
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023, lásku, radosť a pokoj v rodinách, úspech a spokojnosť 
v práci a pevné zdravie Vám a Vašim blízkym v mene poslancov mestského zastupiteľstva 
a zamestnancov mesta praje

   Ing. Pavol Kvál, primátor mesta Senec

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 2023-ban, szeretetet, örömet és békessé-
get a családokban, sikereket és megelégedést a munkában, valamint jó egészséget kíván 
Önöknek és szeretteiknek a városi képviselő-testület tagjai és a város dolgozói nevében

   Ing. Pavol Kvál, Szenc polgármestere
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Pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2023 všetkým!
Máme pred sebou 365 dní nového roka. Ako ich využijeme, záleží na každom z nás.
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Príhovor primátora mesta Senec Ing. Pavla 
Kvála na začiatku volebného obdobia

Milé Senčanky, vážení Senčania,
na úvod by som rád poďakoval predošlé-
mu vedeniu za  prácu, ktorú odviedli, ďa-
kujem poslancom uplynulého volebného 
obdobia za  spoluprácu, ďakujem zamest-
nancom MsÚ a členom volebných komisií, 
ktorí sa podieľali na príprave a bezproblé-
movom priebehu volieb. V  neposlednom 
rade ďakujem môjmu volebnému tímu 
a  rodine za  obrovskú podporu. Ďakujem 

aj kandidátom vo voľbách za slušnú a fé-
rovú kampaň, čo nebolo v  minulosti zvy-
kom a čo vnímam ako prvý signál k slušnej 
komunikácii medzi poslancami a vedením, 
pričom len takto dosiahneme u Vás obča-
nov dôveru a rešpekt voči nám. Mám totiž 
pocit, že v dnešnej dobe je politik pre ľudí 
často len terčom a nie partnerom.

Novozvoleným poslancom pripomí-
nam, aby si uchovali ustanovujúce zastu-
piteľstvo v  pamäti ako slávnostný, výni-
močný moment a nezabudli na sľub, ktorý 
sme všetci dali, že svoj mandát budeme vy-
konávať v záujme Senčanov, zodpovedne, 
so všetkým čo k mandátu prislúcha. Ďalšie 
naše zasadnutia už budú pracovné a roz-
hodnutia často náročné.

Čaká nás ťažké obdobie, ktoré pravde-
podobne ovplyvní naše vízie a ciele, hlav-
ne kvôli energetickej kríze a  s tým spoje-
nými dôsledkami. Máme však plán a  rie-
šenia a  som presvedčený, že v  tomto zlo-
žení to zvládneme a  pomôžu mi. Pri  tom 
všetkom však nesmieme zabudnúť na  tie 

nevyhnutné ciele a  priority, ako je naprí-
klad nová škola či poliklinika, ktorú sme 
sľúbili, pretože práve tá bude slúžiť úplne 
všetkým obyvateľom, bez  ohľadu na  po-
litický názor či vek. Len spoločne, dialó-
gom a kompromismi, však vieme napĺňať 
aj iné ciele, ktoré sme si dali a ktoré sme 
Vám Senčanom sľúbili v našich volebných 
programoch.

Želám si preto, aby naše rozhodnutia 
neovplyvňovali klubové tričká, ale aby 
sme všetci nosili Senecký dres.

Vykonávať funkciu primátora mesta 
je pre  mňa veľká česť, zároveň záväzok 
a preto mi dovoľte, aby som deklaroval, že 
sa budem riadiť a radiť s odborníkmi, bu-
dem rešpektovať potreby seniorov a záro-
veň myslieť na  mladú generáciu. Vopred 
ďakujem našim partnerom z BSK, štátnych 
inštitúcií, miestnych organizácií, športo-
vých klubov a podobne, že nám vďaka vec-
nej diskusii a  konštruktívnej spolupráci 
umožnia viesť mesto zodpovedne, v  pro-
spech všetkých Senčanov. Tak ako, ja hrdý 
Senčan a lokálpatriot, si vážim, čo tu pre-
došlé generácie pre nás vybudovali a zane-
chali nám, je čas, aby sme teraz my konali 
tak, aby boli na nás hrdé naše deti!

Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 13.12.2022

Uznesenie č.14/2022
MsZ prerokovalo a schválilo návrh Šta-
tútu Mesta Senec, ktorý tvorí neoddeliteľ-
nú prílohu tohto návrhu.
Uznesenie č.15/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo Rokovací 
poriadok Mestského zastupiteľstva Mesta 
Senec, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 
tohto návrhu s pripomienkami.
Uznesenie č.16/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo Rokovací 
poriadok komisií MsZ s pripomienkami.
Uznesenie č.17/2022
MsZ prerokovalo návrh na  zriadenie 
komisií a  zriadilo podľa § 15 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plat-
nom znení tieto stále komisie: finančná 
komisia, komisia životného prostredia 
a verejného poriadku, komisia zdravotná 
a sociálna, komisia školstva a kultúry, ko-
misia športu, komisia cestovného ruchu, 
dopravy a parkovania, komisia výstavby 
a územného plánovania.
Uznesenie č.18/2022
MsZ prerokovalo návrh do finančnej ko-
misie a zvolilo za predsedu poslankyňu 

Mgr. Kristínu Harvanovú Černayová. Čle-
novia sú: Ing. Veronika Pribylková, Ing. 
Mariana Ballesteros, Jasim Bosnič, MUDr. 
Miklós Mészáros, M.B.A., Ing. Janka Zácsi-
ková, Ing. Anna Vargová, Andrea Šlosáro-
vá, Ing. Róbert Szabo.
Uznesenie č.19/2022
MsZ prerokovalo návrh do  komisie vý-
stavby a  územného plánovania a  zvoli-
lo za predsedu Ing. arch. Richarda Paue-
ra. Členovia sú: Mgr. Gejza Varga, Ing. Pe-
ter Šimonič, Ing. Jozef Koiš, Ing. Martin 
Gabriel, Ing. Vladimír Varga, Ing. arch. 
Marcel Mikulec, Ing. arch. Peter Sedala, 
Ing. Oľga Ďuranová
Uznesenie č.20/2022
MsZ prerokovalo návrh do komisie život-
ného prostredia a  verejného poriadku 
a zvolilo za predsedu Ing. Davida Tenge-
riho. Členovia sú: Ing. Tibor Németh, Pa-
vol Hrnčiar, Eduard Kubala, Ľuboš Vára-
dy, Samuel Rybár, Ing. Jana Némethová, 
Ing. Ján Maglocký, Dušan Kozic.
Uznesenie č.21/2022
MsZ prerokovalo návrh do komisie škol-
stva a kultúry a zvolilo za predsedu Mgr. 

Rudolfa Galambosa. Členovia sú: Katarí-
na Németh Kováčová, Mgr. Lukáš Matlák, 
PaedDr. Monika Snohová, Emanuel Deb-
nár, Mgr. Iveta Barková, Ing. Martina Bol-
lová, Ing. Karmen Baričáková, Mgr. Fran-
tišek Podolský.
Uznesenie č.22/2022
MsZ prerokovalo návrh do komisie zdra-
votnej a sociálnej a zvolilo za predsedu 
Janku Turanskú. Členovia sú: Mgr. Pavol 
Tóth, Mgr. Kristína Klenovics Czére, PhDr. 
Zuzana Gabrišová Košecová, PharmDr. 
Magdaléna Príbelská, PhDr. Mgr. Gabriel-
la Németh, Mgr. Katarína Gerbranda Vy-
drová, Anna Mokrášová, MUDr. Emese 
Dobošová.
Uznesenie č.23/2022
MsZ prerokovalo návrh do komisie špor-
tu a zvolilo za predsedu PhDr. Mgr. To-
máša Mókoša. Členovia sú: Ing. Jaroslav 
Homola, Mgr. Juraj Chríbik, Gabriel Csé-
my, Mgr. Gabriela Szabová, Bc. Marti-
na Petrušková, Ivana Hofericová, Tomáš 
Medveď, Ľudovít Szabo.
Uznesenie č.24/2022
MsZ prerokovalo návrh do  komisie 
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cestovného ruchu, dopravy a parkovania 
a zvolilo za predsedu Petra Kmeťa. Čle-
novia sú: Mgr. Michal Krajčovič, Ing. Ró-
bert Podolský, Alexandra Marčeková Fe-
rančíková, Ing. Marián Ištvánfi, Bc. Ma-
rek Šranko, Peter Árva, Ing. Mária Hudá-
ková, Ing. Vladimír Lysičan.
Uznesenie č.25/2022
MsZ prerokovalo návrh do  redakčnej 
rady Mestských novín Senčan a  zvolilo 
za predsedu Moniku Macháčkovú. Členo-
via sú: Jaroslav Skácel, Ing. Noemi Lubel-
lan, Mária Rovenská, PhDr. Mgr. Gabriel-
la Németh, Mgr. Ing. Rastislav Kysel, Ing. 
Lucia Krutá, Mgr. Ján Rohár, Helena 
Nemcová.
Uznesenie č.26/2022
MsZ zriadilo Komisiu Mestského zastu-
piteľstva v Senci na vybavovanie sťažnos-
tí a určilo jej náplň práce a zvolilo členov: 
predseda: Mgr. Gyula Bárdos, členovia: 
Mgr. Kristína Harvanová Černayová, Jan-
ka Turanská. Náhradníci: Ing. Ján Pull-
man, Monika Macháčková.
Uznesenie č.27/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo odvolanie 
Ing. Dušana Badinského z  funkcie člena 
predstavenstva spoločnosti Veolia Ener-
gia Senec, a.s.
Uznesenie č.28/2022
MsZ prerokovalo a schválilo menovanie 
Ing. Pavla Kvála do  funkcie člena pred-
stavenstva spoločnosti Veolia Energia Se-
nec, a.s.
Uznesenie č.29/2022
MsZ prerokovalo a  vzalo na  vedomie 
informatívnu správu hlavného kontroló-
ra z výsledkov vykonaných kontrol za ob-
dobie október/november 2022.
Uznesenie č.30/2022
Mestské zastupiteľstvo prerokova-
lo a  schválilo plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.
Uznesenie č.31/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 

na  odpis pohľadávok v  celkovej výške 
21.065,65 €.
Uznesenie č.32/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo odpis po-
hľadávky ZŠ s VJM A.M. Szencziho vo výš-
ke 240 €.
Uznesenie č.33/2022
MsZ prerokovalo a schválilo zmenu roz-
počtu Mesta Senec na rok 2022.
Uznesenie č.34/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo 3. zmenu 
rozpočtu MsKS Senec na rok 2022.
Uznesenie č.35/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo 1. zmenu 
rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Se-
nec na rok 2022.
Uznesenie č.36/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Senec o dodržiavaní verejného poriadku 
a čistoty na území mesta Senec.
Uznesenie č.37/2022
MsZ prerokovalo a  vzalo na  vedomie 
Správu o odpadovom hospodárstve mes-
ta Senec.
Uznesenie č.38/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mes-
ta Senec o  nakladaní s  komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi na úze-
mí mesta Senec.
Uznesenie č.39/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenia Mesta Senec, ktorým 
sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariade-
nie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a  drobné stavebné odpady 
v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 6/2020 a  Všeobecne záväzného naria-
denia č. 6/2021 s účinnosťou od 1.1.2023.
Uznesenie č.40/2022
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
a  vzalo na  vedomie Stanovisko hlav-
ného kontrolóra Mesta Senec k  návrhu 

rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacroč-
ného rozpočtu na roky 2024 - 2025.
Uznesenie č.41/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo rozpočet 
Mesta Senec na rok 2023 vrátane progra-
movej štruktúry.
Uznesenie č.42/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo Obchod-
no-finančný plán Správy cestovného ru-
chu Senec s. r. o. na rok 2023.
Uznesenie č.43/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo rozpočet 
MsKS Senec na rok 2023 a vzalo na vedo-
mie rozpočet na roky 2024 a 2025.
Uznesenie č.44/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo rozpo-
čet Školskej jedálne Kysucká 14 Senec 
na rok 2023 a vzalo na vedomie rozpočet 
na roky 2024 a 2025.
Uznesenie č.45/2022
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo zaradenie 
Súkromnej výdajne školskej jedálne, Tr-
navská 11, Senec, ako súčasti Súkromnej 
materskej školy, Trnavská 11, Senec.
Uznesenie č.46/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na  uzatvorenie Zmluvy o  budúcej kúp-
nej zmluve (Západoslovenská distribuč-
ná, a.s.).
Uznesenie č.47/2022
MsZ prerokovalo a schálilo návrh na zria-
denie vecných bremien Zmluvou o budú-
cej zmluve o  zriadení vecných bremien 
(Západoslovenská distribučná, a.s.).
Uznesenie č.48/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo harmono-
gram zasadnutí MsR a MsZ na rok 2023.
Uznesenie č.49/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na udelenie odmeny hlavnému kontroló-
rovi za rok 2022.
Rôzne
Všetky informácie nájdete v  zápisni-
ci na  www.senec.sk a  videozáznam 
na www.zastupitelstvo.sk.
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Aké sú zmeny v poplatkoch od nového roka?
Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne 
záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a  VZN o  miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN o  miestnych daniach a  miest-
nom poplatku za  komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady odráža eko-
nomickú situáciu v  národnom hospodár-
stve vrátane prognózy a vplyvu na rozpoč-
tový rok verejnej správy. Mesto to muse-
lo vziať na vedomie aj preto, lebo rozpočet 
mesta je zo  zákona povinnosť predkladať 
ako vyrovnaný, zabezpečiť plnenie základ-
ných funkcií samosprávy a  nezapríčiniť 
úplnú stagnáciu rozvoja mesta.

