Titulná fotografia získala cenu primátora v súťaži Senec objektívom mobilu.
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Nová fotografická súťaž Senec objektívom mobilu - SOM priniesla veľmi zaujímavé fotografie. Zapojili sa do nej deti aj dospelí. Oficiálne vyhodnotenie súťaže bude 9. júla v Galérii Labyrint v MsKS, kde budú fotografie vystavené. Dozvieme sa, kto získal cenu poroty (členov zabezpečilo
Malokarpatské osvetové stredisko a hodnotila aj súťaž AMFO) a cenu Senčanov (víťaza môžete vybrať aj vy hlasovaním na facebookovom profile mesta Senec do 3. júla). Cenu primátora získal autor titulnej fotografie, ktorému sa podarilo nádherne zachytiť Slnečné jazerá. Do ďalšieho
ročníka súťaže sa môžete prichystať aj vy - foťte Senec mobilom a najlepšie fotky si vo vysokej kvalite uložte. Autorovi fotky k výhre srdečne
blahoželáme.
Foto: Štefan Húska

Senčan vyjde v septembri v novom šate
Letné číslo Mestských novín
Senčan vychádza posledný
raz v grafickej úprave, na ktorú sme boli zvyknutí dlhé roky.
K 30. výročiu novín prebehla
súťaž na novú grafiku. Jej víťazkou sa stala Zuzana Oros,
ktorej návrh bude vizuálnym
základom septembrového čísla
Mestských novín Senčan.

Nová grafika bude na inom
type papiera. Verejné obstarávanie na dodávateľa tlače
prebieha práve v týchto dňoch.
Zmenu tlače iniciovala redakčná rada Mestských novín Senčan a mala by priniesť úsporu.
V podmienkach je uvedené aj
to, že recyklovaný a recyklovateľný papier je výhodou. MO

Dlhý týždeň ušetril viac ako 16.143 eur na poštovnom.
Senčania si vyzdvihli 6.589 rozhodnutí.
Možnosť vyzdvihnúť si výmery
miestnych daní a poplatkov na
Mestskom úrade a na mieste
ich v pokladni uhradiť, využilo
opäť mnoho Senčanov. Keďže
si vyzdvihli 6.589 rozhodnutí,
čo predstavuje okolo 31% všetkých rozhodnutí, mestu ušetrili 16.143,05 eura na poštovnom. Takmer 3.700 rozhodnutí
Senčania na mieste aj uhradili
a pokladňou mesta tak prešlo 175.850,58 eura (72.056,94
eura za daň z nehnuteľností,

102.349,85 eura z poplatku za
komunálny odpad a 1.443,79
eura z dane za psa). Okrem
toho občania uhradili časť svojich daňových povinností aj
prostredníctvom internetbankingu, pričom touto formou boli
na účet mesta v tomto období
pripísané finančné prostriedky
v sume 175.850 eur. Mestský
úrad bol počas „dlhého týždňa“ otvorený dlhšie, aby mohlo
čo najviac Senčanov využiť túto
službu.
Mestský úrad

Letná sezóna na Slnečných jazerách je otvorená
Letná sezóna na Slnečných jazerách začína 19. 6. 2020 a končí
15. 9. 2020. Brány budú uzavreté 89 dní a bude sa na nich vyberať vstupné. Permanentky si
môžete opäť zakúpiť v budove
Tureckého domu, kde sídli Správa cestovného ruchu, alebo na
hlavných recepciách Slnečných
jazier.

Senčania 10 eur (čo predstavuje
0,11 eur na deň)
Dieťa, ZŤP alebo penzista 5 eur
(0,05 eur na deň)
Turista 20 eur (0,22 eur na deň)
Finančné prostriedky sa používajú na kosenie, údržbu areálu,
obnovenie a údržbu sociálnych
zariadení a ďalšie činnosti. DM
Viac na www.slnecnejazera.eu
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Pred prázdninami poslanci upravovali rozpočet a rozdelili niektoré dotácie

Mestské zastupiteľstvo v Senci sa opäť
konalo v Mestskom kultúrnom stredisku,
tento raz už za prítomnosti verejnosti.
Po informácii primátora o dianí v meste
Senec za uplynulé obdobie vzali poslanci
na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Senec za
rok 2019 a následne ho schválili. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za rok 2019 bolo
prijaté bez diskusie. Primátor pochválil zamestnancov MsKS za výbornú prácu.
Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za

rok 2019 SCR Senec s.r.o. vyvolalo diskusiu o fungovaní a budúcnosti tejto spoločnosti v 100% vlastníctve mesta. Poslanci
diskutovali o budúcnosti cestovného ruchu v Senci a o plánovaných zmenách na
Slnečných jazerách.
Ako reakciu na informácie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť schválili poslanci
ďalšiu zmenu rozpočtu mesta.
Mesto po úprave rozpočtu navrhlo rozdelenie dotácií aj po komunikácii s dotknutými subjektami. Poslanci dotácie podporili.

Výsledkom zasadnutia je aj prijatie nového rokovacieho poriadku MsZ.
Hlavná kontrolórka prezentovala správu
o kontrolnej činnosti. Do plánu kontrol jej
zastupiteľstvo doplnilo ešte jednu. Kontrolórka tiež informovala o správe z výsledku
kontroly zúčtovania dotácií, kde našla nedostatky.
Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie
Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Senec na roky 2016-2019 a schválili
doplnenie OZ Správny krok Senec.
V ďalších bodoch sa poslanci venovali
prevodom správy, prenájmom a odpredajom.
V bode rôzne sa do diskusie zapojili aj
občania, ktorí prišli s otázkami o skládke
komunálneho odpadu a zmluve so zvozovou spoločnosťou. Trápi ich najmä zápach
v meste a životné prostredie.
Viac informácií o rokovaní nájdete v zápisnici z Mestského zastupiteľstva v Senci na
www.senec.sk a na internetovej stránke
www.zastupitelstvo.sk, kde sa vysiela online prenos so zasadnutí a rokovania sú
k dispozícii aj v archíve.
MO, Foto: DM

Zápisy do škôl prekvapili veľkým počtom detí
Materské školy
V máji sa na všetkých materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
uskutočnil zápis detí. V školskom roku
2020/2021 bude prijatých spolu 297 detí:
MŠ Fándlyho - 36 detí,
MŠ Kollárova - 92 detí,
MŠ Košická 30 - detí,
MŠ Slnečné jazerá - 22 detí,
MŠ s VJM Fándlyho - 19 detí,
V materskej škole Kysucká bude prijatých 98 detí. Nastúpiť však budú môcť až
po ukončení projektu nadstavby v predpokladanom termíne koniec septembra 2020.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa
od troch do šiestich rokov veku, dieťa,
ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému
bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky, dieťa, ktorému bolo
dodatočne odložené plnenie povinnej
školskej dochádzky a dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ako budú fingovať škôlky v lete?
Počas letných prázdnin budú materské
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
otvorené tak, ako bolo zvykom aj v predchádzajúcich rokoch. Škôlky o tom informujú na svojich webových stránkach.
V prípade MŠ Kysucká to bude tento rok
v obmedzenom režime z dôvodu dokončovania nadstavby.

Základné školy
K zápisu detí do prvého ročníka riaditelia
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec po obnovení prevádzok
postupne oslovovali rodičov a dožiadavali
doklady k zaslaným prihláškam tak, aby
bolo možné rozhodnúť o prijatí resp. neprijatí dieťaťa. V školskom roku 2020/2021
bude prijatých spolu 322 detí:
ZŠ Tajovského - 109 žiakov, t.j. 5 tried,
z celkového počtu 109 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá pre prijatie.
ZŠ Mlynská - 60 žiakov, t.j. 3 triedy,
z celkového počtu 134 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá pre prijatie.
ZŠ Kysucká - 60 žiakov zo svojej spádovej oblasti a ďalších 58 žiakov zo spádovej oblasti ZŠ Mlynská, ktorých nebolo
možné prijať na uvedenú školu z kapacitných dôvodov. Od septembra 2020 bude
na ZŠ Kysucká 7 tried prvého ročníka.
ZŠ A. Molnára - 35 žiakov, t.j. 2 triedy,
z celkového počtu 35 žiadostí, ktoré spĺňali kritéria pre prijatie.
Súčasné triedy detí prvého ročníka ZŠ Tajovského, ktoré sú v tomto školskom roku
v elokovanom pracovisku na Kysuckej 14,
budú od školského roka 2020/2021 pokračovať vo vzdelávaní ako druháci v budove ZŠ Tajovského na Tajovského ulici.
V priestoroch elokovaného pracoviska
bude od septembra opäť 5 nových tried
prvákov.

