ne-
onvilágítást LED-es lámpatestekkel he-
lyettesítjük. Csak a  megmaradt gázve-
zetékek emlékeztetnek a  terem eredeti 
rendeltetésére. 

Új padokat, székeket és szekrényeket is 
vásároltunk. A modern kor követelménye-
inek megfelelő nyelvi szaktanteremből az 
interaktív tábla, vetítő, számítógép, nyom-
tató sem hiányozhat. Mindehhez a  fenn-
tartónk, Pozsony megye biztosította az 
anyagiakat. Kontár Zsuzsanna Jayzková učebňa počas rekonštrukcie. Foto: VCs.

Hodina výtvarnej výchovy. Foto: archív školy
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Spomíname
Dňa 7.1.2022 uplynuli štyri roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná Anna Vargová. S  lás-
kou spomínajú manžel, syn s  deťmi a  dcéra 
s  rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Dňa 10.1.2022 uplynie 15 rokov, čo zhasli oči, 
ktoré nám boli také drahé. Dotĺklo srdce, ktoré 
nás milovalo. Stuhli ruky, ktoré nás s láskou hla-
dili. S boľavým srdcom spomíname na našu mi-
lovanú mamu Danku Backovú.

17. decembra  uplynulo 14 rokov od  smr-
ti našej milovanej matky, babičky Heleny 
Demovičovej rod. Stupkovej. Spomína Pali 
s rodinou.

 
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta 
a spomienky zostávajú v nás. V januári si pripo-
míname 5. výročie úmrtia našej drahej mamy 
Juliany Petrovičovej. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina 

 
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v  na-
šich srdciach stále žije spomienkami. 4. januára 
2022 si pripomenieme smutný deň, kedy nás 
pred 25 rokmi náhle opustil náš drahý Július 
Hrušovský. S láskou spomína manželka, dcéra 
a syn s rodinami.

 
Dňa 25.11.2021 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, vnuk a  krstný 
syn, Tomáš Kuzma. Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku. Smútia-
ca rodina

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik 2021. november 26-án elkísérték utol-
só útjára drága szerettünket, Rózsa Józsefet. 
Felesége, fiai és az egész gyászoló család. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim milovaným zosnulým, 
Jozefom Rózsom dňa 26. novembra 2021. 

Manželka, synovia a celá smútiaca rodina. 

Kým myslíme na svojich drahých, sú tu s nami. 
My spomíname každý deň na  jeho láskavosť, 
humor a pracovitosť. 5 januára 2019 sme sa na-
vždy rozlúčili so Štefanom Bučanom. Ďakuje-
me, ak si spomenie aj vy, čo ste ho poznali. Rodi-
na Bučanová a Macháčková

 
Dňa 9.1. uplynuli tri roky, čo nás náhle opustil 
Vladimír Jurčík. Stále nám chýbaš! Nikdy ne-
zabudneme, s láskou a so smútkom v srdci spo-
míname. Manželka Daniela, dcéra Petra s pria-
teľom a sestra Mária s rodinou.

 
Dňa 20.1.2022 si pripomíname tretie výročie 
úmrtia môjho syna, brata, otca, strýka, bratran-
ca Romana Mertinku (Šomogyi). Len ten, 
kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je 
bolesť a žiaľ. Odišiel si preč, nás to veľmi bolí, 
opustil si tento svet proti svojej vôli. S  láskou 
na  teba spomína mama, bratia Marián z rodi-
nou, Karol, sestry Eli z rodinou, Gigi z rodinou 

a tvoje deti Veronika a Roman.

Pred 20 rokmi nás navždy opustil Karol 
Horáček. S láskou na neho spomína celá rodi-
na a priatelia. 

Tak rýchlo plynie čas, spomienka na teba zostá-
va v nás. Dňa 17.12.2021 uplynulo 6 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, ded-
ko a pradedko Jozef Kovács. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu s nami tichú spomienku. S úctou 
a láskou v srdci spomína manželka Mária, deti 
Jana a Jozef s rodinami.