Od 1.1.2023 dochádza k navýšeniu nie-
ktorých sadzieb od 14 do 30%. Niektoré sa-
dzby sa však nezvyšovali viac ako 10 rokov. 
Ako to vyzerá na príkladoch?
Za byt veľkosti 60 metrov štvorcových bola 
daň z nehnuteľností vo výške:
• v roku 2022 – 18 € (0,30 €/m2)
• v roku 2023 bude – 24 € (0,40 €/m2) 

zvýšenie o 6 €, t.j. 0,016 € denne.
Za rodinný dom s rozhohou 100 metrov 
štvorcových:
• v roku 2022 – 30 € (0,30 €/m2)
• v roku 2023 bude – 40 € (0,40 €/m2) 

zvýšenie o 10 € t.j. 0,027 € denne.
• Za podnikateľský objekt s rozhohou 20 

metrov štvorcových napr. kaviareň:
• v roku 2022 – 63 € (3,15 €/m2)
• v roku 2023 bude – 72 € (3,60 €/m2) 

zvýšenie o 9 €, t.j. 0,025 € denne.
Za podnikateľský objekt s rozhohou 1000 
metrov štvorcových napr.hala logistiky:
• v roku 2022 – 3 150 € (3,15 €/m2)
• v roku 2023 bude – 3 600 € (3,60 €/m2) 

zvýšenie o 450 €, t.j. 1,23 € denne.
Sadzby v porovaní s inými mestami: 

Mesto môže stanovovať sadzbu poplat-
ku za komunálne odpady v  nadväznosti 
na objem a  interval vývozu nádoby. Čier-
na nádoba na zmesový komunálny odpad 
pri množstvovom systéme zberu je použitá 
ako „prepočtový koeficient“, lebo ju musia 
mať všetci pôvodcovia. 

Do poplatku za čiernu nádobu sa preto 
zarátavajú následne náklady spojené s od-
vozom čiernych a hnedých nádob, nádob 
na kuchynský odpad, náklady zberných 
dvorov, jarné a jesenné upratovanie, ná-
klady na nebezpečné odpady, dočisťovanie 
stojísk, atď.

Stretávame sa s úvahou, že čím viac do-
mácnosť triedi, tým by mala mať nižší po-
platok. To však nie je bohužiaľ pravda, lebo 
len náklady na triedený zber obalov a ne-
obalov z  plastov, tetrapakov, kovov, skla 
a  papiera od  fyzických osôb znáša orga-
nizácia zodpovednosti výrobcov. Ostat-
né zhodnocované zložky sú momentál-
ne, pre  nedostatok koncových zariadení, 
nákladovou položkou. Týka sa to hlavne 

odpadu z  hnedých zberných nádob a  tak-
tiež odpadu z kuchyne. Biologicky rozloži-
teľné zložky je zakázané ukladať na sklád-
kach odpadov a  mesto má zákonnú po-
vinnosť zabezpečiť ich zber a zhodnotenie 
a  nie každá domácnosť vie a  má možnosť 
kompostovať svoje biologicky rozložiteľné 
odpady.

Od roku 2018 sa zvýšili náklady mesta 
na odpadové hospodárstvo z cca 650.000 € 
na  cca 1.600.000 € v  roku 2023. Mesto sa 
snaží optimalizovať systémy zberov tak, 
aby sa poplatky čo najmenej zvyšovali.
Pre porovnanie vývoja poplatkov uvá-
dzame príklad 4-člennej rodiny v  ro-
dinnom dome:

V roku 2017 zaplatila takáto domácnosť 
paušálny poplatok nezávisle od  toho, koľ-
ko tvorila odpadu, vo výške 91,98 € (22,99 
€/rok/osoba). V roku 2022 zaplatila rovna-
ká domácnosť poplatok vo  výške 87,36 € 
(21,84 €/osoba/rok) a v roku 2023 to bude 
127,92 € (31,98 €/osoba/rok). Pri  viacčlen-
ných rodinách bude poplatok na  osobu 
ešte nižší. Rodinné domy majú v tomto po-
platku nastavený komfortný odvoz všet-
kých druhov odpadov, mimo skla, pria-
mo spred domu, možnosti využitia služieb 
zberných dvorov šesť dní v  týždni, mož-
nosti odovzdania odpadu priamo spred do-
mácnosti počas  jarného a jesenného upra-
tovania a celoročné odovzdanie nebezpeč-
ných odpadov na zbernom dvore.

V bytových domoch je paušálny sys-
tém zberu. V roku 2022 bola cena za odo-
bu 29,20 € a v roku 2023 to bude 29,93 €. 
Pri bytových domoch platí, že dôchodcovia 
nad 62 rokov nemusia žiadať o úľavu, ktorá 
im prislúcha zo zákona.
Tento článok vznikol v spolupráci redakcie s útva-
rom ekonomiky a referátom odpadového hospodár-
stva mesta Senec.

cena za 
liter

cena za 
liter

raz 
mesačne

raz za dva 
týždne týždenne dvakrát za 

týždeň
raz za dva 
mesiace

raz 
mesačne

raz za dva 
týždne týždenne

12 26 52 104 6 12 26 52
110 0,027 € 35,640 € 77,220 € 154,440 € 308,880 € 110 0,040 € 26,400 € 52,800 € 114,400 € 228,800 €
120 0,028 € 40,320 € 87,360 € 174,720 € 349,440 € 120 0,041 € 29,520 € 59,040 € 127,920 € 255,840 €
140 0,028 € 47,040 € 101,920 € 203,840 € 407,680 € 140 0,042 € x 70,560 € 152,880 € 305,760 €
240 0,030 € 86,400 € 187,200 € 374,400 € 748,800 € 240 0,043 € x 123,840 € 268,320 € 536,640 €

1100 0,020 € 264,000 € 572,000 € 1 144,000 € 2 288,000 € 1100 0,036 € x 475,200 € 1 029,600 € 2 059,200 €
vrece 0,028 € vrece 0,041 €

počet osôb objem 
nádoby počet osôb objem 

nádoby

1 110 - 120 1 110 - 120
1 - 3 110 - 240 2 - 3 110 - 240

4 a viac 110 - 240 4 a viac 110 - 240

50 1100 50 1100
1 29,20 €   1 29,93 €   

Drobný 
stavebný 

odpad
1 kg

Drobný 
stavebný 

odpad
1 kg

2 x za mesiac (26 x ročne)

BYTOVÉ DOMY - PAUŠALNY SYSTÉM ZBERU

POPLATOK 2022 - NEVÁŽENÝ MNOŽSTVOVÝ SYSTÉM ZBERU

Ročná cena za výsyp zbernej nádoby

€/l

objem 
zbernej 
nádoby

3,36 € / ks

POPLATOK 2023 - NEVÁŽENÝ MNOŽSTVOVÝ SYSTÉM ZBERU

objem 
zbernej 
nádoby

Ročná cena za výsyp zbernej nádoby

€/l

4,92 € / ks

1 x za dva mesiace ( 6x ročne)

RODINNÉ DOMY -  NEVÁŽENÝ MNOŽSTVOVÝ SYSTÉM ZBERU

minimálny interval vývozu

1 x za dva mesiace ( 6x ročne)

0,078 €

raz za týždeň ( 52 x ročne)

0,150 €

RODINNÉ DOMY -  NEVÁŽENÝ MNOŽSTVOVÝ SYSTÉM ZBERU

minimálny interval vývozu

1 x za mesiac (12 x ročne)

paušálny poplatokpaušálny poplatok

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

BYTOVÉ DOMY - PAUŠALNY SYSTÉM ZBERU
raz za týždeň ( 52 x ročne)
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Potrebujete opatrovateľskú 
službu?
Najžiadanejšou sociálnou službou, ktorú 
mesto Senec poskytuje je opatrovateľská 
služba. Pre každého človeka, ktorý je odká-
zaný na  pomoc, je najlepšie, ak môže zo-
stať čo najdlhšie vo svojom domácom pro-
stredí. Ak starostlivosť z rôznych dôvodov 
nevie zvládnuť rodina, môže človek s taký-
mito potrebami požiadať mesto o zabezpe-
čenie opatrovateľskej služby.
Ako ju vybaviť?
Je potrebné podať žiadosť o posúdenie od-
kázanosti na sociálnu službu, predložiť le-
kársku správu o zdravotnom stave žiadate-
ľa a lekárske nálezy nie staršie ako 6 mesia-
cov. Mesto vykoná zdravotnú a sociálnu po-
sudkovú činnosť, ktorej výsledkom je roz-
hodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú 
službu. Vydané právoplatné rozhodnutie je 
prílohou k žiadosti o zabezpečenie sociálnej 
služby. K nej je potrebné doložiť rozhodnu-
tie o aktuálnej výške dôchodkových dávok 
(u manželov obidvoch), vyhlásenie o majet-
ku (podpis je potrebné úradne osvedčiť u 
notára, na matrike...) a občiansky preukaz 
žiadateľa o sociálnu službu (k nahliadnutiu 
pri odovzdaní žiadosti). Na základe žiados-
ti o zabezpečenie sociálnej služby Mesto Se-
nec uzatvára so  žiadateľom (prijímateľom 
sociálnej služby) tzv. Zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby. V  zmluve sa stanovuje po-
čet hodín a  rozsah poskytovania sociálnej 
služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje 
opatrovaným prostredníctvom opatrovate-
liek v pracovných dňoch maximálne v roz-
sahu 7,5 hodiny denne.
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb

Šťastné a veselé Vianoce!
Vianočný stromček je 
zo Slnečných jazier

Každý rok vyberá mesto vianočný stomček 
spomedzi drevín určených na  výrub. 
13-metrový smrek obyčajný (picea abies), 
ktorý rástol na  verejnom priestranstve 
pred bývalou chatou rozhlasu evidovalo 
mesto medzi požiadavkami na  výrub už 
dlhšie. Šetrilo si ho do obdobia Vianoc, kedy 
z neho bude môcť urobiť mestský vianočný 
stromček. Bol vysoký, pekne stavaný a naj-
mä prístupný pre mechanizmy, aby ho bolo 
možné bezpečne vyrúbať, naložiť, previezť 
a inštalovať. So všetkými týmito technický-
mi prácami pomohol mestu Doprastav, a.s.
MO

Deti zo ZŠ Mlynská opäť zažiari-
li na námestí spevom
Po niekoľkoročnej pauze v  čase vianoc 
aj tento rok opäť prišli podporiť a oboha-
tiť kultúrno-spoločenský život mesta de-
tičky zo  Základnej školy Mlynská, kto-
ré si pripravili pekný program. Zapojili 

sa pri  príležitosti rozsvietenia Vianoč-
ného stromčeka a  príchodu Mikuláša 
na  námestí do  programu pod  vedením 
pani vychovávateľky Eriky Biharyovej.                                                                                 
Vystúpenie spolu s  deťmi si prišla užiť 
i pani učiteľka Renátka Vranská, ale i pani 
riaditeľka zo Základnej školy Mlynská  Jan-
ka Tamašiová, ktorá mala veľkú radosť 
z vystúpenia svojich detí, ktorým poďako-
vala  za reprezentáciu školy. Tento rok sa  
Základná škola na  Mlynskej zapojila i  do 
vianočných trhov mesta Senec, kde v stán-
ku ponúkal žiacky parlament vianočné de-
korácie a  ozdoby,  ktoré pedagógovia aj 
so svojimi žiakmi vyrobili. Deti boli šťast-
né, rozžiarené, plné radosti a tešili sa, že sa 
čaro  Vianoc  opäť vrátilo na námestie, kto-
ré bolo plné ľudí, všetko sa trblietalo, voňa-
li dobroty a hrala vianočná hudba.