Na ZŠ Mlynská sa opäť zápisu zúčastnil
najväčší počet detí - 150, z nich 134 spĺňalo podmienky pre prijatie. Kapacitne je
možné otvoriť v budúcom školskom roku
len 3 triedy prvého ročníka, z toho jedna
môže mať maximálne 14 žiakov a jednu
triedu 5 ročníka (žiaci zo spádových oblastí so školou iba pre prvý stupeň).
Tento školský rok odchádzajú zo školy
len dve triedy deviatakov, a je nevyhnutné
otvoriť už spomínanú triedu priateho ročníka. Riaditeľka školy mohla teda pôvodne
otvoriť od septembra iba dve triedy prvého ročníka. Po konzultácii so zriaďovateľom však pristúpila k úprave priestorov
a tak môže prijať o 14 žiakov viac. Žiaľ, na
počet prihlásených detí priestory nepostačujú. Ostatné deti, ktoré spĺňajú kritériá
pre prijatie do prvého ročníka, budú prijaté
do ZŠ Kysucká. Riaditeľka ZŠ Mlynská pri
prijímaní žiakov zohľadňovala žiadosti rodičov, ktorých staršie dieťa už túto školu
navštevuje, tiež blízkosť ulíc a poradie prijatých prihlášok. Aj pri veľkej snahe však
nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam.
Základné školy Tajovského a Mlynská plánujú v mesiaci júl letný školský klub a zvažujú aj realizáciu letnej školy. O všetkých
podrobnostiach budú informovať na svojich webových stránkach alebo prostredníctvom EduPage.
Útvar školstva a športu
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Kalendár
primátora
jún 2020
Z pracovného diára primátora mesta Senec na mesiac
jún vyberáme:
• Návšteva všetkých MŠ a ZŠ v správe mesta
z dôvodu znovuotvorenia zariadení fungujúcich
v mimoriadnom režime a za prísnych hygienických nariadení. Primátor sa stretol s riaditeľmi
a diskutoval na tému zvládnutia opatrení a možnosti vyhovieť čo najväčšiemu počtu rodičov.
• Pracovné stretnutie k dotáciám na rok 2020
a hľadanie možností aspoň čiastočného pridelenia niektorých z nich.
• Pracovné stretnutie s organizátormi Food Fest-u
• Pracovné stretnutia so zamestnancami mesta
• Účasť na rokovaní Valného zhromaždenia Asociácie vzdelávania samosprávy v Bystričke
• Pracovné stretnutia s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Senci a riešenie vzniknutých problémov na dennej báze
• Pracovné stretnutie so spoločnosťou e – Net
týkajúce sa ďalšej spolupráce
• Individuálne stretnutia s občanmi mesta
• Individuálne pracovné stretnutia s poslancami
• Pracovné stretnutie predsedov poslaneckých
klubov a nezaradených poslancov
• Pracovné stretnutie s členmi sociálnej komisie
na tému sociálnych bytov
• Zasadnutie Mestskej rady v Senci
• Stretnutie Mestskej školskej rady v Senci
• Pracovné stretnutie s riaditeľkou Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
v BSK Mgr. B. Lukáčovou a poslankyňou
Ing. M. Hudákovou za účelom získania informácií
o možnostiach financovania projektov na rozšírenie kapacít základných škôl z nového programového obdobia 2021 – 2027.
• Mestské zastupiteľstvo v Senci v kinosále MsKS
• Otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže
o „Štúdii uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania Polikliniky Senec“
• Pracovné stretnutie so spoločnosťou Aspiro,
ktorá vyhrala súťaž o štúdiu uskutočniteľnosti
Polikliniky Senec
• Pracovné stretnutie so spoločnosťou Aspiro
a podpis zmluvy
• Pracovné stretnutie s PhDr. Michalom Kaliňákom, PhD. ústredným riaditeľom Kancelárie ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
o možnostiach bližšej a užšej spolupráce
• Mestské zastupiteľstvo v MsKS Senec
• Slávnostné odovzdávanie cien žiakom deviatych ročníkov a maturantom za umiestnenia na
olympiádach a v predmetových súťažiach
• Valné zhromaždenie VEOLIA Energia
Dagmara Mičeková
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Názory vedenia mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva
Senec je relatívne mladé mesto. Priemerný vek obyvateľstva máme už
dlho pod 40 rokov. Toto číslo hovorí najmä o tom, že tu býva veľa mladých
rodín s deťmi.
Každý rok narastá počet školopovinných detí a do seneckých škôl chodia
aj žiaci z okolitých obcí - najmä z tých, kde zabezpečujú len prvý stupeň
vzdelávania. V Senci máme existujúce školy plné a už nie je možné ich
rozširovať. Potrebujeme novú školu. Jej výstavba je aj súčasťou priorít vedenia mesta a mestského zastupiteľstva. Kde by však mala stáť?
V tomto čísle sa preto poslancov pýtame: Kde by ste si v Senci vedeli
predstaviť novú základnú školu?

Rudolf Galambos
poslanec SMK/MKP

Mesto Senec za uplynulých 15 rokov
preinvestovalo zo svojho rozpočtu
najviac financií práve do oblasti školstva. Napriek neustálemu rozširovaniu kapacít základných škôl budeme
mať o pár rokov nedostatok miest
v našich existujúcich budovách,
preto intenzívne hľadáme riešenie
tohto problému. Jedným z riešení
je výstavba novej školy, ktorá podľa
nášho názoru by mala byť postavená v blízkosti niektorého mestského
satelitu, aby širšie centrum mesta
nebolo ešte vo väčšej miere zaťažené dopravou. Tu môžeme naraziť
na problém so získaním vhodného
pozemku, na nedostatočnú kapacitu
ČOV, na zdĺhavé verejné obstarávanie a musíme počítať aj s nedostatkom finančných prostriedkov v dôsledku výpadku príjmov v spojitosti
s COVID-19. Okrem výstavby novej
školy považujeme za lepšie riešenie
prenajať ďalšie voľné priestory od
BSK na Kysuckej ulici, kde sa úspešne etablovala naša nová základná
škola, resp. odkúpenie budovy SOŠ
automobilovej na Kysuckej ulici
a zrekonštruovať potrebné priestory
pre naše potreby. Toto riešenie by
bolo časovo najrýchlejšie, najmenej
finančne náročné a z dopravného
hľadiska tiež vyhovujúce, nakoľko
nie je v úzkom centre mesta.

Lucia Mészárosová
nezávislá poslankyňa

Táto otázka je oveľa komplexnejšia,
ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.
Senec sa za posledné roky rozrástol o nové časti, odkiaľ v súčasnosti
deti nemajú ľahko dostupnú žiadnu
ZŠ. Neexistujú stade chodníky, cyklotrasy a ani bezpečné priechody.
Okrem školy je nevyhnutné dobudovať aj chýbajúcu infraštruktúru

a prepojiť centrum mesta s novými
lokalitami. Keďže mesto nevlastní
vhodné pozemky, malo by aktívne
hľadať možnosti ich získania v lokalitách s prebiehajúcou aj plánovanou
výstavbou, aby dokázalo ponúknuť
svojim občanom komfortné a najmä ľahko dostupné služby. Zároveň
tým môže odľahčiť dopravu priamo
v meste, ktorá, ako nám ukázal generel dopravy, je v rannej a poobednej špičke naozaj kritická. Situáciu
treba riešiť aj s ohľadom na budúci
rozvoj mesta a zvyšujúci sa počet
obyvateľov. Preto si myslím, že je
potrebné zvážiť aj možnosť výstavby
dvoch menších škôl v rozvíjajúcich
sa okrajových častiach mesta s dobrou dostupnosťou pre deti aj rodičov
denne dochádzajúcich za prácou.