Dňa 1.12.2021 uplynulo 20 rokov, čo ma opus-
til môj drahý brat Jozef Rodný. Venujte mu 
so mnou tichú spomienku. Navždy si ostal dra-
hý brat v  našich spomienkach. Sestra Mária 
s rodinou

Spokojný spánok ti priať a  s úctou spomínať. 
Dňa 27.2.2022 si pripomíname tretie výročie 
úmrtia nášho dedka Jozefa Krajčoviča z Veľ-
kého Grobu. Spomíname na teba stále s láskou. 
Tvoje vnúčatá Sebastian, Saskia Mia, nevesta 
Izabela, tvoj syn Matej a tvoja kmotra.
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Alžbeta Bognárová (65)
Zuzana Budayová (70)

SZTP ZO č. 215
Vlasta Dolánová (80)

Jednota dôchodcov
Alžbeta Bognárová (65)
Milan Chovančík (65)
Ján Paulenka (65)
Zuzana Budayová (70)
Zuzana Čemanová (70)
Ing. Zuzana Lukáčová (75)

Alžbeta Mareková (75)
Ing. Ladislav Mokráň (75)
Mgr. Štefan Ruman (80)
Mária Mrázová  (85)

K 25. výročiu nahrala Limbora CD

Limbora je ako rodina
Ženský spevácky zbor „Limbora“, ktorý pô-
sobí pri  Miestnom odbore Matice sloven-
skej v Senci, oslávil v roku 2021 25. výro-
čie založenia.

Súbor vznikol v septembri 1996 na po-
pud Miestneho odboru Matice slovenskej 
v  Senci, aby sme si pripomínali a  udržia-
vali krásu slovenského folklóru a nádher-
ných slovenských piesní. V priebehu 25 ro-
kov náš súbor nacvičil celý rad piesní. Ná-
rodných, hymnických, sakrálnych aj kolied. 

Kolektív zboru rokmi vytvoril malú 
rodinu. Týmto CD chceme zanechať spo-
mienku a stopu na pekné roky, ktoré sme 
v zbore spoločne prežili. CD je k dispozícii 
všetkým našim priaznivcom, ktorých náš 
spev poteší a  ktorí si takto s  nami môžu 
zaspievať.

Spomíname na Fridricha 
Kolaroviča, nášho dirigenta

Keď sme zakladali ženský spevácky 
zbor, mal pán Fridrich Kolarovič, náš diri-
gent, už vyše sedemdesiat rokov, no pôso-
bil mladistvo a mal veľa energie. Jeho zá-
sluhou zbor funguje už 25 rokov, pretože 
od začiatku trval na tom, aby sme pravidel-
ne chodili na skúšky zboru. Aj keď sa diri-
govania pre vysoký vek vzdal (mal 90 ro-
kov), chodíme na skúšky všetci pravidelne.

Spomíname nielen na  jeho pripomien-
ky k  spevu, ale aj jeho názory na  politi-
ku, rozprávanie o  jeho živote a  názoroch 
na svet. Bol to skvelý učiteľ a mal nás rád. 
Vždy po  skúške hovoril, že pri  nás omla-
dol o  desať rokov. Pán Kolarovič bol za-
pálený národovec. Miloval Slovensko, mi-
loval jeho kultúru. Keď bol mladší, hrával 

na  harmonike pri  rôznych oslavách. Bol 
veľmi spoločenský a  mal ľudí rád. Pán si 
ho k sebe povolal 5.12.2021. Nech odpočí-
va v pokoji.
Tonka Ostatníková

Fridrich Kolarovič získal aj cenu 
mesta Senec. Foto: VCs

Ženský spevácky zbor „Limbora“ na fotografovaní na obal CD.. Foto: MO
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K jubilejnému roku 2022
Senec v roku 2022 oslávi 770. výročie svojej prvej písomnej 
zmienky. V jubilejnom roku sa mestské múzeum chystá 
sprístupniť úplne novú archeologickú a historickú expozíciu. 
V pláne má tiež zorganizovať vedeckú konferenciu.