Na Mikuláša sa rozsvietil 
stromček a nové prvky 

Aj na základe želaní Vás, obyvateľov mesta 
Senec, mesto zaobstaralo niekoľko nových 
vianočných prvkov. Je potrebné myslieť 
na ceny energií, preto sú všetky nové svet-
lá úsporné LED-ky. Rozsvietili sa na  Mi-
kuláša spolu s  vianočným stromčekom 
a mnohí ste si pri nich spravili krásne fot-
ky. Do ďalších rokov chcem mesto podobne 
skrášliť ulice ešte viac a zamerať sa nielen 
na centrum.

Úradné hodiny 
počas sviatkov

• Mestský úrad v  Senci bude počas pra-
covných dní otvorený. Skrátené úradné 
hodiny budú len v piatok 23.12 a v pia-
tok 30.12. do 11:00.

• Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia 
mesta Senec bude mať skrátené úrad-
né hodiny tiež len počas piatkov 23. 
a 30.12. Oba zberné dvory budú zatvo-
rené 31.12.2022.

• Spoločný stavebný úrad na  Šamorín-
skej nebude mať 28.12. 2022, 02.01.2023 
a  04.01.2023 stránkové hodiny. Posled-
ný stránkový deň na stavebnom úrade 
v Senci bude 21.12.2022 a prvý stránko-
vý deň v novom roku bude 09.01.2023.

      Mestský úrad v Senci
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Medziročný prehľad množstiev 
odpadov január až október 
2021/2022

Zmesový komunálny odpad
2021 – 4.063,92 t
2022 – 3.942,74 t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 1.409,72 t
2022 – 1.570,88 t
Plasty
2021 – 532,920 t
2022 – 347,32 t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 14,485 t
2022 – 15,923 t
Biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne
2021 – 504,928 t
2022 – 619,355 t
Sklo
2021 – 274,42 t
2022 – 272,62 t
Papier a lepenka
2021 – 430,91 t
2022 – 429,45 t

Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Čo sme sa dozvedeli zo Správy 
o odpadovom hospodárstve 
mesta Senec?

Náklady na zber a  spracovanie triedených 
zložiek z vyhradených prúdov uhrádza or-
ganizácia zodpovednosti výrobcov, spoloč-
nosť NATUR-PACK, a. s. – obalové a neoba-
lové zložky triedeného zberu komunálneho 
odpadu: papier a lepenka, sklo, VKM, obaly 
z  kovu a  plasty. Zber a  dotriedenie triede-
ných zložiek vykonávala zvozová spoloč-
nosť AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.

Zber nádob na  biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad (zelený odpad) zabezpe-
čovala zvozová spoločnosť AVE SK odpado-
vé hospodárstvo, s.r.o. a  odpad sa odvážal 
na zhodnotenie do okolitých kompostární.

Najvýraznejší medziročný pokles vy-
zbieraného množstva zaznamenala 

komodita plasty a  kovy a  to hlavne z  dô-
vodu zavedenia zálohovania nápojových 
obalov od 1.1.2022. Pri papieri spôsobil po-
kles množstva zhodnoteného odpadu men-
ší počet zásielok kuriérskych spoločností 
a tým aj zníženie obalových materiálov.

Zber zmesového komunálneho odpadu 
(ZKO) zabezpečovalo mesto zvozovou spo-
ločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo, 
s.r.o. Zneškodňovalo sa uložením na sklád-
kach odpadov – 3.651,94 tony, a v  spoloč-
nosti ecorec Pezinok – 290,80 tony.

Z dôvodu uzatvorenia skládky odpa-
dov Červený Majer sa ZKO aj v roku 2021 
odvážal na  zneškodnenie a zhodnotenie 
na vzdialenejšie koncové zariadenia. Mier-
ny pokles prejazdových kilometrov sa za-
znamenal z  dôvodu optimalizácie trás u 
právnických osôb hlavne v  rámci areálu 
Slnečných jazier – zníženie vývozu z 156x 
ročne (trikrát do  týždňa) na  104x ročne 
(dvakrát do týždňa).

K 1.1.2023 sa plánuje ďalší spôsob úpra-
vy intervalov vývozov nádob a  to hlavne 
pri zberných nádobách právnických osôb 
z  intervalu vývozu 104 x ročne (dvakrát 
do týždňa) na 52 x ročne (raz za týždeň).

Mesto rieši aj odpad z čistenia ulíc zo za-
metacích strojov, ktorý sa už nevie zhodno-
tiť. V roku 2022 bolo v prvých desiatich me-
siacoch takto zneškodnených 32,62 tony.

Objemný odpad na  území mesta vzni-
ká hlavne pri stojiskách polopodzemných 
kontajnerov a  zberných nádob. Útvar ve-
rejnej zelene, údržby a  čistenia mesta 
dočisťuje stojiská a  verejné priestranstvá 
v meste. Odpad sa zneškodňuje v rámci od-
padov zberných dvorov.

Správa cestovného ruchu, s.r.o. záro-
veň dočisťuje stojiská na Slnečných jaze-
rách. Túto činnosť následne mestu fakturu-
je. Za január až október 2022 boli náklady 
na dočisťovanie stojísk v rámci Slnečných 
jazier vo výške 9.055,20 €.

Mesto tiež ponúka občanom službu od-
vozu traktorovou vlečkou pre  pôvodcov, 
ktorí nemajú možnosť dovozu objemného 

odpadu na  zberný dvor. Príjem mesta 
za  túto službu za rok 2021 bol 2.882,80 €. 
Za  prvých deväť mesiacov roku 2022 bol 
vo výške 2.061,00 €.
Na území mesta vznikali aj iné druhy ko-
munálnych odpadov, ktorých zber má 
mesto povinnosť zabezpečovať. Ide naj-
mä o odpady s obsahom nebezpečných lá-
tok od  fyzických osôb, elektroodpady, od-
pady zo zariadení, ktorých zriaďovateľom 
a  prevádzkovateľom je mesto a  subjekty 
bez právnej subjektivity – Stredisko sociál-
nych služieb a Zariadenia opatrovateľskej 
služby na Hviezdoslavovej ulici.

Aké sú plánované zmeny 
pre rok 2023 v systéme 
nakladania s komunálnym 
odpadom?

• Zníženie intervalu vývozu pre práv-
nické osoby a fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie. 
Zdôvodnenie: Mesto v  zmysle platnej le-
gislatívy zodpovedá za zmesový komunál-
ny odpad z  iných zdrojov. Právnické oso-
by majú prebrať zodpovednosť za nimi vy-
tvorený odpad a  snažiť sa motivovať svo-
jich zamestnancov o  čo najvyššiu úroveň 
vytriedenia.
• Vybudovanie RE-USE centra a  jeho 
spustenie do prevádzky.
Zdôvodnenie: Na zberných dvoroch a v ná-
dobách pôvodcov končí veľa odpadu, kto-
rý by mohol poslúžiť iným. Predchádzanie 
vzniku odpadu je prvým stupienkom v hie-
rarchii odpadového hospodárstva.
• Postupné uzamykanie a monitorova-
nie stojísk PPK.
Zdôvodnenie: Postupné obmedzenie od-
padovej turistiky a učenie pôvodcov odpa-
dov, že majú prednostne užívať im pridele-
né zberné nádoby.
• Budovanie uzamykateľných klietok 
v rámci areálu Slnečných jazier.
Zdôvodnenie: Postupné obmedzenie odpa-
dovej turistiky v areáli SJ a učenie pôvod-
cov odpadov, že majú prednostne užívať 
im pridelené zberné nádoby.
• Vypracovanie manuálu k  triedeniu 
odpadu po jednotlivých položkách.
Zdôvodnenie: Veľa pôvodcov netuší ako 
nakladať s jednotlivými položkami triede-
ných zložiek a kam patria.
• Zvýšenie osvety a informovanosti šir-
šej verejnosti.
Celú Správu o  odpadovom hospodárstve 
mesta Senec nájdete na www.senec.sk
Martina Ostatníková a Ivica Gajdošová, referent od-
padového hospodárstva

MESTO SENEC 
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Plasty 
Zber plastov bol v IBV realizovaný spoločným zberom spolu s VKM a obalmi z kovu do 120L 
priesvitných vriec v zmysle platného harmonogramu zverejneného na webovej stránke mesta: 
Harmonogram. Vrecia na triedené zložky si môžu obyvatelia IBV vyzdvihnúť raz ročne na 
referáte odpadového hospodárstva. 
V rámci  KBV je zber realizovaný donáškovým spôsobom prostredníctvom žltých 1 100L 
zberných nádob s intervalom vývozu raz týždenne vždy v stredu, prípadne prostredníctvom 
polopodzemných kontajnerov s objemom 5m3 (s farebným označením: žlté veko) s intervalom 
vývozu raz týždenne s vývozným dňom v pondelok. 
 
Najvýraznejší medziročný pokles vyzbieraného množstva zaznamenala komodita plasty 
a kovy a to hlavne z dôvodu zavedenia zálohovania nápojových obalov od 1.1.2022.  
Pri komodite papier spôsobilo pokles množstva zhodnoteného odpadu zníženie 
objednávaných zásielok prostredníctvom kuriérskych spoločností a tým pádom aj zníženie 
vyzbieraných obalových materiálov. 
 
Medziročné porovnanie január až október 2021/2022 
Názov 2021 2022 +nárast/-pokles 
papier a lepenka 375,80 359,96 -4% 
sklo 241,53 232,70 -4% 
VKM 3,84 7,70 101% 
obaly z kovu 5,44 4,81 -12% 
plasty 479,75 319,86 -33% 

 
 

 

2.2 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( zelený odpad zo 
záhrad) 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu bol zabezpečený prostredníctvom RFID čipom 
označených hnedých zberných nádob s objemom 120 l, 240 l alebo 1 100 l. Medziročne 
narástol počet obsluhovaných zberných nádob nasledovne ( výstup z IS ESONA): 
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Aplikácia SOM Senec

Chcete sa dozvedieť dôležité informácie z mesta hneď, ako sú 
zverejnené? Chcete mať z aplikácie možnosť nahlasovať podnety 
a čítať Mestské noviny Senčan?

Odpadové hospodárstvo
Nastavte si sledovanie odvozu odpadu 
na  vašej ulici. Aplikácia vás na  odvoz 
môže aj upozorňovať. Na jednom mieste 
máte prehľadne uvedené, čo do ktorého 
kontajnera/vreca patrí alebo nepatrí.

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.
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.

Krátka 4, Senec

Čarovné Vianoce

Darčeky pre celú rodinu

01-03

01-01

01-04

Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

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

Nástup do práce od decembra 2022,  
resp. podľa dohody.

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

 juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266

01-02

Prajeme Vám pokojné Vianoce  
a šťastný nový rok 2023!

Vo volebnom období 2022-2026 budeme my z 90301.sk  
pracovať tak, aby sme pomohli zveľadiť mesto Senec  

a aby sme si zaslúžili Vašu dôveru, ktorú ste nám preukázali 
Vašimi hlasmi vo voľbách. Ďakujeme! 

Váš primátor Pavol Kvál, viceprimátor Juraj Gubáni 
a poslanci Róbert Podolský, Kristína Harvanová  

Černayová, Tomáš Mókoš a Richar Pauer.

01-05
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Žiaci ZŠ Kysucká sa naučili všeličo o Senci
Pretože naše mesto oslávilo 770. výročie 
založenia, vybrali sme sa s pani učiteľkou 
spoznať ho viac. Objavili sme čarovné de-
taily na starých stavbách, zabehali sme si 
na  Slávii, počítali strieľne na  Tureckom 
dome, aj slepé okná na  Kostole sv. Miku-
láša. Objavili sme mapy Slnečných jazier, 
sochu jazykovedca a prekladateľa Alberta 
Molnára Szencziho. Vieme, aký je rozdiel 
medzi vojakom z 1. a 2. svetovej vojny. Ob-
divovali sme Dávidove hviezdy na  syna-
góge a  prešli sme cez  oblúk niekdajšieho 
Hostinca u zlatého gryfa. Vedeli ste, že tu 
máme aj stĺp hanby? Priväzovali tam ľudí, 
ktorí spáchali trestný čin. Takže milý čita-
teľ, ak budeš mať cestu okolo nášho mesta, 
príď a poukazujeme Ti kus histórie, alebo 
sa spolu okúpeme v Slnečných jazerách.
triedy ZŠ Kysucká 

Senecký prváčik je nominovaný 
na detský čin roka
Ešte som nevidela prváka, ktorý by inicia-
tívne – sám z  vlastnej vôle pomáhal uči-
teľkám, vychovávateľkám a  spolužiakom 
v školskej jedálni. Po jedle, keď si žiaci od-
nášajú plné tácky, Peťko všetkým pozbie-
ra prázdne poháre, aby sa nerozbili ale-
bo nevyliali. Po  pohároch pomáha ostat-
ným prvákom vyložiť tácky do  okienka, 
pričom sa vždy usmieva a veľmi sa z toho 
teší. Po odchode ešte skontroluje stoly a ak 
si niekto niečo zabudne, vezme mu to. 
Aj my, učiteľky, sme si už na  jeho pomoc 
zvykli a vždy nám chýba, keď nie je v ško-
le. Oceňujeme, že si vie zorganizovať prá-
cu, vlastnú iniciatívu a  radosť z  pomoci 
deťom.