Richard Pauer
nezávislý poslanec

Možností na výstavbu/vytvorenie
novej školy je viacero. 1. Stavba
môže byť realizovaná na pozemkoch
mesta. Vhodný pozemok veľkosťou
na školu je žiaľ len pozemok, kde by
mal vyrásť športový areál, ale tento
účel by sme neradi menili. 2. Stavba na pozemku, ktorý je potrebné
kúpiť. Realizácia sa predraží nutnosťou kúpy vhodného pozemku, ako aj
budovaním potrebnej infraštruktúry.
3. Teoreticky z časového, finančného a lokalizačného hladiska, by
mohla byť zaujímavá alternativa dohody s Bratislavským samosprávnym krajom o dlhodobom prenájme
budovy, školskej jedálne, telocvične
a vonkajšieho športového areálu na
Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania v Senci na Kysuckej
ulici. Tu by sme sa nebránili aj komunikácii s BSK o možnosti odkúpenia
do vlastníctva mesta a tým by sme
na dlhú dobu mohli mať vyriešenú
otázku školy.
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Z činnosti Mestskej polície
• Obvodné oddelenie Policajného zboru Senec požiadalo
Mestskú políciu Senec o súčinnosť pri pátraní po nezvestnej
maloletej V. D. zo Senca. Hliadka vykonala pátranie na území
mesta a oslovila aj deti na detských ihriskách. Deti na základe
popisu poskytli informácie, ktoré viedli k jej vypátraniu. Všetkým deťom, ktoré pomáhali pri vyhľadaní maloletej srdečne
ďakujeme.
• V rámci súčinnosti s OO PZ hliadka MsP Senec preverila
oznam obyvateľky Senca, ktorá uviedla, že jej bývalý manžel
vyhodil do polopodzemných nádob na odpad jej osobné veci
aj s dokladmi. Hliadka MsP Senec s hákom vypožičaným od
Hasičskej stanice Senec veci vytiahla a odovzdala poškodenej. Ďakujeme za spoluprácu HS Senec.
• Na útvar MsP Senec telefonicky oznámila pani, že našla na
Slnečných jazerách malého chlapčeka, hľadá jeho rodičov
a nevie ich nájsť. Vyslaná hliadka MsP sa skontaktovala
s oznamovateľkou, ktorá odovzdala malého chlapčeka (cca 3
roky) do opatery hliadky. Hliadka MsP vykonala obhliadku SJ
Sever, rodičov však nenašla. Chlapček bol prevezený na OO
PZ a bol vyrozumený zamestnanec sociálnej kurately. Rodičia
chlapca sa neskôr našli.
• Na útvar MsP Senec oznámila v neskorých nočných hodinách 85-ročná pani zo Senca, že spadla z postele, leží na
podlahe a nevie sa postaviť. Hliadka MsP Senec zistila, že dvere na byte sú zamknuté a musela nájsť spôsob, ako sa do bytu
dostať. Hliadka MsP sa nakoniec do bytu dostala cez balkónové dvere. Pani bola poskytnutá pomoc a bola privolaná RZP.
• Na útvar MsP Senec oznámil volajúci, že sa mu do domu
na Štúrovej dobýja nejaká osoba zrejme pod vplyvom alkoholických nápojov. Hliadka zistila, že osoba - muž z Nových
Zámkov - si myslel, že je na Šafárikovej, kde býva. Hliadka
osobe vysvetlila, že si pomýlila ulice a bola nasmerovaná do
miesta bydliska.
• Hliadka MsP Senec vykonala šetrenie k znečistenej vozovke
na viacerých miestach v Senci predovšetkým na Slnečných
jazerách. V rámci šetrenia za pomoci občanov boli zistené informácie k vozidlu, ktoré vozovku znečistilo. Prípad si prevzal
pracovník Inšpekcie životného prostredia.
• Obvodné oddelenie Policajného zboru Senec požiadalo
Mestskú políciu Senec o súčinnosť pri pátraní po osobe, ktorá odcudzila horský bicykel. Na základe popisu bola na Slnečných jazerách zadržaná L. G. z Bratislavy a bol nájdený
aj bicykel, ktorý bol opretý o plot pri piatej pláži. Osobu si na
mieste prevzali príslušníci OO PZ Senec.
• Na útvar MsP Senec bol prijatý oznam, že na ČS Benzina
na Šamorínskej v predajni sa nachádza človek pod vplyvom
alkoholu a nechce opustiť miestnosť. Išlo o J. P. z Dlhej nad
Cirochou, ktorý uviedol, že mal vycestovať do Nemecka, ale
kolegovia ho počas cesty vyhodili z auta, nakoľko sa opil.
• Na útvar MsP Senec bol prijatý oznam, že na Hlbokom jazere bezdomovcov napadol Srb s nožom. Po príchode hliadky na miesto poškodený P. P. z Prešova označil osobu A. D.
zo Srbska, ktorá ho napadla nožom. Z dôvodu podozrenia
z trestnej činnosti bola vec s účastníkmi na mieste odovzdaná
OO PZ Senec.
• Na Nám.1.mája pred zmrzlinou Venezia hliadka MsP spozorovala ranenú neznámu ženu, ktorá údajne išla na bicykli a pri
vyhýbaní sa chodcovi nabúrala do dopravného značenia, čím
si spôsobila vážne zranenie nosa spojené so silným krvácaním. Hliadka MsP Senec poskytla prvú pomoc a privolala RZP,
ktorá ju okamžite previezla do NsP Ružinov.
MsP

OR PZ v Senci informuje

Seniori, povedzme stop podvodníkom
Súčasná situácia núti najmä
našich seniorov zostať doma za
zatvorenými dverami. To však
ale neznamená, že sú chránení
pred rôznymi podvodníkmi, ktorí sa pod vymyslenými legendami, zámienkami alebo ľsťami
snažia od seniorov vylákať ich
celoživotné úspory, zneužívajúc vzniknutú situáciu súvisiacu
s ochorením COVID – 19.
A preto sa polícia v okrese Senec rozhodla osloviť k spolupráci pracovníčky útvaru sociálnych služieb mesta Senec, aby
sme spolu našich seniorov upozornili ako sa nestať obeťami
trestných činov. Terénne opatrovateľky mesta Senec, ktoré
sa aj v tejto krízovej situácii starajú o našich seniorov v ich domácnostiach, im rozdali letáky
s niekoľkými užitočnými radami. Veď Vaša ochrana je pre nás
prvoradá.
Auto nie je výklad
Opätovne sa v okrese Senec
vyskytol prípad krádeže pracovného náradia z osobného motorového vozidla spred
reštaurácie či hotela, kedy zlodeji využili chvíľu, keď sa majiteľ
od vozidla vzdialil.
V tejto súvislosti polícia apeluje na občanov, že skôr ako sa
vzdialite od svojho motorového
vozidla hoci aj na krátku dobu,
dodržujte naše odporúčania:
• nezabúdajte na riadne
uzamknutie svojich motorových
vozidiel a ani v prípade letných
horúčav nenechávajte na svojich vozidlách pootvorené okná,
• pri každom opustení vozidla si
v žiadnom prípade nenechávajte svoje kabelky, mobily, doklady a iné cenné veci na sedadlách, pod sedadlami či na iných
viditeľných miestach vozidla, čo

neujde pozornosti číhajúcemu
zlodejovi a spôsobí Vám škodu
na vašom majetku.
Ak spozorujete podozrivé osoby či vozidlá pohybovať sa
v okolí reštauračných zariadení
či hotelov, ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom
čísle 158.
Chráňme si svoj majetok
Cyklistická sezóna je už v plnom prúde a v súvislosti s ňou
polícia v okrese Senec zaznamenala v priebehu mesiaca jún
zvýšený výskyt krádeží bicyklov
z cyklostojanov, spoločných
priestorov bytových domov,
pivníc, garáží, pozemkov rodinných domov a dokonca aj z balkóna bytu.
V tejto súvislosti polícia apeluje na občanov, aby aj oni sami
chránili svoje bicykle pred krádežami a dodržiavali naše odporúčania:
• Pri odstavení bicykla na ulici
použite vždy bezpečnostný zámok a bicykel vždy pripútajte
o cyklostojan alebo iný pevný
bod vo Vašej blízkosti.
• Ak si odkladáte bicykel v spoločných priestoroch v bytovom
dome, dbajte na stále uzamknutie týchto priestorov a súčasne
bicykel uzamknite k nejakému
pevnému bodu.
• Po príchode domov nenechávajte bicykle voľne položené na
dvore rodinného domu, na balkóne bytu, či iných viditeľných
miestach, ktoré neuniknú pozornosti zlodeja.
• Všetky doplnky, ktoré nie sú
na bicykli pevne pripevnené, pri
odchode skladajte a berte si ich
domov.
Príležitosť robí zlodeja a dodržiavaním spomínaných rád im
spolu túto príležitosť nedajme!
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Senci
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Opatrovateľská služba v Senci je dostupnejšia
Dôležitosť práce opatrovateliek si uvedomíme často až vtedy, keď sa niekto z našich blízkych stane odkázaným na pomoc
inej fyzickej osoby. Vtedy zistíme, aké je
ťažké skĺbiť dochádzku do zamestnania,
starostlivosť o rodinu, povinnosti rodiča
a partnera so starostlivosťou, ktorej poskytovanie musíme náhle zabezpečiť.
Mesto Senec zabezpečuje okrem sociálnej starostlivosti pobytového charakteru v Zariadení opatrovateľskej služby
na Hviezdoslavovej ulici aj poskytovanie
opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí prostredníctvom terénnych opatrovateliek osobám odkázaným
na pomoc inej osoby.
Cieľom mesta je poskytnúť dostupnosť
tejto služby čo najväčšiemu počtu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom
alebo seniorom, preto zareagovalo
v marci 2019 na výzvu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vyhlásenú v rámci Operačného programu Ľudské zdroje OP ĽZ
DOP 2018/4.2.1/01 predložením projektu
s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v Senci“. Projekt bol vyhodnotený ako
úspešný a tak mesto získalo dotáciu na
preplatenie časti miezd pätnástich terénnych opatrovateliek zamestnaných na

plný pracovný úväzok.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 222 300,EUR bola podpísaná v auguste 2019
a v septembri sa začalo s realizáciou projektu. Spolufinancovanie podpory poskytovania opatrovateľskej služby v meste
Senec bude poskytované zo strany ministerstva počas 26 mesiacov. Administratívne činnosti spojené s predkladaním