Prvé písomné zmienky sú výrazným 
medzníkom regionálnych a miestnych de-
jín. Vo  väčšine prípadov však nehovoria 
o  založení tej-ktorej obce, ale sú hodno-
vernými svedkami ich existencie v danom 
roku. Veľká časť miest a obcí totiž existo-
vala už dávnejšie pred svojimi prvými 
zmienkami. 

Listiny, ktoré prvýkrát spomínajú obce 
nášho regiónu, sa zachovali od  13. sto-
ročia. Kontexty prvých písomných zmie-
nok nás informujú aj o  rôznorodosti 

vtedajších lokalít z hľadiska stupňa ich sí-
delného vývoja. Kým sa napr. Senec, Ber-
nolákovo, Úľany spomínajú prvýkrát už 
ako dediny, iné lokality sa v  textoch lis-
tín vyskytujú iba neurčito ako zem alebo 
obývaná zem.

Určiť spoľahlivo rok prvej písomnej 
zmienky je niekedy veľmi ťažké až nemož-
né. V dejinách sa často listiny falšovali, a už 
pri  viacerých obecných zmienkach histo-
rici dokázali, že pochádzajú z  nepravého 
zdroja. V iných prípadoch sa zas niektoré 

zmienky nedajú jednoznačne identifikovať 
s  dnešnou obcou či jej predchodcom. Na-
príklad v okolí Senca sa v stredoveku spo-
mína až osem rôznych Šúrov!

Nie každá stredoveká dedina pretrva-
la do súčasnosti. Niekde na dnešnom úze-
mí Rece alebo Boldogu ležala zaniknutá 
stredoveká dedina Milenta, južne medzi 
Sencom a  Hrubým Šúrom dedina Botseg, 
v miestnej časti Senec – Svätý Martin exis-
tovala dedina nesúca azda názov Dolina 
(prípadne Doľany).

Kráľ Belo IV. potvrdzuje listinu palatína Rolanda z 25. novembra 1252 o navrátení zeme Chondol 
Mikulášovi, synovi Tpuza. V opise jej chotára sa nachádza prvá písomná zmienka o Senci (villa 

Zemch). Faksimile v zbierkach Mestského múzea v Senci  (dielo reštaurátora Ivana Galamboša).
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Aj niektoré ďalšie obce, ktoré tu nespo-
míname, prehrali boj o existenciu v nepo-
kojných časoch stredovekých či novove-
kých dejín. 

Počiatky rozšírenia listinnej praxe 
v  Uhorsku sa všeobecne kladú na  obdo-
bie vlády panovníka Belu III. (1172–1296). 
Naplno sa však rozvinula až po tzv. tatár-
skom, či presnejšie mongolskom vpáde 
do Uhorska (1241/1242). 

Stredoveké listinné pramene naše 
dnešné mesto prvýkrát spomínajú v roku 
1252 ako villa (dedina) Zemch.

Následky spomínaného mongolského 
vpádu pre  Senec a  jeho okolie mohli byť 
katastrofálne. Tunajšie územie bolo za-
siahnuté severným krídlom ich vojska, kto-
ré na Uhorsko zaútočilo cez Poľsko a Mo-
ravu. Následne vyplienilo jej severo-zá-
padné oblasti a  smerom na  juh sa zasta-
vilo len pri  ľavom brehu Dunaja. K doby-
tiu Zadunajska si zvolili taktiku vyčkáva-
nia na zimu a zamrznutie Dunaja. Dovtedy 
však územia jeho ľavého brehu podliehali 
devastácii totálneho charakteru. 