Jeho nomináciou sme chceli ukázať, že 
aj malými skutkami je možné meniť svet 
k  lepšiemu. Ďalšie inšpiratívne príbehy 
z  kategórie Cena Sašky Fisherovej Malý 
Veľký čin nájdete vo videu: 
youtu.be/jwqZBTbY6e4
Elena Bolfová, ZŠ Kysucká

Peťko robí rozhovor do RTVS 
s Michalom Hercegom.

Ako jedna rodina - Egy családként
Odkaz názvu vystúpenia seneckých fol-
klórnych súborov Slnečnica a Möggyes na-
šiel v období adventu otvorené srdcia.

Detský folklórny súbor Slnečnica začal 
svoju siedmu sezónu v nových priestoroch 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci, 
ktoré zdieľa s maďarským detským folklór-
nym súborom Möggyes, pôsobiacim pri ZŠ 
s VJM Alberta Molnára Szencziho a pri ZO 
Csemadoku. Nový spoločný domov senec-
kej folklórnej rodiny nás inšpiroval k myš-
lienke usporiadať spoločné vianočné pred-
stavenie s názvom "Ako jedna rodina – Egy 
családként". Všetkých nás totiž spája tra-
dičná ľudová kultúra, ktorej sa vo svojom 
voľnom čase venujeme. Síce doma, alebo 

v škole hovoríme rôznymi jazykmi, na ja-
visku rozprávame naším spoločným jazy-
kom – tancom. Prostredníctvom neho sme 
predstavili divákom detské hry zo Zemplí-
nu, tance z Myjavy, Gemeru i zo vzdialenej-
ších kútov Karpatskej kotliny.

Z dôvodu veľkého počtu detí v  súbo-
roch sme urobili dve predstavenia, avšak 
záujem bol taký veľký, že takmer dva týžd-
ne dopredu boli obe vypredané. Aj to na-
svedčuje tomu, že o tradičnú kultúru je zá-
ujem a oba súbory, aj Slnečnica aj Möggyes 
sú v Senci doma. 

Tešíme sa na  ďalšie spoločné projekty 
a predstavenia.
Juraj Kosztolányi – Gábor Stresňák

Záverečná časť skvelého programu oboch folklórnych súborov. Foto: Gabriel Agárdy
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01-06

Laurinská 15, Bratislava
Lichnerova 35, Senec

 

Veselé Vianoce! 
Prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov 

 

PPlláávvaanniiee  aa  kkuurrzzyyPlávanie a kurzy

01-07

Oslava, konferencia alebo svadba?  Hotel Zátoka disponuje viacerými miestnosťami 
s maximálnou kapacitou až 290 osôb na sedenie. Konferenčné miestnosti zabezpečí 
komfort a súkromie aj pre menšie skupiny, či viacero skupín súčasne
Hotel Zátoka patrí do skupiny hotelov Grand Rezort Senec na Slnečných jazerách s 
celkovou kapacitou ubytovania až do 420 osôb v bezprostrednej blízkosti a ponúka 
možnosť ubytovania aj v apartmánoch s vlastnou kuchynkou či výhľadom priamo na 
jazero. 

Cenovo prijateľnú dovolenku či akciu u nás zvládnete
zorganizovať veľmi jednoducho. Náš personál sa postará
aby všetko prebehlo podľa Vašich predstáv.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
+421 910 807 031, rezervacie@hotelzatoka.eu

Hotel Zátoka

01-08
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Novinky z GAB-u

Aktivity
Učitelia organizujú pre  študentov mno-
hé aktivity, prednášky, workshopy ako na-
príklad Európsky deň jazykov a Európsky 
týždeň programovania. Na škole pokraču-
jú programy Akadémia veľkých diel, DofE 
a  študentská firma. 18. októbra 2022 zor-
ganizoval Školský parlament simulované 
Študentské regionálne a komunálne voľby. 
Voliť mohli všetci študenti, ktorí v deň vo-
lieb dovŕšili 15 rokov. Koncom novembra 
sme v priestoroch našej školy privítali žia-
kov deviateho ročníka na Dni otvorených 
dverí.

Úspechy
Po výnimočnom úspechu (2. miesto na Slo-
vensku) v poslednom Testovaní 9 nezahá-
ľajú naši študenti v nasadení ani tento rok. 
Okrem výborných študijných výsledkov 
reprezentujú školu na  rôznych súťažiach. 

V súťaži Náboj Physics tím z kvinty vybojo-
val 9. miesto na Slovensku. Aj v ďalšej ma-
tematicko-fyzikálnej súťaži Náboj Junior 
sa nám mimoriadne darilo, študenti kvar-
ty získali 5. miesto v  Bratislavskom kraji. 
V  celoslovenskom kole súťaže v  prednese 
poézie a prózy v anglickom jazyku Shake-
speare Memorial získala Veronika Kuch-
tová zo sexty vo svojej kategórii krásne 2. 
miesto.

Exkurzie
Tento školský rok bez  obmedzení naplno 
využívame na  realizáciu exkurzií. Medzi 
najatraktívnejšie patria exkurzie do  za-
hraničia. Nemčinári zo  sekundy a  tercie 
absolvovali v septembri v Rakúsku exkur-
ziu na zámku Schloss Hof a v čokoládovni 
v Kittsee. Starší gymnazisti navštívili v no-
vembri v rámci trojdňovej exkurzie v Poľ-
sku mesto Krakov, soľnú baňu Wieliczka 

a  múzeum v  Osvienčime. V  decembri ab-
solvovali celodenné exkurzie do  Viedne. 
Ich cieľom boli pamätihodnosti, Cisárska 
hrobka Habsburgovcov a tradičný Wiener 
Christkindlmarkt. Prváci sa v  decembri 
vo Viedni finančne vzdelávali vo FLIP (Ers-
te Financial Life Park) a navštívili aj zámok 
Belvedere.

Čas adventu
Po troch rokoch sa konal v spolupráci s ro-
dičovským združením Advent na  GAB-e, 
stretnutie učiteľov, študentov, rodičov 
a  priateľov školy na  vianočných trhoch. 
Návštevníci si mohli pozrieť aj jedinečnú 
vianočnú výzdobu tried. Tento rok sa naše 
gymnázium opäť zapojilo do iniciatívy Koľ-
ko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 
6. decembra rozdávali učitelia prezlečení 
za Mikuláša, čerta a anjela všetkým gym-
nazistom sladkosti a veľa radosti. 
Dovidenia v roku 2023!
Mgr. Lucia Nemečková
Gymnázium Antona Bernoláka Senec

Cykloprístrešok na GABe
V rámci projektu CLIMECO GAB pokraču-
jeme na Gymnáziu Antona Bernoláka v ak-
tivitách na  zvyšovanie povedomia našich 
žiakov a  verejnosti o  dopadoch klimatic-
kej zmeny. Keďže študenti, ale aj zamest-
nanci školy používajú na dopravu do ško-
ly bicykel či kolobežku, rozhodli sme sa 
vybudovať na  školskom dvore nové par-
kovanie pre  nemotorové dopravné pro-
striedky. V  krytom oceľovom cykloprí-
strešku sa nachádza 32 poschodových sto-
janov na bicykle. Vstup doň je na školskú 
čipovú kartu. Takto bezpečne môžu odlo-
žiť svoje bicykle a  kolobežky všetci, ktorí 
prejavia záujem o využívanie parkovania 
počas celého školského roka. Sme radi, že 

aj týmto spôsobom podporujeme bezmoto-
rovú dopravu v našom meste a prispieva-
me k  zlepšeniu klimatických podmienok. 
Veríme, že nový cykloprístrešok nám bude 
dobre slúžiť.
Projekt je podporený Nórskom prostred-
níctvom Nórskych grantov, spolufinanco-
vaný zo štátneho rozpočtu SR, BSK a zdru-
ženia rodičov. Bez  ich finančnej podpory 
by sa nám to nepodarilo. Ďakujeme!
GAB Senec

Profesor Tušer 
vydal novú knihu
Kniha "Spoza pera, o mne i o vás" je ďal-
ším dielom profesora Andreja Tušera. Kým 
v minulosti zvykol písať odbornú litera-
túru, v súčasnosti vydal už druhú knihu, 
ktorá síce aj učí o našej minulosti, ale je aj 
krásnym pohľadom do života jedinečné-
ho človeka, ktorý sa pozorným okom díva 
na svet okolo seba, na ľudí v ňom a tiež na 
udalosti. V redakcii Mestských novín Sen-
čan sa tešíme, že prvé texty z tejto knihy 
vyšli práve u nás a mohli sme ich ponúk-
nuť Vám, našim čitateľom.
MO
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Divadlo o živote Sládkoviča
Rok 2022 sa niesol v znamení výročia úmr-
tia Andreja Sládkoviča. Aj na  Základnej 
škole Mlynská sa žiaci rozhodli výročie 
osláviť, no po svojom. Ôsmaci vytvorili dra-
matizáciu jeho života. Dielo sa mihalo far-
bami, kostýmami, básňami, hudbou aj scé-
nickým tancom. Pripravili sme pre vás roz-
hovor s iniciátorkou, pani učiteľkou Barbo-
rou Bielikovou, ktorá program vymyslela 
a so žiakmi nacvičila.

Ako tento nápad vôbec vznikol? 
Hľadala som spôsob, ako učiť deti slo-
venských klasikov zábavnou formou. Di-
vadlo je súčasťou vzdelávania v  najlep-
ších školských systémoch sveta, tak som 
si povedala: „prečo nie“?
Ako projekt prijalo vedenie školy? 
Vedeniu školy sa projekt od začiatku pá-
čil. Vychádzali nám v ústrety  – priestoro-
vo, časovo, odmenami pre žiakov, dokon-
ca schválili aj sfilmovanie projektu. 
Podľa akého kľúča ste vyberali po-
stavy? Súhlasili žiaci s obsadením? 
Svojich žiakov poznám, v každom vidím 
potenciál. V  triede máme chlapca, ktorý 
je suverénny talent v  poézii, bolo jasné, 
že scenár bude písať on. Potreboval však 
pomoc niekoho, kto sa dokáže prelúskať 

cez fakty, na to sme určili inú žiačku. Ďal-
šia všetkých organizovala a režírovala. 
Ako ste získali kostýmy? 
Marína si požičala ľudový kroj po  našej 
babke, ľudové košele pre  štúrovcov mi 
poskytla kamarátka z  domácej zbierky, 
pán ev. farár nám požičal náhradný talár 
ako kostým pre  Ľudovíta Štúra, to dec-
ká úplne nadchlo. Štúrovu bradu a nápr-
senku pre Maríninho otca som objednala 
cez internet. Problém som mala s obleče-
ním pre žandárov, čo som vyriešila síce 

anachronicky, ale efektne – od  jedného 
otecka som im zohnala husárske kabáty, 
ktoré aspoň pôsobili primerane uhorsky. 
Splnil tento projekt očakávania?
Pôvodne som ho vymyslela ako tried-
ny projekt. Ako však naberal na kvalite, 
bola škoda ho nevyužiť. Príjemne ma pre-
kvapili žiaci, ako dokázali spolupraco-
vať, nadchnúť sa pre spoločnú vec. Rov-
nako ich herecké výkony. Myslím, že ich 
divadlo stmelilo. Od rodičov som dostala 
toľko pozitívnych ohlasov, že som ostala 
zaskočená.

 Laura Véghová, žiačka 8.C triedy, ZŠ Mlynská, Senec

IT Fitness Test 2022 – Celoštátne 
prvenstvo získala ZŠ A. M. Szencziho 

Len ťažko sa dá opísať naša radosť, keď 
sa nám dostala do rúk pozvánka do sídla 
Microsoft Slovakia v Bratislave na vyhod-
notenie celoslovenského testovania digi-
tálnych zručností IT Fitness Test 2022 V4, 
pretože tam stála veta: „Vo vyhodnotení 
IT Fitness Testu v roku 2022 sa vaša škola 
umiestnila na PRVOM MIESTE zo všetkých 
škôl na Slovensku.“

Jedenásty ročník IT Fitness Testu bol vý-
nimočný tým, že vďaka podpore Vyšehrad-
ského fondu toto najväčšie testovanie digi-
tálnych zručností expandovalo za hranice 

Slovenska do krajín Vyšehradskej štvorky, 
do Česka, Maďarska a Poľska. Prvýkrát sa 
podarilo prekročiť hranicu 100-tisíc res-
pondentov. Najviac ich bolo na Slovensku 
(68.549) a reprezentovali 701 škôl! Naši 
respondenti dosiahli celkovo 83,5 percent-
nú úspešnosť. Druhá škola v poradí 77 % a 
tretia okolo 70 %.