žiadostí o platbu a monitorovacích správ
na riadiaci orgán zabezpečujú projektové
manažérky z Útvaru projektového riadenia v spolupráci s kolegyňami z Referátu
miezd a personalistiky a Referátu účtovníctva a fakturácie mesta Senec.
Najdôležitejšiu časť realizácie projektu
vykonáva Útvar sociálnych služieb mesta Senec, ktorý prostredníctvom Referátu sociálnych vecí a klubu dôchodcov
a Referátu terénnej opatrovateľskej služby zabezpečuje a koordinuje terénnu sociálnu prácu. V prvom rade vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu a žiadosti o uzatvorenie
zmluvy o poskytovanie sociálnej služby –
opatrovateľskej služby. Na základe tejto
zmluvy o poskytovanie sociálnej služby
podpísanej s klientom potom zabezpečujú terénne opatrovateľky pomoc pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri základných
sociálnych aktivitách, sprevádzajú klientov na lekárske vyšetrenia a pod..
Našim spoluobčanom odkázaným na túto
službu pri zvládaní ťažkostí spojených
s ich zdravotným stavom veľmi pomáha,
že môžu naďalej ostať bývať v svojom
známom rodinnom prostredí a súčasne
je im poskytovaná potrebná pomoc.
útvar projektového riadenia

Aktuality z Bratislavského samosprávneho kraja
• V súvislosti s následkami pandémie
koronavírusu Bratislavský samosprávny
kraj zrušil dotačnú schému BRDS. Zostala však možnosť požiadať o individuálne
dotácie v celkovej výške do 300 000 eur.
Požiadať o dotácie je možné do 30. septembra 2020. Viac na webe BSK.
• Pre pandémiu bolo odročené verejné
prerokovanie Regionálneho plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja. O presnom termíne
bude BSK informovať aj cez svoju webovú stránku.
Na verejnom prerokovaní môžu občania
priamo alebo prostredníctvom svojho poslanca predkladať pripomienky. Poslankyňou za mesto Senec je v tomto volebnom období Ing. Mária Hudáková, ktorá
tento materiál už písomne pripomienkovala. Svoje pripomienky v termíne poslalo
aj mesto Senec.
Viac informácií na webe BSK a na enviroportále.

• 10. júna 2020 sa na BSK konalo stretnutie za účelom získania informácií o možnostiach financovania projektov na rozšírenie kapacít základných škôl z nového
programového obdobia 2021 – 2027.

Primátor mesta Senec Dušan Badinský,
poslankyňa Mária Hudáková a projektová manažérka Beáta Štureková sa stretli
s Barborou Lukáčovou, riaditeľkou odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov BSK a Mgr. Petrom Jesenským,
referentom spomínaného odboru. Medzi
prioritami vedenia mesta a mestského
zastupiteľstva na aktuálne volebné obdobie je ďalšie navýšenie kapacity základných škôl. BSK ako sprostredkovateľský
orgán pre IROP na území Bratislavského
kraja pomáha žiadateľom pri čerpaní nenávratného finančného príspevku (NFP)
spolufinancovaného z EÚ na rozšírenie
kapacít základných škôl či už na rozšírenie existujúcich kapacít alebo výstavbu
celej novej školy. Dotácie sa dajú čerpať
aj na výstavbu jedálne, telocvične, ihrísk a príslušenstva školy. Mesto plánuje
predložiť Žiadosť o poskytnutie NFP na
výstavbu novej školy, termín predloženia
je do 31.12.2021.
Zdroj: BSK
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Odpady a separovanie v meste Senec

Kvalita vody na jazerách

Medziročné porovnanie
triedenia v Senci za máj

Letná turistická sezóna sa začala 19. júna 2020
po tom, čo Regionálny úrad verejného zdravotníctva
súhlasil s otvorením Slnečných jazier na kúpanie.
Kvalita vody v jazerách je priebežne kontrolovaná
a výsledky kontrol ÚVZ budú zverejňované
a aktualizované na stránke SCR a na vstupných
bránach Slnečných jazier.
Mesto Senec chce zvýšiť informovanosť návštevníkov Slnečných jazier aj ako odpoveď na šokujúcu
správu z hodnotenia Európskej environmentálnej
agentúry Európskej komisie, podľa ktorej voda
v Slnečných jazerách je nevyhovujúca.
Hodnotenie kvality vody sa podľa Európskej
komisie riadi priemerom výsledkov za posledné
roky. Najhoršie hodnoty mala voda na Slnečných
jazerách v roku 2016, kedy posledné meranie
v sezóne vykázalo skokovo horšie výsledky ako
predchádzajúce merania. Pred budúcou sezónou
vypadne rok 2016 z priemerovaných rokov, takže
aj podľa metodiky Európskej komisie bude hodnotenie kvality vody Slnečných jazier výrazne lepšie,
pretože po roku 2016 už nedochádzalo podobnému negatívnemu výkyvu kvality vody.
Mesto a Správa cestovného ruchu Senec od roku
2017 zvolili na čistenie vody bakteriálnu metódu,
ktorá priniesla pozitívne výsledky. Všetci by sme
chceli, aby mohli byť jazerá nanovo prebagrované,
čo by prinieslo dlhodobé výsledky. Je to však beh
na dlhú trať a s vysokými nákladmi. Tejto možnosti
sa však mesto nevzdáva a pracuje na nej.
Najčerstvejšie akreditované odbery a vyšetrenia vzoriek povrchovej vody Slnečných jazier
vykonal Úrad verejného zdravotníctva SR 2., 9.
a 15. júna. Zistené hodnoty spĺňali požiadavky
na kvalitu vody podľa vyhlášky pre vodu určenú
na kúpanie.
VCs

Papier a lepenka
2019 – 12,22 t
2020 – 30,70 t
Plasty
2019 – 11,41 t
2020 – 25,41 t
Sklo
2019 – 17,66 t
2020 – 17,31 t
BIOODPAD – hnedé zberné nádoby
2019 – 77,55 t
2020 – 83,66 t
Zmesový komunálny odpad
2019 – 679,41 t
2020 – 521,35 t
Zo zberného dvora sa za máj vyviezlo cez 166 ton odpadu. Hlavnou
zložkou bolo: drevo (rozobraný nábytok) – 47,44 t, BIOODPAD – 45,02
t, objemný odpad takmer 54,00 t.
Zároveň vznikol priestor pre odpady určené na opätovné použitie –
tzn. priestor, kde sa ukladajú ešte
zachovalé veci, ktoré si obyvatelia môžu prísť zadarmo vziať a dať
takto veciam druhú šancu.

Počas zberu odpadov s obsahom
škodlivých látok bolo vyzbieraných
1,44 tony. Najväčšiu zložku tvorili
farby a rozpúšťadlá.
ĎAKUJEME ZA ZODPOVEDNÝ
PRÍSTUP

Pripravujú sa ďalšie
polopodzemné kontajnery

Mesto Senec pracuje na príprave
3. etapy budovania stojísk polopodzemných kontajnerov, v ktorej
má pribudnúť 11 nových stojísk
v rámci mesta. Finišujú sa tiež
prípravy ďalšej etapy budovania
týchto stojísk na sídlisku Za Štiftom.
Ivica Gajdošová, referát OH
a Martina Ostatníková

Ufúľaná rozprávka - predstavenie pre deti o triedení
odpadu
Cez prázdniny, 19. júla bude v parku oddychu - amfiteátri divadielko
pre deti, ktoré ich bude učiť o triedení. Ako autori píšu: „Predstavenie
Ufúľaná rozprávka dokazuje, že triedenie odpadkov a vynášanie smetí
nemusí byť len nudná, ušpinená
činnosť. Deti sa aktívnou hrou pozrú na túto nevoňavú tému z druhej,
čarovnej strany.“
MO