Za  týchto chaotických okolností doš-
lo k výraznej zmene v mnohých, dovtedy 
ustálených majetko-právnych pomerov. 
Preto panovník Belo IV. (1235–1270) po od-
chode mongolských hord, okrem výraznej 
podpory budovania nových kamenných 

hradov a pevností, pristúpil svojimi naria-
deniami k  rekonštrukcii pôvodných ma-
jetko-právnych pomerov. Následne sa tiež 
rušili zistené neoprávnené držby. Odňa-
té majetky boli po doložení majetko-práv-
nych vzťahov vrátené ich pôvodným 
vlastníkom. 

V znamení vyššie opísaných širších kon-
textov sa zrodila aj listina, ktorá obsahu-
je doteraz prvú známu písomnú zmienku 
o  Senci. Listinu vydal 25. novembra 1252 
vtedajší palatín a  bratislavský župan Ro-
land z  dôvodu navrátenia zeme Chondol 
(Čondol, Čandal) Mikulášovi, synovi isté-
ho Tpuza. Senec sa spomína pri opise cho-
tárnych hraníc predmetnej zeme, a to dva-
krát. Raz v  súvislosti so  začiatočným vý-
chodným hraničným bodom darovaného 
majetku, ďalej pri opise k nemu sa vraca-
júcej poslednej hraničnej čiary. Na rozdiel 
od zeme Chondol, ktorá bola podľa listiny 
pred mongolským vpádom zaľudnená, no 
neskôr opustená a ďalších okolitých usad-
lostí, osídlenie Senca stálo už na  vyššom 
vývojovom stupni. Bola to zrejme dedina, 
ktorá bola po mongolskej pohrome zrejme 
obnovená pôvodným a z časti možno aj no-
vým obyvateľstvom. 

Originál spomínanej listiny z  roku 
1252 sa nezachoval. Jej obsah je nám zná-
my vďaka tomu, že spomínaný Mikuláš už 

o  niekoľko mesiacov neskôr požiadal pa-
novníka o potvrdenie predmetného vlast-
níctva. Kráľ Belo IV. vyhovel jeho žiados-
ti 16. apríla 1253 novou listinou, obsa-
hujúcou doslovné znenie listiny z  roku 
1252. Týmto nadobudol pôvodný právny 
stav majetkovej držby tak po  obsahovej, 
ako aj formálnej stránke večnú trvácnosť 
privilégia.

Zaznamenanie Senca neznámym pi-
sárom v  roku 1252 môžeme chápať ako 
istú deliacu čiaru v  dejinách tejto lokali-
ty. V každom prípade ide o udalosť, ktorej 
výročie si zaslúži osobitný zreteľ. Aj z toh-
to dôvodu plánujeme v  Mestskom múzeu 
v  Senci zorganizovať na  jeseň interdisci-
plinárnu vedeckú konferenciu, ktorá by 
svojim obsahom priblížila historické, pa-
miatkové, prírodné i kultúrne aspekty de-
jín nášho mesta i  priľahlého regiónu. Sa-
mozrejme ako inokedy, aj v tomto prípade 
bude našim hlavným cieľom posunúť ve-
domostné hranice prínosom z  najnovších 
výskumov odbornej verejnosti. Ešte do leta 
však plánujeme sprístupniť v  nových 
priestoroch Tureckého domu úplne novú, 
modernú archeologickú a  historickú ex-
pozíciu zameranú na staršie dejiny tunaj-
šieho regiónu. V kontexte expozície si náj-
de svoje dôstojné miesto aj prvá písomná 
zmienka nášho mesta.
Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci   

„...prvá hranica vychádza z východu blízko zeme dediny Zemch...“ – takto sa prvý krát v dejinách 
spomína Senec.

Rekonštruovaná majestátna obojstranná pečať 
kráľa Belu IV. (Mestské múzeum v Senci).