Testovacie úlohy pokrývali päť oblastí: 
Internet, Bezpečnosť a počítačové systé-
my, Kolaboratívne nástroje a sociálne sie-
te, Kancelárske nástroje, Komplexné úlo-
hy. Žiaci základných škôl riešili test s 20 

otázkami ale pre starších ako 15 rokov bola 
pripravená dlhšia verzia s 25 otázkami.

Naša škola pôsobí na slovensko-maďar-
skom jazykovom pomedzí, naši žiaci veľmi 
dobre ovládajú slovenský jazyk. Roky sa 
úspešne zapájame do testovania IT zruč-
ností, ale tohoročná možnosť zvoliť si testo-
vý hárok v maďarčine prispela k víťazstvu.

Veľmi nám pomohlo v celkovom zlep-
šení úrovne IT zručností žiakov aj pedago-
gického zboru dištančné vzdelávanie po-
čas pandémie. Zvykli sme si na platformu, 
ktorá nám slúži na hybridné vzdelávanie. 
Ponechali sme si niektoré prvky dištančné-
ho vzdelávania. Domáce úlohy riešime cez 
internet a formy digitálneho vzdelávania 
sme zahrnuli do osnov predmetov.

Spomedzi žiakov, ktorí sa zúčastnili IT 
Fitness Testu boli najúspešnejší: András 
Németh (9. A) - 100 %, Réka Takács (7. A) - 
95 %, Gábor Wenchich (9. B) - 95 %, Gabriel 
Csókás (7. A) - 90 %, Tamás Botta (7. A) - 85 
%, Viktor Časný (7. A) - 85 %, Örs Balázs Ma-
tus (9. B) - 85 %, Dávid Gaučík (7. A) - 80 %, 
Eszter Takács (5. A) - 75 % a Dominik Moo-
re (5. A) -70 %. Ďakujeme za výborný výkon 
všetkých, ktorí sa testovania zúčastnili!
Mónika Matus
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Filip Rázga: „Naše liečivá 
fungujú na princípe 
lásky, preto nemajú 
vedľajšie účinky.“

Bývalý žiak Základnej školy J.G. Tajovského, Filip Rázga, je 
zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Selecta Biotech SE. Venuje 
sa biomedicíne a biotechnológiám, v ktorých je úspešný. Jeho 
spoločnosti sa podarilo patentovať technológiu na štruktúrny 
dizajn jednej skupiny liečiv a za výsledky tejto práce získava 
už aj ceny – Young Biotechnology Company of the Year 2022 
(mladá biotechnologická spoločnosť roka 2022) a Best MedTech 
Innovation of the Year  2022 – EU (najlepšia medicínsko-
technologická inovácia roka 2022 v EU). Sľubne vyzerá aj ich liek 
na COVID-19, ktorý by sa mal na jar začať testovať na ľuďoch. 
S touto technológiou pracujú v Selecta Biotech aj na lieku 
na leukémiu.

Aký je tvoj vzťah k Sencu?
Vyrástol som tu. Rodičia sa presťahova-
li z Pezinka, keď som mal 1 rok. Momen-
tálne však v Senci už nežijem, preto veľ-
mi nesledujem miestne dianie. Ale mám 
tu veľa kamarátov a známych a som rád, 
že dobré vzťahy pretrvali a  tie horšie 
vybledli.
S rodinou žijeme v Blatnom, kde sa nám 
páčia výhody dedinského života. Mám 
veľmi rád dedinský kolorit, prírodu 
a stromy, ktoré mi v Senci chýbajú. Z môj-
ho pohľadu Senec prešiel istou preme-
nou, vymenili sa ľudia a to aj so svojimi 

návykmi a vzťahom k mestu - „starosen-
čanov“ je citeľne menej, nových rodín, 
ktoré sa do Senca prisťahovali, viac. Cha-
rakter mesta sa dosť citeľne zmenil.
Ako si sa dostal k práci vedca?
Po skončení vysokej školy (Chemic-
ko-technologická fakulta STU v  Bratisla-
ve so špecializáciou na fyzikálnu chémiu) 
som ako mladý chalan nemal celkom 
ambíciu ísť na povinnú vojenskú službu 
a tak som sa rozhodol ďalej vzdelávať for-
mou postgraduálneho štúdia (Prírodove-
decká fakulta MU v  Brne so  špecializá-
ciou na biomolekulárnu chémiu). Interná 

doktrína doktorandského štúdia, na kto-
ré som nastúpil bola jednoduchá – dokto-
rát by si mal robiť len ten, kto sa neskôr 
plánuje venovať vedeckej práci. S  tým-
to sa plne stotožňujem dodnes. Mať dok-
torát len preto, aby mal niekto vyšší ta-
buľkový plat v nejakej štátnej inštitúcii je 
podľa mňa len strata času. Počas takmer 6 
rokov štúdia som sa naučil, čo všetko vy-
žaduje vedecká práca, ktorá má ambíciu 
uplatniť sa v  každodennej praxi. Naučil 
som sa nielen klásť si úprimné a správne 
otázky (pozn. to som čiastočne vedel už 
predtým), ale predovšetkým ako realizo-
vať nové myšlienky do aplikovateľnej po-
doby s cieľom dostať ich vo forme uchopi-
teľného produktu do reálneho života.
Ako rojko som sa vždy chcel venovať me-
dicíne, no život ma napokon zavial k bio-
medicíne z opačnej strany. Keď som svoj-
ho času pracoval vo Fakultnej nemocni-
ci na  oddelení hemato-onkológie, videl 
som osudy ľudí, ich trápenia a strasti. Je 
nutné povedať, že v  duchu spoznávania 
problematiky týkajúcej sa dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti, možnosti liečby, 
podstaty ochorení som mal veľké šťastie 
na mentorov, ktorí boli ku mne veľmi lás-
kaví a  ktorí mi umožnili veľa sa naučiť. 
V nemocničnom prostredí som zažil dob-
ré i zlé veci – na jednej strane enormnú 
snahu pomáhať pacientom a neopísateľ-
ný pocit radosti z úspešnej liečby, na stra-
ne druhej nemohúcnosť až frustráciu 
z  prepojenia na farmako-ekonomiku 
a politiku zároveň. Vytriezvel som a uve-
domil som si, že svet nie je taký, ako 
som si ho častokrát idealizoval. Každo-
pádne, som začal vnímať veľký priestor 
na zlepšenie. 
Keďže lekár z povahy svojej práce nemá 
kapacitu na skúmanie rôznych technoló-
gií či navrhovanie a vyvíjanie nových te-
rapeutických riešení – istým spôsobom je, 
v dobrom slova zmysle, len akýmsi užíva-
teľom inovácií či aplikantom nových lie-
kov prípadne diagnostických postupov, V laboratóriu. Foto: Matúš Plecho

Filip Rázga. Foto: Peter Frolo
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pochopil som kde sa nachádza priestor 
na  nové, progresívne riešenia, ktorých 
konečný užívateľ by mal byť pacient. Je 
to biotechnológia zasadená do  kontextu 
medicíny.
Pre svoju prácu teda potrebujem vedo-
mosti z lekárskeho a aj z technologického 
prostredia na  to, aby som mohol hľadať 
riešenia, ktoré by priniesli efektívnejšie, 
šetrnejšie, zdraviu prospešnejšie a menej 
škodlivé terapeutické postupy. Myslím 
si, že človek 21. storočia nie je odkázaný 
na lieky z 19. či 20. storočia. 
Akému výskumu sa venuješ 
konkrétne?
Máme patentovanú technológiu na štruk-
túrny dizajn jednej skupiny liečiv. Snaží-
me sa priniesť nové, na iných princípoch 
fungujúce liečivá, od ktorých sa očakáva 
selektívne terapeutické pôsobenie výluč-
ne na primárne molekulárne ciele. Prob-
lém konvenčných liečiv býva taký, že in-
teragujú aj s  molekulami, s  ktorými by 
nemuseli, respektíve nemali. Z  toho pra-
menia vedľajšie účinky, ktoré v istých prí-
padoch môžu byť veľmi závažnej pova-
hy. Ak poznáme, prečo ochorenie vzniká 
na molekulárnej úrovni, tak sa dokážeme 
zamerať na vyradenie presne tej špecific-
kej patologickej dráhy. A nijakej inej. Sna-
žíme sa úplne otočiť zmýšľanie pri vývoji 
liekov – nevyrábame totiž kvantá molekúl 
a nesledujeme, ktorá z nich zaberie metó-
dou pokus-omyl, ale presne naopak – vy-
robíme jednu, ktorú sme na základe prís-
nych kritérií vyselektovali úplne na  za-
čiatku, ešte vo fáze jej štruktúrneho dizaj-
nu, pričom sa vo fázach jej testovania po-
zeráme len na tri principiálne veci – či je 
bezpečná, či  funguje tak ako má, a spôso-
bom ako má. Výsledky sú fantastické, tak 
pevne verím, že na jar budeme pripustení 
do klinického testovania na ľuďoch.
Akým témam alebo chorobám sa 
venujete?
Máme viacero tém. Naše patentované rie-
šenie je plne generalizovateľné, čo zna-
mená, že sa dá použiť na  dizajn liečiva 
pre ľubovoľné ochorenie, ktoré však musí 
mať jasne definovanú kauzalitu na  mo-
lekulárnej úrovni. Momentálne pracuje-
me s  piatimi diagnózami. Naším dlhodo-
bým zameraním sú onkologické diagnó-
zy, najmä leukémie, kde je problém ved-
ľajších účinkov konvenčnej liečby azda 
najvypuklejší. Keďže však naša techno-
lógia pracuje na úrovni RNA a napríklad 
SARS-COV-2 je RNA vírus, prirodzene sme 
napasovali technológiu na zastavenie rep-
likácie tohto vírusu. Čiže, inými slovami, 

sme technológiu vcelku úspešne etablova-
li do oblasti infekčných ochorení, čoho dô-
kazom je aj fakt, že naše špecifické antivi-
rotikum pre liečbu COVID-19 je momentál-
ne v posudzovaní regulačnými autoritami 
pre vstup do klinických štúdií na ľuďoch.
Ďalšími diagnózami, ktorým sa venujeme 
sú nefrologické, kardiovaskulárne a neu-
rodegeneratívne ochorenia. Najďalej sme 
však pri covide a leukémii.
Na akom princípe funguje liek 
na covid?
Naše antivirotikum sa naviaže na nukle-
ovú kyselinu vírusu a zabráni jej translá-
cii a tým replikácii vírusu. Je to špecific-
ké, na  mieru šité liečivo, ktoré má jedi-
nú úlohu – zabrániť šíreniu vírusu v tele 
pacienta. Potom treba dopriať telu rege-
neráciu. Nakoľko vyrábať liečivo na mu-
tujúcu časť vírusu je nemúdre, zamerali 
sme sa na  hnací motor vírusu (pozn. tá 
časť vírusu, ktorá je zodpovedná za jeho 
množenie) a to je oblasť, ktorá logicky ne-
podlieha mutáciám. Tam sa liečivo špeci-
ficky naviaže a vyradí replikačný mecha-
nizmus vírusu. 
Vaša technológia má okrem lieče-
nia za cieľ aj eliminovať vedľajšie 
účinky?
Ako som už naznačil, vedľajšie účinky 
konvenčných liekov predstavujú vážny 
problém, ktorý má dosah na celú kaská-
du dostupnej zdravotnej starostlivosti. 
Máme za to, že zásadná zmena v efektivi-
te liečby vedie cez minimalizáciu jej ved-
ľajších účinkov. Napríklad chemoterapia 
už z princípu jej fungovania má vedľajšie 
účinky a nie nezanedbateľné. Jej úloha je 
zlikvidovať čo najväčšiu masu nádoru. 
Keď sa vyvíjala, bolo jej cieľom zlikvido-
vať nádor čo najrýchlejšie a v čo najväč-
šom rozsahu. Človek sa možno vyliečil, 
ale bol veľmi oslabený – jeho telo zapla-
tilo vysokú daň. Problémom totiž je, keď 

liečivo interaguje aj s molekulami/bunka-
mi/tkanivami, s ktorými nemá. Teda ne-
ničí len nádor, ale aj zdravé bunky.
Toto sa nám darí eliminovať. Hovorí-
me tomu princíp lásky – liečivo je nadi-
zajnované na  konkrétny náprotivok. Je 
to podobné, ako keď muž má okolo seba 
1000 žien a medzi nimi je jedna vyvole-
ná. Prvé dôležité kritérium, ktorým testu-
jeme naše liečivá je jednoduché – musí sa 
dať dokopy len s tou vyvolenou. Druhým 
je, že ak sa mu páčia napríklad brunetky, 
mal by si spomedzi brunetiek opäť vybrať 
len tú vyvolenú – nesmie byť promiskuit-
ný. No a to posledné kritérium je to naj-
tvrdšie: čo urobí ak medzi 1000 ženami 
jeho vyvolená nie je? Ulakomí sa na inú? 
Naše liečivo si inú nevyberie. Inými slo-
vami – princíp lásky zabezpečuje, že lie-
čivo intraguje len so svojim náprotivkom, 
na  ktorý bolo vyvinuté a  neinteraguje 
ak tam náprotivok nie je. V  tomto vidí-
me cestu na  elimináciu vedľajších účin-
kov liečiv, ktoré pramenia z ich neželanej 
promiskuity. A funguje to. 
Používajú sa vo svete liečivá na po-
dobnom princípe?
Liečivá, ktoré interagujú s  RNA nie sú 
unikátom, avšak len 9 takýchto liekov 
bolo schválených pre  klinickú prax. 
Za  ostatné 2-3 roky je však v  klinických 
štúdiách viac ako 170 nových liekov. Táto 
oblasť teda rýchlo rastie. 
Práca s RNA nie je úplne nová, má asi 40 
rokov. Ale doterajšie riešenia neboli živo-
taschopné, pretože liečivá sa napríklad 
po aplikácii rýchlo rozpadali alebo mali 
vysokú už spomínanú promiskuitu. Po-
sunom v  technológiách sa však mnoho 
problémov podarilo vyriešiť, čo je výbor-
né, pretože benefity, ktoré z  toho vyplý-
vajú sú obrovské a riziká, za predpokla-
du, že sa to nezneužíva, sú minimálne.