Na Svätoplukovej si obyvatelia skrášlili okolie
O verejnú zeleň, detské ihriská a mobiliár sa stará útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec. Túto obrovskú úlohu
zvláda na hranici personálnych a technických možností, takže
s vďakou prijíma pomocnú ruku miestnych obyvateľov. Pekným príkladom spolupráce je obnova mestského mobiliáru pri
detskom ihrisku medzi blokmi najstaršieho panelového sídliska
v Senci na Svätoplukovej ulici. Obyvatelia bloku D ponúkli mestu,
že obnovia nátery a vymenia drevené časti parkových lavičiek pri
detskom ihrisku v priľahlom parku. Materiál dodalo mesto a svoju technickú zručnosť a voľný čas pridali do projektu obyvatelia
bytového domu. Výsledkom sú vynovené parkové lavičky, ktoré
svojím vzhľadom lákajú okoloidúcich, aby si posedeli.
VCs

V Senci sa hody slávia v kaplnke
Podľa tradície sa senecké hody slávia počas nedele Svätej trojice, ktorej je zasvätená kaplnka na Štúrovej ulici pri Slnečných
jazerách. Neslávia sa teda na sviatok svätého Mikuláša, ktorému
je zasvätený náš farský kostol, pretože letný termín bola aj pre
našich predkov lepším termínom. V nedeľu 7. júna sa slovenská
i maďarská omša slúžili práve v kaplnke. Senčania na hody dostali slnečné počasie, ktoré prispelo ku kráse slávnosti. Kaplnka
Svätej trojice má už 302 rokov a dal ju postaviť István Bornemissza po skončení moru v roku 1718.
MO, Foto: LJ
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Salón výtvarníkov 2020

Výtvarníci spod Malých Karpát a Bratislavkého kraja
už 24. raz predstavia svoju
tvorbu verejnosti na Salóne
výtvarníkov. Medzi 88 autormi sú mnohé známe mená
- Martin Kellenberger, László
Pomothy, Martin Dzurek..., ale
aj vyspelí neprofesionáli. Senčanov určite zaujme meno
Aleny Wagnerovej alebo hudobníka Pavla Hammela.

Vystavené bude aj kolektívne
dielo autorov Salónu výtvarníkov pod názvom „Nový život“.
Kurátorom výstavy je Mgr. Pavol Šima-Juriček.
Výstava je pre verejnosť prístupná do 20. septembra
v Zaya Museum - ELESKO
Wine Park v Modre.
Viac informácií nájdete na facebooku Moska.sk alebo na
www.moska.sk.
MO

Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. augusta 2020
Všetky informácie k inzercii nájdete na www.senec.sk/sk/register/mestske-noviny-sencan
Riadková inzercia

• Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm, cena 95euro. Tel.:0907 181 800
• Vyčistíme váš pozemok od nežiaducich drevín. Ponúkame výrub stromov, kríkov a náletových drevín, drvenie a štiepkovanie
nepotrebných konárov drvičom na drevnú štiepku. Kosenie trávnatej plochy a vysávanie popadaného lístia.
Cenovú ponuku Vám spracujeme po obhliadke. Tel. 0907 181 800

Cestný most nad Bratislavskou ulicou je z najhoršieho vonku
Pohľad na most na Bratislavskej ceste
vzbudzoval obavy nielen medzi motoristami, ktorí pod ním denne prechádzajú
po ceste I/61 do Bratislavy. Výstuže betónových pilierov aj ďalších konštrukčných
prvkov mosta boli obnažené. Výsledkom
rokovania vedenia mesta a Slovenskej
správy ciest bolo rozhodnutie o realizácii
rekonštrukcie mosta, ktorá prebehla od
20. apríla do 30. mája 2020. Začiatkom
júna spoločnosť INSET s.r.o. vykonala
na moste diagnostické meranie, ktoré
v súčasnosti vyhodnocuje. Výsledky
budú známe začiatkom augusta. Zhrdzavené a miestami pokrivené zábradlie
a povrch vozovky mosta neboli vymenené. Slovenská správa ciest plánuje aj ďalšiu etapu obnovy mosta, konkrétny termín
zatiaľ nie je známy.
VCs
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Webinár o základoch podnikania pre celé Slovensko
Vlani sme v škole absolvovali program Základy podnikania a boli sme super šikovní.
Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) nás požiadala o pomoc pri webinári pre základné
školy. Webinár trval len hodinu, ale v JA
kancelárii sme (Táňa, Ela, Peťa a Jarko zo
6.A) strávili celý deň. Dozvedeli sme sa viac
o JA Slovensko a aj o základoch podnikania. Keďže bol webinár vysielaný naživo
do celého Slovenska, museli sme si to preskúšať a nacvičiť. Upravovali a dolaďovali
sme detaily. Samotná „naša“ aktivita bola
zameraná na vysvetlenie rozdielov medzi
kusovou a hromadnou výrobou a my sme
boli hlavní aktéri – vyrábali sme pizzu. Kusová výroba spočívala v tom, že každý
vyrábal pizzu sám. Bolo málo nástrojov
na výrobu, museli sme čakať, kým jeden
dorobí, potom mohol ísť ďalší. Ako sme
to mohli zrýchliť a uľahčiť si to? Umožnila
nám to montážna linka, využili sme deľbu
práce a výrobu rozdelili na menšie časti –
prvý pripravoval cesto, druhý z neho spravil rovnomerný kruh, tretí kládol salámu
a posledný doplnil olivy – pizza bola hotová. Vypočítali sme produktivitu práce a zistili sme, že hromadná výroba je zvyčajne
efektívnejšia ako kusová. Bolo to poučné
a zaujímavé. Spoznali sme nových ľudí

Peťka Janíková, Jarko Ďurovka, Ela Balátová a Tatiana Bollová Foto: Grétka Balátová
a užili si krásny výhľad na Bratislavský
hrad z 15. poschodia. Pred živým online
vysielaním sme si stihli zahrať stolovú hru
a ani sme nevedeli ako, bolo to za nami.
Myslíme si, že to dopadlo super, všetci nás
chválili. Po dlhom čase sme si užili spoločnosť priateľov a pomohli dobrej veci. Domov sme sa vracali unavení, ale spokojní
a isto na to budeme v dobrom spomínať.
Chcete si nás pozrieť naživo? Môžete na:

www.jaslovensko.sk/zaklady-podnikania.
Program Základy podnikania odporúčame každému, kto by chcel v budúcnosti
podnikať. A aj tým, ktorí sa chcú dozvedieť
niečo nové a užiť si pri tom kopu zábavy. Ďakujeme, Súkromná základná škola
Senec a Junior Achievement Slovensko,
že my sme túto možnosť dostali.
Za celý tím Táňa Bollová
a Ela Balátová

SENEC

Námestie 1. Mája

Moderuje
RICHARD VRABLEC
www.zabavac.sk

pod záštitou mesta
Senec

10-12
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www.goldiediamonds.sk Senec Lichnerova
www.goldie.sk
Bratislava Laurinská
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Uctili sme si pamiatku trianonskej mierovej zmluvy
Vo štvrtok 4. júna sme si pripomenuli 100. výročie podpísania trianonskej zmluvy,
ktorá potvrdila
vyčlenenie
Slovenska zo zaniknutého
Uhorska a po prvý raz od základu stanovila hranicu medzi
Slovenskom a Maďarskom,
rovnako ako aj prvýkrát medzinárodnoprávne vymedzila
Slovensko ako historický, geografický a právny celok. Pri
tejto príležitosti sme sa v podvečerných hodinách stretli pri
pamätníku Ústavy pred mestským úradom v Senci. Jarmila
Ožvaldová v príhovore pripomenula slová mimoriadneho

česko-slovenského
vyslanca Štefana Osuského, ktorý
o svojom podpise na zmluve
vyhlásil „Keď som o trištvrte
na päť dňa 4. júna 1920 pod
zmluvu nesúcu meno Trianon
moje meno podpísal, vedel
som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa
s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov podpísaných od
vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou môjho národa.
A také vyúčtovanie je večné.“
Dôstojnú spomienku sme zakončili zaspievaním štátnej
hymny.
Ján Rohár
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10

Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

SENČAN júl-august 2020

SENČAN júl - august 2020

Oznam pre návštevníkov filmových a kultúrnych podujatí
Sme pripravení garantovať dodržiavanie všetkých hygienických opatrení, aby sme zabezpečili pre našich návštevníkov
všetkých vekových kategórií bezpečné prostredie a zároveň zachovali potrebný komfort.