Mestské múzeum v Senci v Tureckom dome.
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MŠK Senec má nového trénera A mužstva
Ivan Vrabec pochádza z Galanty. Vyrastal na tamojších 
futbalových ihriskách a stal sa hráčom, ktorý si v 80. rokoch 
a začiatkom 90. rokov minulého storočia štyridsaťkrát zahral 
v najvyššej Československej federálnej lige. Obliekal dresy ZŤS 
Petržalka, Interu Bratislava, Senca, Plastiky Nitra, Artmedie 
Petržalka. Neskôr si zahral aj v Singapure, Kuvajte a v Rakúsku. 
Trénerskú kariéru začal vo Venglošovej futbalovej akadémii. 
Bol asistentom trénera AS Trenčín, Spartaku Trnava, Slovanu 
Bratislava, Zaglebie Lubin a hlavným trénerom FC Nitra 
a FK Senica. Absolvoval zahraničné stáže v kluboch ako PSV 
Eindhoven či FC Liverpool. Ako tréner si vychutnal v AS Trenčín 
a v Slovane Bratislava majstrovský titul v našej najvyššej súťaži 
a víťazstvo v Slovenskom pohári. Od októbra 2021 trénuje 
A mužstvo MŠK Senec.

Senecká futbalová obec si vás pa-
mätá aj ako hráča. Kedy ste hrali 
za Senec? 
Svoju hráčsku kariéru som začal v roku 
1977 v Slovane Galanta, odkiaľ som pre-
stúpil do  l. ligy ZŤS Petržalka/Inter Bra-
tislava. V  roku 1988 som prišiel do  klu-
bu PZN Senec. Hral som na  poste zad-
ného stopéra a  mužstvo som viedol aj 
ako kapitán. Senec v  tom čase postúpil 
do I. Slovenskej národnej futbalovej ligy. 
Zo Senca som v roku 1990 opäť zamieril  
do I. ligy, prestúpil som do FC Nitra.

Poznáme vás ako výborného obran-
cu. Preferujete defenzívny futbal?
Nemám rád prehnane defenzívny futbal. 
Ako tréner mám inú filozofiu. Najviac sa 
mi páči herný štýl anglického futbalu, čo 
produkuje FC Liverpool a  Manchester 
United.
Ako sa rozvíjala vaša trénerská 
kariéra?
Od roku 2001 som sa venoval mláde-
ži v  Petržalke vo  Venglošovej futbalovej 
akadémii. V  rokoch 2008-2009 som tré-
noval AS Trenčín a  od 2009 do  2011 FC 

Nitra. V období 2011-2013 som bol tréne-
rom v Dunajskej Lužnej. V rokoch 2013-
2016 som už bol naspäť v  AS Trenčín, 
kde sme dvakrát získali Slovenský pohár 
a dvakrát titul majstra Slovenskej repub-
liky. Z Trenčína som prestúpil do Trnavy 
ako asistent trénera Miroslava Karhana. 
V  rokoch 2017-2019 som bol asistentom 
Martina Ševelu v  ŠK Slovan Bratislava, 
kde sme opäť získali Slovenský pohár a ti-
tul majstra Slovenska. Odtiaľ viedli moje 
cesty do  Poľskej ligy do  klubu Zaglebie 
Ľubin, kde som pôsobil ako asistent tré-
nera do leta 2021. 
Ako ste sa dostali späť do Senca?
Majiteľa klubu MŠK Senec som poznal už  
dávnejšie. Oslovil ma začiatkom októbra, 
že by mal záujem o  moju prácu pri  A 
mužstve dospelých. Po niekoľkých rozho-
voroch som jeho ponuku prijal. 
Čo zavážilo v rozhodovaní o prijatí 
ponuky?
Po poľskom Ľubine som chcel pokračovať 
vo svojej trénerskej kariére bližšie k svo-
jej rodine. Som ženatý a  mám dve deti. 
Tiež zavážilo, že v minulosti som pôsobil 
v  Senci ako hráč. Mám pozitívny vzťah 
k mestu, k seneckému futbalu a páčili sa 
mi podmienky trénovania v  seneckom 
prostredí. 
V akej forme bolo senecké mužstvo, 
keď ste nastúpili?
Mužstvo nebolo v ideálnej forme, hlavne 
čo sa týka výsledkov.