   Rozhovor pripravila Martina Ostatníková

Foto: Peter Frolo



16 Z dôb minulých www.sencan.skjanuár 2023

Maškrta
Starí otcovia si spomínajú, že v Senci mali 
svoju pekáreň štyria majstri pekári. Snaži-
li sa obstáť v konkurencii, preto vychádza-
li svojim zákazníkom čo najviac v ústrety.

Nehanbili sa však ani za  ob-
časné zlomyseľnosti voči kole-
gom, ak si mysleli, že im to prospeje  
u zákazníkov.

Preto keď si v  jednej z  pekární kúpil 
zákazník chlieb a  našiel v  ňom s  úžasom 
a  zhnusením zapečeného švába, využil 
príležitosť a  utekal sa sťažovať na  obec-
ný úrad. Nešťastného pekárskeho majstra 
predvolali na pohovor. 

S hrôzou si uvedomil, že je v stávke celá 
jeho pekárska reputácia. Krútil sa a vyho-
váral, že to predsa nie je možné, v žiadnom 
prípade nie v  jeho pekárni, jeho zákazní-
ci si výrobky pochvaľujú a  nech mu uká-
žu dôkaz. 

Keď sa tak stalo, vzal pečeného švába 
do  ruky, zblízka si ho poobzeral, odhry-
zol z  neho a  víťazoslávne ho zjedol. Všet-
ci stŕpli, veď usvedčujúci dôkaz bol práve 
zničený. 

Len pekársky majster sa pousmial 
so slovami: „Ale prosím vás, aký šváb, veď 
to bolo hrozienko...“
Príbeh ľudového rozprávania z knihy Petra Sedalu 
Senec putovanie v spomienkachZasnežený Senec. Koláž: Peter Sedala

Mestské múzeum pozvalo pedagógov k novej expozícii
Po vyše dvojročných prípravách v  Mest-
skom múzeu v Senci vybudovali novú his-
torickú a  archeologickú expozíciu s  roz-
sahom od  mladšej doby kamennej až 
po 1. svetovú vojnu. Budovaniu expozície 
predchádzala v  rokoch 2018 – 2020 ciele-
ná a  úplná prestavba priestorov podkro-
via Tureckého domu. Samotná expozícia 
je interaktívna a využíva moderné prezen-
tačné formy. Doplnená je viacerými obra-
zovkami, digitálnymi infokioskami a  jej 
súčasťou je aj malé múzejné kino. Na  jej 
príprave sa zúčastnilo viacero špičkových 
odborníkov z  oblasti archeológie, numiz-
matiky i  iných historických vied, ktorí 
boli zároveň aj garantmi celkovej koncep-
cie. Expozícia má silný potenciál pre vyu-
žitie jednotlivých spracovaných okruhov 
vo  vyučovacom procese dejepisu a  prí-
buzných predmetov tak na druhom stupni 
základných škôl, ako aj na stredných ško-
lách. Aj z  tohto dôvodu zamestnanci mú-
zea v spolupráci s útvarom školstva pri-
pravili pre seneckých pedagógov špeciálnu 

a vyhradenú prezentáciu, v rámci ktorej si 
vypočuli aj postrehy a  názory ich strany. 
V zmysle záverečnej diskusie plánuje mú-
zeum vypísať v  roku 2023 nové tematic-
ké vzdelávacie programy pre rôzne roční-
ky 2. stupňa základných i  stredných škôl 

tak, aby korešpondovali s učebnými osno-
vami. Žiaci tak budú môcť novú expoziciu 
navštevovať cielene a podľa potreby prebe-
raného učiva. V prípade záujmu si učitelia 
budú môcť svoje konkrétne učivo odučiť 
v expozícii aj sami. 

Pedagógov privítal vedúci Mestského múzea Gábor Strešňák. Foto: MO
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Vedeli ste o tradícii seneckých primátorských 
kalichov?
Na titulnej stránke minulého vydania 
Mestských novín Senčan dominovala fo-
tografia momentu symbolického odovzdá-
vania vedenia mesta novému primátorovi. 
Hlavnú úlohu pri tom zohráva v súčasnos-
ti primátorská reťaz – ako sa to však dialo 
v minulosti? 

V zbierkach múzea sa nachádzajú dva 
zaujímavé, čiastočne pozlátené strieborné 
kalichy. Sú dokladom majstrovského ume-
nia zlatníckeho remesla začiatku 17. storo-
čia. Vyrobené boli v roku 1614 v neznámej, 
no azda ani neďalekej dielni na objednáv-
ku vtedajšieho zemepanského mestečka 

Senec. Dokladom toho je text vyrytý v ma-
ďarčine na  okraji jedného z  nich, ktorý 
nám zachoval aj meno dobového richtá-
ra – objednávateľa (János Lajos). Druhý 
exemplár bol časom ťažko poškodený, no 
v roku 1726 bol opravený na náklady vte-
dajšieho richtára, Jánosa Heringesa. Aj 
o  tom svedčí osobitný kruhopis. Z archív-
nych dokumentov vieme, že richtárske ka-
lichy plnili dôležitú funkciu pri  odovzdá-
vaní miestnej výkonnej právomoci: starý 

richtár a novozvolený richtár si tento dô-
ležitý akt posvätili štrngnutím práve nimi. 
Táto zvyklosť sa zachovala až do prvej poli-
ce dvadsiateho storočia.

Kalichy seneckých richtárov ako aj iné 
zaujímavé exponáty, archeologické nálezy, 
situačné rekonštrukcie, Vám náučnou, no 
zároveň aj zábavnou formou prináša ex-
pozícia Mestského múzea v Senci s názvom 
Od hliny po fotografiu. Tešíme sa na Vás!
Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci 

Úplne bez starostí

Bezpečne

Rýchlo

Za najvyššiu možnú cenu

janavikrutova.sk

01-09

Týmito kalichmi si v Senci zvykli pripíjať odchádzajúci a nastupujúci primátor. Foto: MO
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Adventi délután ovisoknak és szüleiknek
A Rákóczi Szövetség és a  Szenc és Vidé-
ke Társulás az első adventi hét keddjé-
re meghívta a  szenci és a  környékbeli ovi-
sokat és szüleiket a  plébánia pasztorációs 
központjába, hogy együtt gondolkodjanak 
az iskolaválasztásról. Az érkezőket ajándék-
kal fogadták a rendezők, a gyerekek többféle 
mesekönyvet és édességet is kaptak.

Duray Rezső a Szenc és Vidéke Társulás 
elnöke köszöntötte és párbeszédre invitál-
ta a jelenlevőket, melyhez a bevezető szava-
kat Matus Mónika, a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola igazgatója mondta el. A  szülők-
nek és a gyerekeknek fölvázolta az anyanyel-
vi oktatás előnyeit. Kijelentette, hogy akkor 
is, ha a gyermek jól ismeri az államnyelvet, 
mégis a  leghatékonyabban az anyanyelven 
tud kommunikálni, ismereteket szerezni és 
visszaadni azokat. 

A Szenczi Molnár Albert Óvoda kis csapa-
ta műsorral készült erre az alkalomra. Köz-
ben megérkezett a magyarországi küldöttség 

is. A  Rákóczi Szövetség képviselője Katona 
Flóra elmondta, hogy a Szövetség a minden 
elsősnek járó új iskolatáska és ösztöndíj mel-
lett a magyar tannyelvű iskolák diákjait ta-
nulmányaik egész ideje alatt segíteni fog-
ja, kirándulások, táborok, versenyek, egyéb 

programok szervezésével. Végül Balatoni 
Kata néptáncpedagógus interaktív játékkal 
kötötte le az ovisok fi gyelmét, akik azonnal 
bekapcsolódtak a foglalkozásba, ami egy kö-
zös fotózással zárult. 
Agárdy Gábor

Adventné popoludnie pre škôlkarov a ich rodičov
Rákócziho spolok a Združenie Senec a oko-
lie pozvali na  utorok prvého adventné-
ho týždňa do Pastoračného centra senec-
kej farnosti deti z materských škôl Senca 
a okolia a ich rodičov, aby sa spoločne za-
mysleli nad výberom základnej školy. Or-
ganizátori vítali hostí darčekmi, deti do-
stali rozprávkové knižky a sladkosti. 

Rezső Duray, predseda Združenia Senec 
a  okolie, pozval prítomných na  spoločný 
dialóg, ktorého sa ujala úvodným slovom 

riaditeľka ZŠ Alberta Molnára Szencziho 
Mónika Matus. Rodičom a  deťom načrtla 
výhody výchovy v  materinskom jazyku. 
Skonštatovala, že aj keď dieťa dobre ovlá-
da štátny jazyk, získavať vedomosti a odo-
vzdávať ich, ako aj komunikovať dokáže 
najefektívnejšie v materinskom jazyku.

Deti z  MŠ Alberta Molnára Szencziho 
sa predviedli krátkym programom. Me-
dzitým prišla aj maďarská delegácia. Zá-
stupkyňa Rákócziho spolku Flóra Katona 

uviedla, že okrem novej školskej tašky 
a  štipendia pre  všetkých prvákov bude 
spolok pomáhať žiakom škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským počas ich celého štú-
dia organizovaním výletov, táborov, súťaží 
a  iných programov.

Na záver interaktívnou hrou zaujala 
pozornosť detí učiteľka ľudového tanca 
Kata Balatoni. Stretnutie bolo ukončené 
spoločným fotením.
Gábor Agárdy

Egy családként - Ako jedna rodina
A két vezető szenci néptáncegyüttes, 
a Möggyes és a Slnečnica közös fellépése cí-
mének üzenete nyílt szívekre talált a máso-
dik adventi hét szombatján a városi műve-
lődési központ mozitermében.

A Slnečnica Gyermekfolklór Együttes 
a hetedik évadját a városi művelődési köz-
pont erre a  célra felújított helyiségeiben 
kezdte el, melyeken a  Szenczi Molnár Al-
bert Alapiskola és a  Csemadok helyi szer-
vezete mellett működő Möggyes Gyermek 
Néptáncegyüttessel osztozik. A  néptáncot 
kedvelő szenciek új otthona inspirált ben-
nünket a  közös karácsonyi fellépés meg-
szervezésére “Egy családként - Ako jedna 
rodina” címmel. Mindannyiunkat össze-
köt a  hagyományos népi kultúra. Bár ott-
hon vagy az iskolában más-más nyelven 

beszélünk, a színpadon a tánc közös nyel-
vét beszéljük. Ezen a  nyelven mutattuk 
be a  zempléni gyerekjátékokat, valamint 
a  Myjavából, Gömörből és a  Kárpát-me-
dence távolabbi szegleteiből származó 
táncokat.

Együtteseink nagy taglétszáma miatt két 
előadást hirdettünk meg, de így is akkora 

volt az érdeklődés, hogy már két héttel ko-
rábban mindkettő elkelt. Ez is jelzi, hogy 
van érdeklődés a  hagyományos kultúra 
iránt, és mindkét együttes, a  Slnečnica és 
a  Möggyes is otthon van Szencen. Öröm-
mel tekintünk a  további közös szereplése-
ink elébe. (po slovensky na str. 8)
Stresňák Gábor  –  Juraj Kosztolányi 
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Nyílt nap a szakközépiskolában
A szenci MTNY Közös Igazgatású Közgaz-
dasági - és Pedagógiai Szakközépiskola 
újra kitárta kapuit egy napra a kilencedi-
kesek előtt. Pozsonytól Dunaszerdahelyen, 
Galántán és Bősön át egészen Párkányig, 
számos településről érkeztek érdeklődők. 