AMFITEÁTER - KINO

BOURÁK
2.7. štvrtok o 21:30 5,00 Eur
5.7. nedeľa o 21:30 5,00 Eur

HOKEJOVÝ SEN
9.7. štvrtok o 21:30 5,00 Eur
10.7. piatok o 21:30 5,00 Eur

ZABUDNUTÝ PRINC
11.7. sobota o 21:30 5,00 Eur
12.7. nedeľa o 21:30 5,00 Eur

KINOSÁLA

IFA ARMWRESTLING
WORLD CUP
4.7. sobota

MESTO

PRIPRAVUJEME:
PRIPRAVUJEME:
VESELÁ TROJKA
PANIKÁRI
4.11. streda o 19:00
21.10. streda o 19:00
10,00 Eur
17,00 Eur
Oznamujeme vám zmenu termínu:
Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.
Doporučujeme, aby ste si vstupenky, ktoré ste
si zakúpili na pôvodný termín odfotili, alebo
na zadnú stranu vstupenky odpísali rad
a číslo sedadla. Vstupenka je na svetlocitlivom
papieri a časom vybledne.

KNIŽNICA
PRIPRAVUJEME:
ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK
29.8. sobota od 10:00 do 17:00
Milí rodičia a detičky,
pozývame Vás
na 4. ročník
celodenného podujatia
s bohatým programom.
Tešíme sa na Vás.

PREČÍTANÉ LETO
každý utorok od 10:00 do 11:30

MEKY
20.7. pondelok o 21:30 5,00 Eur
21.7. utorok o 21:30 5,00 Eur

PRIPRAVUJEME:
ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ
8.8. - 9.8. sobota, nedeľa
od 9:00 do 17:00

SENČAN júl-august 2020

SENČAN júl - august 2020

Mestské kultúrne stredisko Senec

KULTÚRNE PODUJATIA

KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

PARK ODDYCHU - ALTÁNOK

AMFITEÁTER

UFÚĽANÁ ROZPRÁVKA
19.7. nedeľa o 16:00 3,00 Eur

PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
5.7. nedeľa o 16:00 3,00 Eur

MIRO JAROŠ
AMFIK TOUR 2020
NA TOM NAŠOM DVORE
10.7. piatok o 17:00 10,00 Eur

PRIPRAVUJEME:
ČERTOVSKÁ ROZPRÁVKA
16.8. nedeľa o 16:00 3,00 Eur

PRIPRAVUJEME:
AKO ŠAŠO KRÁĽOVSTVO ZACHRÁNIL
2.8. nedeľa o 16:00 3,00 Eur

LABYRINT
AMFO
9.7. štvrtok o 17:00
Vernisáž výstavy a vyhlásenie
výsledkov krajskej amatérskej súťaže.
SENEC OBJEKTÍVOM MOBILU - „SOM“
Výstava fotografií zo súťaže.
Výstava trvá od 10.07. – 31.7.2020

PRIPRAVUJEME:
SLNEČNÝ FESTIVAL 2020
11.9. a 12.9. piatok a sobota

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
Výstava:
100 ROKOV KLUBOVÉHO FUTBALU V SENCI
Prierez dejinami seneckých futbalových klubov,
kariérami vybraných futbalových osobností
spestrený dobovými dokumentami a digitálnou
interaktivitou.
Oznam pre návštevníkov Mestského múzea: múzeum je od júla 2020 otvorené
podľa riadnych návštevných hodín, vrátane soboty.

DESmod & Queenmania
OPEN AIR 2020
17.7. piatok o 19:00 20,00 Eur
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
MsKS KANCELÁRIA:
Telefónne číslo: 02/45923403
po. – pia. 8.00 – 15.00
obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00
MsKS POKLADŇA:
Telefónne číslo: 0911344772
po. – pia. 10:30 – 18:00
AMFITEÁTER POKLADŇA: 02/45928280
hodinu pred každým filmovým predstavením
Zmena programu vyhradená !
www.msks-senec.sk

www.kinosenec.sk
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Ako to vyzeralo pred tým, ako sa Mierové slávnosti zmenili na Senecké leto?

Na Slnečných jazerách sa organizovalo
veľké letné podujatie celoštátneho významu aj za socializmu. Mierové slávnosti
boli najpopulárnejšie v 70. rokoch minulého storočia. Svedčia o tom aj fotografie
z roku 1975.

Na pódiu rečnili stranícki funkcionári,
deti sa tešili na prelet športových lietadiel, zoskoky parašutistov či ukážky lodných modelárov.

Publikum bavili vystúpenia interpretov
viacerých hudobných žánrov, tanečné
telesá a dokonca aj módna prehliadka.
Malý záliv pred hlavným pódiom bol plný
člnov a brehy zaplnili tisícky divákov.
Mesto Senec po nežnej revolúcii zmenilo
názov najväčšieho podujatia a postupne
vytvorilo silnú značku Senecké leto. Podujatie, ktoré každoročne otváralo letnú
sezónu na Slnečných jazerách, prilákalo
pred pár rokmi rekordných 25 000 ľudí.
V dôsledku protiepidemiologických opatrení bolo však Senecké leto 2020 zrušené bez náhradného termínu. V čase, kedy
sa malo Senecké leto konať, sa záznam
z minulého roka premietal v amfiteátri.
Aj ohňostroj sme si mohli pozrieť len na
plátne kina. Už teraz sa však tešíme na
Senecké leto 2021, na festivalovú náladu
na brehu Slnečných jazier.
VCs

SENČAN júl-august 2020
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Dušan Ondrejovič oslávil deväťdesiatiny
Farár Cirkevného zboru evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku profesor Ondrejovič oslávil 30. mája v kruhu rodiny
okrúhle jubileum - 90. rokov.
V Senci pôsobil ako farár 45 rokov až
do roku 2003. Od roku 1977 bol docentom a neskôr profesorom na Slovenskej
Evanjelickej Bohosloveckej fakulte, ktorá bola aj vďaka jeho angažovanosti prijatá medzi fakulty UK v Bratislave. Stal
sa jej prvým porevolučným dekanom.
Je držiteľom významných ocenení ako
napríklad pamätnej medaily rektora
Univerzity Komenského pri príležitosti
80. výročia univerzity alebo ceny primátora mesta Senec.
Na Svätodušnú nedeľu si jubileum Dušana Ondrejoviča pripomenuli aj cirkevníci s farárom seneckého evanjelického
cirkevného zboru Tiborom Jančíkom.
S manželkou Miladou, profesorkou gymnázia v Senci, neskôr SOU spojov v Bratislave a poslankyňou NR SR vychovali
3 deti, Svena, Ingeborg a Torstena.
Dušana Ondrejoviča zaujal počas štúdií
P. Tillich a jeho metóda korelácie filozofických otázok a teologických odpovedí.
Inšpirovali ho Karl Barth, C. G. Jung,
E. Drewermann, Herder, Schelling, He-

gel, J. Kollár, K. Kuzmány a M. M. Hodža.
Ich teologické východiská vnímal ako
vysvetlenie zápasov v cirkvi a v národe.
Skúmal vplyv nemeckej idealistickej filozofie na slovenský luteranizmus a v religionistike vplyv svetových náboženstiev.

Napísal Dejiny náboženstiev a Teologickú encyklopédiu a publikoval aj v zahraničí. Bol v redakčných radách Filozofie,
Efety, Slovenských pohľadov, Historickej
revue, Tranovského kalendára a ďalších.
Zúčastnil sa významných konferencií
v po celom svete. Na valnom zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu
prisluhovalo Večeru Pánovu všetkým
prítomným v rodnej reči len 9 farárov.
Dušan Ondrejovič reprezentoval Európu
a v slovenčine zazneli aj slová „vezmite
a jedzte“ a „pite z neho všetci“.
V seneckom cirkevnom zbore sa s cirkevníkmi veľmi zblížil. Sprevádzal od
narodenia cez krst, konfirmáciu, sobáš
až po poslednú cestu viac generácií. Ďakuje hlavne Pánu Bohu, ale aj všetkým
cirkevníkom za modlitby, podporu v ťažkých chvíľach, keď v zbore aktívne pôsobil, ale aj vtedy, keď v roku 2013 zomrela
manželka Milada.
Veľmi sa teší, že jeho študent, Tibor Jančík, evanjelicky farár, pokračuje v diele,
ktoré začali jeho predchodcovia. Prial by
si, aby nielen v Senci, ale všade na svete
žili ľudia aj rôznych vierovyznaní, v porozumení ako jedna rodina.
Ingeborg Pavlovičová
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Megemlékezés Trianonról a nemzeti összetartozás jegyében

Mgr. Gábor Strešňák, vzadu: skautky Foto: Ag
A Csemadok Szenci Alapszervezete,
a Szenci Magyar Cserkészszövetség és
a Magyar Közösség Pártja helyi alapszervezete közös megemlékezést tartott
2020. június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján,
a nemzeti összetartozás napján.
A megemlékezők csütörtök este a Hősök