Ivan Vrabec - foto: Barbora Szabová, MŠK Senec

Majstrovský zápas Senec-Jelšava (prvý sprava). Foto: archív Ivana Vrabca
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Lucia Debnárová 
vyrovnala skóre 
na 11:11
V predchádzajúcom vydaní Mestských no-
vín Senčan sme uverejnili rozhovor s Lu-
ciou Debnárovou, vtedy ešte „len“ desať-
násobnou majsterkou sveta v  armwrest-
lingu. V tom čase práve získala svoj jede-
násty titul majsterky Európy v  litovskom 
Vilniuse.

Ani sme sa nenazdali a Lucia Debnáro-
vá začiatkom decembra vyrovnala skóre 
v Bukurešti ziskom jedenásteho titulu maj-
sterky sveta v  kategórii do  60 kg nad  re-
prezentantkami Kazachstanu a  Ruska. 
Gratulujeme!
VCs

Aké zmeny ste stihli aplikovať?
Som tu veľmi krátko, aby sa mohli spra-
viť zásadné zmeny. Skôr som len spozná-
val mužstvo. Upriamil som sa na zmenu 
herného systému, ktorý nám v  posled-
ných zápasoch pomohol k  dvom víťaz-
stvám a  remíze. Myslím si, že mužstvo 
po dvoch zápasoch herne napredovalo, aj 
keď posledný zápas v domácom prostre-
dí nevyšiel. Mužstvo však ukázalo svoju 
tvár, hlavne to, že po menšom doplnení 
sa bude dať na nich dobre stavať.
Kde sa nachádza klub momentálne 
a aký cieľ ste si dali?
Sme na 10. mieste. Ciele sme si zatiaľ ne-
dávali, snažili sme sa ísť od zápasu k zá-
pasu a napredovať k vyšším priečkam.
Čo Vás čaká v jarnej sezóne? 
Sezóna začne 12. marca 2022 dohráva-
ným zápasom z  jesene. Čakajú nás ťaž-
ké zápasy. Hlavne chceme ukázať senec-
kému divákovi zlepšenie vo  všetkých 
smeroch a  prilákať ešte viac priazniv-
cov na  senecké tribúny. Konkrétne ciele 
si nedávame, ale budem spokojný, keď sa 
umiestnime v prvej polovici tabuľky. Se-
nec by si zaslúžil hrať vyššie, nakoľko tra-
dícia futbalu tu má dobrú základňu.
Ako sa cítite opäť v Senci?
V Senci som hral niekoľko rokov, pros-
tredie mi bolo vždy sympatické, rád som 
sa sem vracal, aj keď som už nebol hrá-
čom a preto som rád, že môžem pôsobiť 
v  Senci ako tréner. Chcem dosiahnuť čo 
najlepšie výsledky s mužstvom dospelých 
a  pevne verím, že je reálne dostať klub 
do vyššej súťaže.

Pripravil Csaba Vysztavel

Fotka z postupu do I. SNFL (piaty zľava). Foto: archív Ivana Vrabca

Po zápase Bánovce-Senec, keď bol zabezpečený postup do I.SNFL (zľava tretí, dolný rad). 
Foto: archív Ivana Vrabca

Šťastná opäť zlatá Lucia Debnárová. Foto: archív LD
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Navrhnite kandidáta na titul Športovec roka mesta 
Senec za rok 2021
Príležitosť navrhnúť športovca na  ocene-
nie Športovec roka mesta Senec za  rok 
2021 je opäť tu. 

Napriek pandémii a náročným či už tré-
ningovým alebo súťažným podmienkam 
dosiahli naši seneckí športovci významné 
úspechy na  domácom i  medzinárodnom 
súťažnom poli aj v roku 2021.