A nap kultúrműsorral kezdődött, amely-
ben a  helyi óvoda nagyovisai is szerepel-
tek, majd a  kínált szakok bemutatása kö-
vetkezett. Néhány tanítási órából is - főleg 
a  szaktantárgyakból - kaptak ízelítőt ven-
dégeink. A 2022/2023-as tanévben két sza-
kunk, a  logisztika, és az óvodapedagógia 

és nevelői szak működik. Nappali tagoza-
ton négy évig tart a képzés és érettségivel 
végződik. Esti tagozatunk kétéves, de erre 
csak a  érettségivel rendelkezők jelentkez-
hetnek. Szakképzéseink főiskolai, ill. egye-
temi tanulmányokra is felkészítenek. 

A 2023/2024-es tanévben fenntartónk 
a  már említett két működő szakunkat tá-
mogatja. Amennyiben az oktatásügyi mi-
nisztérium jóváhagyja, pedagógiai asz-
szisztens szakot is nyitunk a 2024/2025-ös 
tanévben. Ami újdonság ebben a  tanév-
ben is, hogy az Állami Oktatási Program 

értelmében emeltük a  szakmai gyakor-
latok számát. A  szenci magyar tanintéz-
ményekkel megegyeztünk, hogy gyakrab-
ban fogadják diákjainkat. A  logisztikusok 
is több tanulmányi kiránduláson vesznek 
részt, hogy ezáltal is bővítsék gyakorlati 
ismereteiket.

A program a  felvételi kritériumok is-
mertetésével, valamint a  színes diákéle-
tünkről szóló bemutatóval ért véget. Ked-
ves kilencedikesek, szeretettel várunk tite-
ket iskolánkban! 
Kontár Zsuzsanna

Deň otvorených dverí na Spojenej škole s VJM
Naša škola opäť na deň otvorila svoje brá-
ny deviatakom. Záujemcovia pricestovali 
z miest a obcí od Bratislavy cez Dunajskú 
Stredu, Galantu, Gabčíkovo až po Štúrovo. 
Pre hostí sme pripravili vystúpenie, v kto-
rom účinkovali aj veľkáči materskej školy 
A. M. Szencziho.

Program pokračoval prezentáciou po-
núkaných odborov a s ukážkovými vyučo-
vacími hodinami odborných predmetov.

V školskom roku 2022/2023 máme dva 
študijné odbory: logistiku a  pedagogi-
ku materských škôl a  vychovávateľstvo. 

Denné štúdium trvá štyri roky a  končí 
s maturitou. Večerná forma štúdia trvá dva 
roky, prihlásiť sa však môžu len maturanti. 
Všetky naše študijné odbory  pripravia štu-
dentov na vysokoškolské resp. univerzitné 
štúdium.

V školskom roku 2023/2024 pokraču-
jeme so  vzdelávaním v  už  spomínaných 
dvoch študijných odboroch. Ak to minis-
terstvo schváli, v školskom roku 2024/2025 
otvoríme aj program pedagogický asistent.

Novinkou už v  tomto školskom roku 
je, že sme zvýšili počet odborných stáží 

v  súlade so  Štátnym vzdelávacím progra-
mom. S maďarskými vzdelávacími inštitú-
ciami v Senci sme sa dohodli, že pre našich 
študentov vytvoria viac priestoru na stáže. 
Aj logisti sa zúčastňujú viacerých študij-
ných pobytov za účelom rozšírenia si prak-
tických vedomostí.

Program bol ukončený oboznámením 
hostí s prijímacími kritériami a prezentá-
ciou o  našom pestrom študentskom živo-
te. Milí deviataci, tešíme sa na vás v našej 
škole!
Zsuzsanna Kontár

Vianočné trhy nadvakrát
Bez vianočných trhov nie sú Vianoce. Štu-
denti Spojenej školy s VJM sa najprv zapojili 
do príprav vianočných trhov materskej ško-
ly Albert Molnár Szencziho. Zozbierali rôzne 
ozdoby, vence, perníky a odovzdali ich s veľ-
kým nadšením, pretože sa takto chceli poďa-
kovať materskej škole za to, že ich tak srdeč-
ne prijali počas odborných stážach.

Novinkou tohto roku bolo, že náš zriaďo-
vateľ Bratislavský samosprávny kraj zorga-
nizoval vianočné trhy na parkovisku svojej 
administratívnej budovy. Zaregistrovať sa 
mohli aj školy a naša študentská rada okam-
žite povedala áno. Celé dni zbierali tovar, ale 
aj rodičia a starí rodičia priložili ruku k die-
lu. Motivácia bola veľká, pretože výťažok je 

príjmom študentskej rady, z  čoho chcú po-
kryť časť nákladov na študentský ples. 1. de-
cembra sa na vianočných trhoch BSK zúčast-
nili štyria maturanti a  traja učitelia našej 
školy. Vôňa punču a kapusty, ako aj vianoč-
né koledy, navodili nefalšovanú vianočnú at-
mosféru. Ďakujeme naším podporovatelom! 
Zsuzsanna Kontár

Karácsonyi vásár két felvonásban
Nincs ünnep karácsonyi vásár nélkül. 
A  szenci MTNY Közös Igazgatású Közgaz-
dasági - és Pedagógiai Szakközépiskola 
diákjai először a  Szenczi Molnár Albert 
Óvoda részére gyűjtöttek össze különbö-
ző díszeket, koszorúkat, mézeskalácsokat. 
Nagy lelkesedéssel hozták az ajándéko-
kat, hiszen a helyi óvoda karácsonyi vásá-
rára kellettek, ezzel is meg akarták hálál-
ni azt, hogy járhatnak az óvodába szakmai 
gyakorlatra. 

Idei újdonság, hogy a  fenntartónk Po-
zsony megye első ízben szervezett Megyei 
karácsonyi vásárt a  hivatal parkolójában, 

amelyre az iskolák is bejelentkezhettek. Di-
áktanácsunk rögtön igent mondott. Napo-
kon keresztül gyűjtötték az árut, a szülők, 
nagyszülők, valamint saját készítményei-
ket. A motiváció nagy volt, mert a bevétel 
a  diáktanácsé, és a  diákbál költségeinek 
egy részét ebből fedeznék. Iskolánk négy 
végzős diákja és három pedagógusa vett 
részt december 1-jén a  megyei karácso-
nyi vásáron.  Puncs és káposzta illata, vala-
mint karácsonyi énekek idézték meg a ka-
rácsony meghitt hangulatát. Köszönet min-
denkinek, aki támogatott minket!
Kontár Zsuzsanna
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Spomíname
17.11.2022 nás vo  veku 92 rokov navždy opus-
tila naša drahá Zuzana Bacigálová rod. 
Kunochová. Ďakujeme všetkým priateľom 
a známym, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť. Smútia-
ca rodina

Dňa 7.1.2023 uplynulo päť rokov, 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.

 
17.decembra uplynulo 15 rokov od  smrti našej 
milovanej matky, babičky Heleny Demovičovej 
rod. Stupkovej. Spomína Pali s rodinou.

Dňa 20.12.2022 uplynú štyri roky, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná Irena Takácsová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. S  láskou spomína manžel a  rodina  
December 20-án lesz négy éve, hogy eltávozott 
körünkből drága feleségem Takács Irén - Csöpi. 
Akik ismerték és szerették fordítsanak egy néma 

pillanatot emlékére. Szeretettel emlékét őrző férje és a család

Dňa 4.12.2022 si pripomína-
me 4. výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná Helena 
Kissová rod. Bordácsová 
a  30.11.2022 uplynulo 35 ro-
kov od  úmrtia nášho drahé-
ho Františka Kissa. S  láskou 

na nich spomíname. Smútiaca rodina

Dňa 31.01.2023 by oslávil nedožitých 80 rokov 
Ladislav Galovič, manžel, otec, dedko, praded-
ko. S láskou na teba spomínajú manželka, syno-
via s rodinami, vnúčatá, pravnúča a ostatná rodi-
na. Ďakujeme

Dňa 25.11.2022 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, vnuk a krstný syn, 
Tomáš Kuzma. Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu prosím tichú spomienku. Smútiaca rodina

Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlé-
kezünk november 17-én, halálának 1. évfor-
dulóján, drága halottunkra Rózsa Józsefre. 
Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlé-
keznek. Szerető felesége, fiai, menyei és unokái. 
Dňa 17. novembra si pripomíname 1. výročie, čo 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
svokor a  dedko Jozef Rózsa. S  láskou na  teba 

spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach.

Darčeky pre deti
Mesto Senec, útvar sociálnych slu-
žieb mesta, oslovili autorky pro-
jektu "Vianoce pre  deti zo  soci-
álne slabších rodín zo  Senca" už 
po siedmy raz.

Projekt je realizovaný prostred-
níctvom sociálnej siete, kde sú uve-
dené vianočné priania detí. Darco-
via, nielen zo  Senca majú túto ak-
tivitu v obľube a sme radi, že aj ta-
kýmto spôsobom menia adventný 
zhon na krásny čas.

Pripomínajú nám všetkým, 
o čom tieto krásne sviatky sú. Touto 
cestou by som sa chcela veľmi pek-
ne poďakovať všetkým darcom, že 
urobili krajšie Vianoce pre 44 detí. 

Darčeky sme im osobne odo-
vzdali na  posedení so  sociálne 
odkázanými.
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb Minnie a Mickey rozdávali darčeky. Foto: GL
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Oľga Palocová (75)
Alojz Plank (75)
Mária Chovancová (80)

SZTP ZO č. 215
Jarmila Pastoreková (55)
Jarmila Majová (60)
Zuzana Temanová (70)

Jednota dôchodcov
Peter Trtík (65)
Ing. Pavel Glončák (75)
Alojz Plank (75)
Oľga Póorová (75)

Alžbeta Farkašová (80)
Mária Chovancová (80)
Katarína Krasňanská (80)

Posedenie so sociálne 
odkázanými 

Po dvoch pandemických rokoch Mesto Senec pripravilo posede-
nie pri kapustnici pre sociálne odkázané rodiny mesta a 120 dar-
čekových balíkov. Žiaci zo  Základnej umeleckej školy Senec za-
spievali vianočné koledy, Silvia Fülöpová a  jej Diamant Animá-
cie rozžiarili očká všetkým prítomným deťom. Maskoti, Mickey 
a Minnie si s deťmi ale aj s dospelými zatancovali na mini disco. 

Na  záver si všetci prevzali balíčky so  suchými potravinami, 
v ktorých sa nachádzala ryža, cestoviny, šošovica, fazuľa, čaj, sla-
né tyčinky, paštéty, salónky,  jablká, pre deti perníky. K balíkom 
doplnil ponožky Slovenský Červený kríž.

Popri peknom vianočnom programe, ktorý rozžiaril nielen 
detské očká, sa vedenie mesta aktívne zaujímalo o sociálnu situá-
ciu ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. Počas celého roka sa útvar 
sociálnych služieb mesta stará o  týchto ľudí, poskytuje sociálne 
poradenstvo, pomáha jednorazovou finančnou výpomocou, po-
skytuje oblečenie podľa ročného obdobia a spolupracuje so Slo-
venským Červeným krížom a Charitou Senec, ktorí pomáhajú po-
travinovými zbierkami.
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb

Vianočné posedenia
Krásnu sviatočnú atmosféru navodili tra-
dičné vianočné posedenia členov Jednoty 
dôchodcov, Klubu dôchodcov pri MsÚ Se-
nec, základnej organizácie č. 215 Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých a tiež so-
ciálne odkázaných rodín/občanov, ktoré sa 
uskutočnili v  budove SOŠ automobilovej 
a podnikania, Kysucká 14, Senec. 

Po dvoch pandemických rokoch boli via-
nočné posedenia prijaté s veľkou radosťou 
účastníkov, ktorí nadšene tlieskali detským 
súborom aj dospelým účinkujúcim v  kul-
túrnych programoch. Tohoročné vianočné 
posedenia boli výnimočné aj tým, že sa ko-
nali po komunálnych voľbách. Nový primá-
tor nášho mesta Pavol Kvál využil príleži-
tosť predstaviť sa členom organizácií senio-
rov, zdravotne znevýhodnených Senčanov 
a  sociálne odkázaným rodinám/občanom. 
Zaželal všetkým krásne prežitie Vianoc 
a ubezpečil účastníkov posedení, že Mesto 
Senec im vždy podá pomocnú ruku.
VCs

MO Matice slovenskej v Senci Vás pozýva na 

Trojkráľový koncert
6.januára o 15:00

v evanjelickom kostole v Senci

Na koncerte vystúpi:
•  Ekumenický spevácky zbor zo Sládkovičova

•  mládežnícka vokálna skupina Pronto  
z Kostolnej pri Dunaji 

• Limbora pri MO MS v Senci

Detský folklórny súbor Slnečnica rozveselil všetkých. Foto: MO
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Pozor na požiare v období 
Vianoc a Nového roku

Aj keď je vonku poľadovica a padá sneh, 
najviac nástrah na  nás vo  vianočnom 
období striehne doma. Podľa štatistík 
je napríklad pravdepodobnosť domáce-
ho požiaru počas Vianoc až o 50 percent 
vyššia.