Szobránál gyűltek össze, hogy felidézzék a száz éve történteket. Az első világháborút lezáró békeszerződés következményeként a Magyar Királyság elveszítette területének 72 %-át és lakossága
kétharmadát. Csaknem 21 millióról nem
egészen 8 millióra csökkent a lakosok
száma, miközben több mint hárommillió
magyar rekedt az ország határain kívül
az Osztrák-Magyar Monarchia újonnan
létrejött utódállamaiban.
Az emlékünnepélyt Pongrácz Flóra tanárnő nyitotta meg Juhász Gyula Trianon című versével. Strešňák Gábor ünnepi beszédében a Trianont érintő eltérő
nemzeti narratívákat vette górcső alá.
Aláhúzta, hogy száz év után a történettudománynak aránylag pontos képe van
a Trianonhoz vezető eseménysorról.
Mégis vannak nemzeti megközelítések,
amelyek kölcsönös figyelembevételéhez
empátiára van szükség, ami segítheti
egymás megértését és elősegítheti a
megbékélést. A továbbiakban Szitka Mária elénekelte Demjén Ferenc Kell még
egy szó című dalát. Végezetül Bošňák
Andrej káplánnal együtt közös imát
mondtak el a jelenlevők, amelyben a következő üzenet is elhangzott: „Urunk,… A
kiengesztelődés lelkületét pedig erősítsd
a körülöttünk élő népek iránt. Gyógyítsd

Kaplán Mgr. Andrej Bošňák

Foto: VCs

az emlékezetünket, és add, hogy a megbékélés útján járjunk. Ne válasszanak
el többé a történelmi fájdalmak, hanem
kössön össze bennünket a szolidaritás,
hogy szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.”
A megemlékezők mécsesei megtöltötték
a Hősök Szobra lépcsőit.
VCs

Spomienka na Trianon v znamení národnej spolupatričnosti

Zapálenie sviečok - „plamienka spolupatričnosti“.
Mestská organizácia Csemadoku v Senci,
Senecká organizácia Zväzu skautov maďarskej národnosti a Miestna organizácia
SMK v Senci zorganizovali 4. júna 2020
spoločnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti stého výročia podpísania Trianonskej
mierovej zmluvy a Dňa národnej spolupatričnosti. Účastníci sa zišli vo štvrtok večer
pri Pomníku hrdinov, aby si pripomenuli

Foto: VCs

udalosti spred 100 rokov.
Trianonská mierová zmluva dala bodku za
prvou svetovou vojnou. Podmienky zmluvy
najviac postihli Uhorsko, ktorého pôvodné
územie sa zmenšilo o 72 percent a prišlo
o dve tretiny obyvateľstva. V Maďarskom
kráľovstve zostalo necelých 8 miliónov
z takmer 21 miliónov obyvateľov Uhorska,
pričom mimo jeho hraníc sa ocitlo vyše tri

milióny Maďarov v novovzniknutých nástupníckych štátoch Rakúsko - Uhorskej
monarchie.
V úvode spomienkovej slávnosti zaznela
báseň Trianon od Gyulu Juhásza v podaní stredoškolskej učiteľky Flóry Pongrácz.
Vedúci Mestského múzea v Senci Gábor
Strešňák hovoril o rôznorodosti interpretácií Trianonu. Podčiarkol, že historiografia
po sto rokoch už dokáže pomerne presne
popísať udalosti, ktoré viedli k Trianonu.
Naďalej však existujú národné akcenty,
ktorých akceptácia si vyžaduje empatiu,
čo je základným predpokladom vzájomného porozumenia a zmierenia. K mikrofónu
pristúpila Mária Szitka, aby zaspievala pieseň Ešte jedno slovo od Ferenca Demjéna. Na záver kaplán Mgr. Andrej Bošňák
predčítal spoločnú modlitbu, ktorá obsahovala aj nasledovné posolstvo: „Bože,
posilni v nás ducha milosti odpúšťania voči
okolitým národom. Uzdrav našu pamäť
a daj, aby sme kráčali po ceste zmierenia.
Nech nás už nerozdeľujú historické bolesti, nech nás spojí solidarita, aby sme vedeli
v láske a tvorivej spolupráci formovať našu
spoločnú budúcnosť.“ Spomínajúci zapálili
sviečky, ktoré zaplnili schody Pomníku hrdinov.
VCs
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Megvalósulnak a középiskolai projektek
A Közös Igazgatású MTNY Szakközépiskolában, ugyanúgy, mint az ország összes
középiskolájában, március közepétől szünetelt az iskolai oktatás, helyette órarend
szerinti online távoktatás folyt. A koronavírus elleni küzdelem az iskolai projekteket is
befagyasztotta egy időre, de az óvintézkedések fokozatos oldása lehetővé tette két
projekt folytatását.
A testmozgást, sportsegédeszközök megvásárlását támogató „Nyílt iskola” projekt
keretén belül egy sportnap alkalmából
megrendezendő florball és asztalitenisz
bajnokság szervezésére kapott támoga-

tást az iskola. A sportfelszerelés nagy részét, két pingpongasztalt, florball- és pingpongütőket, labdákat, kapukat, a kapusok
védőfelszerelését az iskolavezetés már
beszerezte. Minden készen áll a tervezett
sportnap megtartására, amint azt a járványhelyzet lehetővé teszi.
Az „Iskola az iskolának” projekt megvalósításában is nagy előrelépés történt.
A diákok az iskola udvarán 30 tuját és 34
díszbokrot ültettek ki, amelyek az udvar díszeivé és a projekt részeként meghirdetett
természetfotó pályázaton résztvevők témáivá is válhatnak.
VCs

Študenti sadia tuje na dvore školy. Foto: VCs

Stredoškolské projekty sa uskutočnia
V Spojenej škole s VJM, rovnako ako vo
všetkých stredných školách, bola pozastavená prezenčná forma štúdia a nahradená
dištančným online vyučovaním od polovice marca. Boj proti koronavírusu zmrazil
aj školské projekty. Postupné uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení však
umožnilo pokračovanie v realizácii dvoch
z nich.

V rámci projektu „Otvorená škola“, zameranej na podporu športových aktivít a na zaobstaranie športových potrieb dostala škola dotáciu na usporiadanie športového dňa
s florbalovým a stolno-tenisovým turnajom.
Väčšinu športového náčinia, dva pingpongové stoly, pingpongové a florbalové lopty, bránky a brankársku výstroj už vedenie
školy zaobstaralo. Všetko je pripravené na

usporiadanie športového dňa, hneď ako sa
študenti vrátia do školy.
Projekt „Škola škole“ tiež výrazne pokročil.
Študenti vysadili 30 tují a 34 okrasných kríkov na školskom dvore. Okrasné dreviny sa
stanú ozdobou dvora a môžu byť aj témou
niektorých príspevkov do fotografickej súťaže s environmentálnou tematikou vyhlásenej v rámci tohto projektu.
VCs

Az óvoda járdáinak felújításához hozzájárult a Bethlen Gábor Alap
A Szenczi Molnár Albert Óvoda az elmúlt
évek során komoly átalakuláson ment keresztül. A teljes felújítást és a ráépítést követően az udvara is fokozatosan megújult.
Új, korszerű játszótéri eszközökkel gyarapodott és a szülői munkaközösség anyagi
és tevőleges hozzájárulásának köszönhetően felújították és tetővel látták el az óvoda
egyik teraszát.
A járdák azonban továbbra is rossz állapotban voltak. A repedezett, lyukakkal szabdalt felületeken megállt az esővíz. A MKP
képviselőcsoportja tájékoztatta a város vezetését, hogy Magyarország kormánya a
Bethlen Gábor Alap közvetítésével anyagi

támogatást nyújt a határon túli magyar tan�nyelvű óvodák fejlesztésre.
Szenc városa benyújtotta pályázatát a Bethlen Gábor Alaphoz, melyben támogatást
igényelt a Szenczi Molnár Albert Óvoda járdáinak felújítására. Az alap 19.788,45 eurós
hozzájárulást ítélt meg. A munkálatok március végén kezdődtek el. A térkövek lerakásával egyidőben meg kellet oldani a főbejárati rész vízelvezetését is. Az eredeti kivitelezési tervben szereplő feladatok kiegészültek a vízelvezető csatornák és egy víznyelő
tartály megépítésével, miközben csak a
térkőlerakás költségei elérték a 33.697 eurót. A végösszeg elérte a 38.562,69 eurót,
amely tartalmazta
a vízelvezetés megoldását, új vízmérő
akna megépítését,
egy használaton kívüli kút felújítását és

a parkosított felületek egyenetlenségeinek
termőfölddel való feltöltését. Végül Szenc
városa a pályázaton elnyert összeggel
megegyező mértékben járult hozzá a munkálatok költségeihez. Az elkészült járdák
nemcsak az óvodát szolgálják, de az épületben működő Művészeti Alapiskolát (ZUŠ
Senec) is.
VCs

Nová dlažba na dvore škôlky.