O svojich najlepších športovcoch, repre-
zentantoch, vedia predovšetkým športové 
kluby. Vedia koľko úsilia, každodennej dri-
ny, vôle i odriekania musia športovci vyvi-
núť, aby sa úspech dostavil.

Komisia športu pri MsZ v Senci očakáva 
od vás tipy, návrhy na seneckých športov-
cov, ktorí si zaslúžia byť nominovaní a  tí 

najlepší aj ocenení cenou Športovec roka 
mesta Senec za rok 2021.

Návrhy je možné posielať 
do 10.1.2022.
Návrhy podávajú športové kluby, športová 
komisia i vedenie mesta.

Pri posudzovaní najúspešnejších špor-
tovcov rozhodujú nasledovné kritériá:
• reprezentant - počet štartov 

v reprezentácii,
• účasť na majstrovstvách sveta, majstrov-

stvách Európy, majstrovstvách Sloven-
skej republiky a umiestnenie,

• medzinárodná účasť na turnajoch, podu-
jatiach a umiestnenia,

• účasť a umiestnenie na regionálnych či 
republikových turnajoch, podujatiach.

Termín slávnostného vyhlásenia 
výsledkov Športovec roka mesta Se-
nec za rok 2021 je stanovený na stredu 
23.2.2022 o 18:00 v kinosále Mestského 
kultúrneho strediska Senec.

Aktuálne informácie o  ankete Špor-
tovec roka 2021 budeme priebežne 
zverejňovať na  Informačnom portáli 
www.senec.sk a  facebookovej stránke 
Mesto Senec - oficiálna stránka. Tu náj-
dete aj formulár na podanie návrhu.
Gabriela Rebrošová, referát športu a dotácií

Združený chodník Billa – Tesco vo výstavbe
Od roku 2015 pracuje mesto na  realizácii 
tzv. združeného chodníka v úseku od Billy 
po Tesco. Najviac plány zdržalo vysporiada-
nie pozemkov. Odkúpenie posledného chý-
bajúceho pozemku schválilo Mestské zastu-
piteľstvo v Senci na konci októbra. S práca-
mi sa začalo najskôr, ako to bolo možné.

 Od 21.11. sa realizovala úprava existu-
júceho chodníka na združený, čiže chodník 
pre peších aj cyklistov, ktorý bude oddele-
ný od  cesty zeleným pásom. Chodník sa 
rozšíri z pôvodného 1,5 metra na 3 metre. 
Odstránenú dlažbu nahradí asfaltobetóno-
vý kryt. V  miestach spevnených vjazdov 

na  súkromné pozemky sa rozsah spev-
nenej plochy upraví, kryt spevnenej plo-
chy sa rozoberie, vyčistí a spätne sa polo-
ží dlažba.

Celková plocha združeného chodníka 
bude 1150 metrov štvorcových a  plocha 
preskladaných spevnených plôch vjazdov 
na  súkromné pozemky bude 110 metrov 
štvorcových. Celková dĺžka združeného 
chodníka bude 400 metrov.

 Prečo sa združený chodník 
realizuje takýmto spôsobom?

 Od roku 2015 mesto pripravovalo plá-
ny realizácie, ktoré však muselo prispôso-
biť požiadavkám dotknutých orgánov pod-
ľa osobitných predpisov. V pôvodných plá-
noch sa cyklochodník mal nachádzať v te-
lese cesty. Príslušné úrady nesúhlasili s ve-
dením cyklotrasy v telese cesty iba vytvo-
rením cyklopruhu, preto mesto pristúpilo 
k alternatíve združeného chodníka so ze-
leným oddeľujúcim pásom. Ide totiž o štát-
nu cestu I/61, ktorá je v správe Slovenskej 
správy ciest. Cesty I. triedy majú nadregi-
onálny dopravný význam a  sú dopravné 
veľmi vyťažené.
Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

Práce na združenom chodníku pre cyklistov a chodcov na Bratislavskej ulici. Foto: DB