Čas Vianoc a  príchod nového roka je 
predo dvermi. Toto jedno z najkrajších ob-
dobí roka prináša do našich rodín sviatoč-
nú atmosféru pokoja a  rodinnej pohody. 
Dovoľte preto aj nám hasičom, aby sme 
Vám zaželali ich príjemné prežitie. 

Tu je niekoľko dobrých rád, aby ste 
tieto sviatky zvládli v  pokoji, pohode 
a vyhli sa požiaru:
• ak máte živý stromček, zabezpečte mu 

dostatok vody, aby rýchlo nevysychal 
a pevný stojan, aby sa neprevrátil,

• umiestnite stromček, v bezpečnej 
vzdialenosti od vykurovacích 
zariadení, krbu,

• nezapaľujte na ňom sviečky ani 
prskavky,

• používajte iba certifikované vianočné 

osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu 
osvetlenia, nerobte žiadne neodborné 
zásahy,

• pri odchode z domu osvetlenie 
stromčeka vypnite,

• adventný veniec  majte položený 
na pevnom podklade, v dostatočnej 
vzdialenosti od rýchlo horiacich 
materiálov ako sú záclony, závesy...

• sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa 
nemohli prevrátiť,

• ak odchádzate z domu, nikdy 
nenechajte horieť sviečky 
na adventnom venci, taktiež ich 
nenechávajte horieť bez dozoru, alebo 
len v prítomnosti detí, či zvieratiek

Počas vítania Nového roka sa vyva-
rujte neodbornej manipulácie so  zá-
bavnou pyrotechnikou:
• nezapaľujte zábavnú pyrotechniku 

priamo v ruke a v blízkosti tváre,
• neodpaľujte ju v sklenených fľašiach 

a iných nádobách,
• v prípade, že zábavná pyrotechnika 

nevybuchla po zapálení, je potrebné 
poliať ju dostatočným množstvom vody,

• zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte 
z okien, balkónov a terás, pretože by 
mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade 
požiar zaparkovaných vozidiel, 

• zabráňte priamemu kontaktu s deťmi 
a zvieratami.

Na záver tak ako každý rok, aj tento budú 
nad  Vašou bezpečnosťou počas celých 
sviatkov bdieť profesionálni hasiči zá-
chranári, na ktorých sa v prípade núdze 
alebo ohrozenia môžete s dôverou obrá-
tiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať 
nebudete a nič nenaruší to nádherné čaro 
Vianoc a Nového roka.
pplk. Ing. Jarmila Bartošová, OR HaZZ v Pezinku

Aj počas tohtoročných sviatkov budú nad nami bdieť profesionálni 
hasiči záchranári. Foto: OR HaZZ v Pezinku

Preventívny projekt Póla radí deťom 
Preventívny projekt Póla radí deťom sa 
teší veľkej obľube u detí v okrese Senec. 
Projekt realizuje preventistka Okres-
ného riaditeľstva PZ v  Senci kpt. Mgr. 
Gabriela Drugová. Za  posledný štvrť-
rok oslovila s týmto projektom 264 detí 
z materských škôl a 1. a 2. ročníka zák-
ladných škôl.

Úlohou je naučiť deti dopravnú vý-
chovu so  zameraním na  nemotorových 
účastníkov cestnej premávky a používa-
nie reflexných prvkov, bezpečne sa sprá-
vať v rizikových situáciách, pripravovať 
ich k  zodpovednosti za  svoje zdravie, 
veci a oboznámiť ich s prácou polície.

Ďalšie projekty sa dotýkajú tém „Bez-
pečnosť na  ceste“, „Práca Polície“, 
„Trestná zodpovednosť mládeže“ a „Od-
vrátená tvár internetu“. Realizácie 
týchto projektov sa zúčastnilo 509 detí 
z okresu Senec.

Vzhľadom na  prejavený spoločen-
ský záujem a výslednú efektivitu pre-
ventívnych aktivít plánujeme aj v ka-
lendárnom roku 2023 pokračovať 
v realizácii  preventívnych aktivít za-
meraných pre  deti na  všetkých stup-
ňoch vzdelávacích inštitúcií v okrese 
Senec.
OR PZ v Senci
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Nella Martišovičová  
v plaveckej  reprezentácii SR

Senčanka Nella Martišovičová 
plávajúca v  Sport Clube Dunaj-
ská Streda pod  vedením tréne-
ra Mgr. Tibora Violu potvrdi-
la na  Majstrovstvách SR star-
ších žiakov v  krátkom bazéne  
9. decembra 2022 v Spišskej No-
vej Vsi svoje kvality 3. miestom 
v  100m motýlik časom 1:05,28, 

žiačky A 13. ročné, plávala aj na-
priek zdravotným problémom, 
plaveckými výkonmi zúročila 
dlhoročné tréningové húževna-
té nasadenie a splnila reprezen-
tačné podmienky.  
Gratulujeme!
Ing. Martina Martišovičová

Matičný šachový turnaj
Po vynútenej pandemickej 
prestávke sa tento rok opäť 
konal tradičný matičný ša-
chový turnaj. V  priestoroch 
klubovne Gymnázia Antona 
Bernoláka sa 22. novembra 
stretli žiaci zo štyroch senec-
kých škôl.  Dlhoročný orga-
nizátor matičného šachové-
ho turnaja Ján Maglocký pri-
vítal všetkých súťažiacich 
a  zaprial im veľa úspechov 
v  turnaji. Miestny odbor Ma-
tice slovenskej v Senci zabez-
pečil pre  účastníkov turnaja 
aj občerstvenie, ktoré mladí 
šachisti využili počas prestáv-
ky medzi turnajmi. 

Víťazom turnaja sa suverénne 
s maximálnym počtom víťaz-
ných partií stal Timotej Fleško 
z  Gymnázia Antona Bernolá-
ka. Na 2. mieste skončil Filip 
Rauza z rovnakého gymnázia. 
Na 3. čestnom mieste skonči-
la Nikola Juríková zo  ZŠ J. 
G. Tajovského. Pre  každého 
účastníka turnaja pripravil 
MO Matice slovenskej v  Sen-
ci menší darček, takže nikto 
neodišiel s  prázdnymi ruka-
mi. Všetkým víťazom ako aj 
účastníkom turnaja gratulu-
jeme a ďakujeme za účasť. Vi-
díme sa opäť na budúci rok! 
Ján Rohár 

Ľadové medvede súťažia
Pre športových otužilcov zo združenia Se-
necké ľadové medvede (SPORT CLUB Se-
nec) sa začala 5. novembra nová súťažná 
sezóna v rámci Slovenského pohára v zim-
nom plávaní. Do pohárových súťaží, kto-
ré sú organizované na viacerých miestach 
na Slovensku, sa úspešne zapojili aj plav-
ci Ervín Polívka, Lucia Slezáková, Vladimír 
Krajčovič a Radka Mináriková. Absolvovali 
tieto 3 preteky:
Na pretekoch v Žiline, ktoré sa konali v 
nekrytom exteriérovom bazéne, kde boli 
ešte letné podmienky na zimné plávanie - 
voda mala 12,5 °C a vzduch 8°C – sa umiest-
nili nasledovne:
• Radka Mináriková na 100 m trati – 8. 

miesto vo svojej kategórii,
• Vladimír Krajčovič na 750 m trati – 2. 

miesto vo svojej kategórii a na 100 m 
trati 4. miesto vo svojej kategórii

Na pretekoch v Námestove – s parád-
nymi podmienkami na zimné plávanie – 
voda 4,2 °C a vzduch -2 °C – obsadili plavci 
tieto miesta:

• Radka Mináriková na 100 m trati – 4. 
miesto vo svojej kategórii,

• Lucia Slezáková na 100 m trati – 1. 
miesto vo svojej kategórii,

• Vladimír Krajčovič na 100 m trati – 2. 
miesto vo svojej kategórii a na 500 m 
trati – 1. miesto vo svojej kategórii

Na pretekoch v Čiernej vode – s príjem-
nými podmienkami na zimné plávanie – 
voda 10,5 °C a vzduch 5 °C - obsadili plavci 
tieto miesta:
• Radka Mináriková na 100 m trati – 2. 

miesto vo svojej kategórii,
• Lucia Slezáková na 100 m trati – 1. 

miesto vo svojej kategórii,
• Ervín Polívka na 50 m trati – 4. miesto 

vo svojej kategórii,
• Vladimír Krajčovič na 50 m trati – 3. 

miesto vo svojej kategórii a na 250 m 
trati – 3. miesto vo svojej kategórii

Keďže v januári 2023 prebiehajú medzi-
národné preteky v zimnom plávaní, budú 
preteky Slovenského pohára v zimnom 

plávaní pokračovať až vo februári 2023. 
Plavkyniam a plavcom srdečne gratuluje-
me a ďakujeme za ich výkony.
SPORT CLUB Senec

Náš najúspečnejší plavec Vladimír Krajčovič.

Na stupňoch víťazov. Foto: Slovenská plavecká federácia



24 Šport www.sencan.skjanuár 2023

www.sencan.sk

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec v  náklade 9.100 kusov. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové 
námestie 8, 903 01 Senec, IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk,  
redaktor Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk, Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo 
aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Redakcia nezodpovedá za obsah politickej reklamy. Nepredajné. Najbližšia uzávierka bude 20. januára 2023.

Športovec roka mesta Senec za rok 2022 
O tom, kto sa stane Športovcom roka mesta 
Senec za rok 2022 rozhodne Komisia špor-
tu pri MsZ v Senci na základe vašich nomi-
nácii. Určite sa vo vašom okolí nájdu špor-
tovci, ktorí si svojimi výkonmi v roku 2022 
či už na domácich alebo zahraničných 
podujatiach toto ocenenie zaslúžia. Nomi-
nujte a napíšte nám ich príbehy. 
     Návrhy do ankety môžu podávať:
• Športový klub
• Športová komisia pri MsZ Senec
• Vedenie mesta Senec

Návrhy je potrebné podať prípadne 
zaslať do podateľne MsÚ v Senci najneskôr 
do 16.1.2023 (pondelok). 

Slávnostné vyhodnotenie ankety Špor-
tovec roka mesta Senec za rok 2022 sa 
uskutoční 15.2.2023 v MsKS v Senci. 

Podrobnejšie informácie vrátane krité-
rií nájdete na stránke www.senec.sk
GR

Trojkráľové plávanie 
ľadových medveďov

Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sa opäť uskutoční Troj-
kráľové plávanie ľadových medveďov.

Mestský úrad Senec, Mestské kultúrne stredisko Senec, Sprá-
va cestovného ruchu Senec, Senecké ľadové medvede – SPORT 
CLUB Senec v spolupráci s klubom potápačov Piccard Senec už 
po  23-tí krát srdečne pozývajú na  Trojkráľové kúpanie ľado-
vých medveďov, tradične prvú športovo-kultúrnu akciu v no-
vom kalendárnom roku v  Senci, ktoré sa uskutoční v  piatok 
6.1.2023 na novom mieste – na pláži pod Hotelom Relax na se-
vernej strane Slnečných jazier.  

Keďže parkovisko pri  Hoteli Relax má obmedzenú kapaci-
tu, prosíme divákov aby využili možnosť bezplatného parkova-
nia na trávnatej ploche stanového kempingu oproti reštaurácii 
Koliba.

Už od 13:00 je pripravený pre divákov program, v ktorom 
sa predstavia: speváčka Mirka Belancová a  speváčka Mária 
Szitka. Diváci sa určite radi zohrejú v rytme tanca spolu s ta-
nečnicami z tanečnej školy F’ Dance Center. Po slávnostnom 
nástupe o  14.00 si otužilci vychutnajú studenú vodu Slneč-
ných jazier. 

Pre  divákov je pripravené občerstvenie a  čaj na  za-
hriatie. Všetci otužilci – najmä naše domáce Senecké ľado-
vé medvede sa tešia na divákov, ktorí ich prídu povzbudiť 
a užiť si príjemné sviatočné popoludnie na Slnečné jazerá 
do Senca.
Vlado Lysičan

Na slávnostnom udeľovaní cien Športovec roka mesta Senec býva aj krásny program.