Foto: VCs

Na dlažbu dvora Materskej školy s VJM prispel Fond Gábora Bethlena
Areál a budova MŠ s VJM A. M. Szencziho
na Fándlyho 20 sa za posledné roky dočkala veľkých zmien. Popri komplexnej rekonštrukcii a nadstavbe budovy sa postupne
menil aj dvor. Pribudli hracie prvky a prispením rodičovského združenia bola zrekonštruovaná aj terasa škôlky.
Povrchy chodníkov boli stále v zlom stave, liaty asfalt bol popraskaný, plný preliačin. Po daždi stála voda pred hlavným
vchodom do škôlky. Na podnet posla-

neckého klubu SMK vypracovalo mesto
Senec projekt a požiadalo o dotáciu
z Fondu Gábora Bethlena na rekonštrukciu chodníkov okolo komplexu budov
MŠ s VJM a ZUŠ Senec. Fond poskytol
19.788,45 eura. Práce sa začali koncom
marca. V rámci pokládky dlažby bolo treba vyriešiť aj odvodnenie vstupnej časti
areálu. Projekt sa rozšíril o vybudovanie
vsakovacej nádrže a odvodňovacie žľaby. Už pôvodný rozpočet prác bol však

vyšší ako fondom poskytnutá dotácia.
Obsahoval pokládku dlažby v hodnote
33.697 eur. Konečná cena diela, ktorá zahŕňa aj odvodnenie plôch, opravu vodomernej
šachty, opravu nefunkčnej studne a úpravu
nespevneného terénu novou zeminou, sa
vyšplhala na 38.562,69 eura. Mesto Senec
tak prispelo rovnakou sumou ako Fond Gábora Bethlena na rekonštrukciu chodníkov,
ktoré budú slúžiť celému komplexu budov,
kde sídli okrem škôlky aj ZUŠ Senec. VCs
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Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

Júl
Valéria Bottová (65)
Helena Matušová (70)
Anna Tondrová (70)
Ing. Július Csuka (80)
Mgr. Janka Conortová (80)
Helena Poórová (80)
August
Milan Mucha (75)
Ing. Daniela Hricíková (80)
Tibor Jánošovits (80)
Anna Majová (80)
Alžbeta Rózsaová (80)
Júlia Jánová (85)

Jednota dôchodcov

Júl
Mária Urbanová (65)
Mária Juranová (70)
Elena Matušová (70)
Anna Tondrová (70)
Júlia Fülöpová (70)
Helena Poórová (80)
Mgr. Janka Conortová (80)
August
Oľga Sekerešová (60)
Františka Horváthová (65)
Ľudmila Grežová (65)
Darina Peregrimová (70)
Milan Zlejší (70)
PhDr. Alexandra Ružanská (70)
Mária Kožuchová (75)
Anna Majová (80)
Zuzana Bacigálová (90)
Fridrich Kolarovič (100)

Slovenský zväz tel. postihnutých
ZO č. 215
Júl
Štefan Horváth (65)
Valéria Bottová (65)
Elena Matušová (70)
Gabriela Nagyová (70)
Anna Tondrová (70)
Jozef Petrovič (70)
Mgr. Janka Conortová (80)
Cecília Leginuszová (80)
Júlia Škrabaková (80)
August
Zuzana Bacigálová (90)
Mária Kožuchová (75)
Helena Petrovičová (70)
Vladimír Pribus (65)
Oľga Sekerešová (60)
Milan Zlejší (70)
Helena Žideková (75)

Milá babina
K Tvojim 90-tim narodeninám Ti chceme zo
srdca povedať veľké
ďakujeme za všetko.
Prajeme Ti veľa zdravia,
lásky, Božie požehnanie a ochranu Panny
Márie do ďalších rokov.
Tvoje deti syn Ľudovít,
dcéry Zuzana a Mária s rodinami, vnúčatá
a pravnúčik Jurko. ĽÚBIME ŤA

Spomíname
Dňa 5. júla 2020 to bude
už 10 rokov, čo nás náhle opustila naša drahá
mama Anna Bednárová.
Stále chýbaš...nikdy nezabudneme, s láskou a so
smútkom v srdci spomíname, Soňa a Roman s rodinami. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Téged felejteni soha nem
lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Csak
az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Fájó szívünk
fel-fel zokog érted, örökké
szeretünk, nem felejtünk Téged. Fájó szívvel emlékezünk Roncsek Jánosra, halálának 12. évfordulóján. Szerető családja
3. júla pripomenieme 12. výročie úmrtia
nášho drahého Jána Roncseka. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú „viac“ ako ostatní
... O to ťažšie je, naučiť sa
„žiť“ bez nich ... V tichosti
sa skláňame pred „Božou vôľou“. Tatko – Nezabudneme! Dňa 29.7.2020
uplynú štyri roky, čo dotĺklo srdce nášho
milovaného manžela a otca Ing. Mariána
Sninčáka. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú modlitbu.
2.7.2020 uplynie 5 rokov,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný Zoltán Takács. S láskou spomíname! Odpočívaj v pokoji!
Manželka Katarína, dcéra
Timea s rodinou.
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába múlnak el az évek. 2015.7.2-án hunyt
el Takács Zoltán. Szomorú szívvel emlékezünk halálának 5. évfordulója alkalmából.
Felesége Katalin, lánya Tímea családjával.

Dňa 14.7. si pripomíname
10. výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
Adriana Levická. S láskou
a úctou spomína smútiaca
rodina.
Dňa 7. júla si pripomíname 20. výročie úmrtia
našej milovanej mamičky, babičky a prababičky
Anny Slobodovej. S láskou spomína smútiaca
rodina.
Už je tu zasa ten smutný čas, keď vydýchol si
posledný raz, keď slzy
nevrátia ťa späť nikdy
viac. Chýbaš nám všetkým každým dňom, spi
sladko – zostávaš navždy
v nás. Dňa 18. júna sme si pripomenuli štvrté výročie, kedy nás navždy opustil náš milovaný Miroslav Ivaniš. S láskou na Teba
spomíname. Smútiaca rodina.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, v našich srdciach
žiješ, stále spomienkami.
Dňa 16.7.2020 si pripomíname 3. výročie, čo nás
Anton Benkovský navždy
opustil. S láskou, vďakou a
úctou spomína manželka Elena, syn Braňo
s rodinou a brat Milan s rodinou
Dňa 20.7.2020 uplynú
5 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý Štefan Matúš, manžel, otec,
dedko, svokor, švagor.
S láskou spomíname.
Dňa 18.6.2020 dotĺklo srdce nášho drahého otca,
dedka a pradedka Františka Gábriša v kruhu
rodiny. „Neplačte, že som
odišiel, len kľud a mier mi
prajte, len večné svetlo
spomienky mi stále zachovajte.“ Spomínajte spolu s nami ... Dcéra s rodinou
Dňa 27.7.2020 uplynie 10
rokov, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec,
dedo Vojtech Doroňai.
Odišiel si preč, nás to veľmi bolí, opustil si tento svet
aj proti svojej vôli. S láskou
spomíname manželka a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina
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Katka Cavagna: „Strach z druhej vlny má asi každý, no chuť žiť ďalej je silnejšia.“
Katka Cavagna Józanová je Senčanka, ktorá sa vydala do talianskeho mesta Bergamo. S manželom majú dvoch synov a v novej
krajine našla svoje šťastie. Ani netušila, že mesto, v ktorom žije, sa jedného dňa stane jedným z najväčších ohnísk svetovej pandémie nového vírusu. Spolu s Talianmi prežívala strach o zdravie a o život, spoločne s nimi smútila za zosnulými a zároveň sa bála
o svoju rodinu na Slovensku. Cez sociálne siete informovala aj ľudí na Slovensku, ktorí možno aj podľa jej príkladu nepodcenili
nový vírus a včas začali dodržiavať potrebné opatrenia. Rozhovor s ňou prinášame až dnes, keď je už situácia oveľa miernejšia. Na otázky bola ochotná odpovedať aj skôr, ale nechcela čitateľom Senčana priniesť len negatívne správy.
• Kedy ste zbystrili, že je situácia vážna?
My osobne sme si prítomnosť Covidu 19
začali uvedomovať vo februári, v čase,
keď sa ešte v médiách o chorobe hovorilo
ako o „chrípke“, ktorá má nízku úmrtnosť,
je nebezpečná pre starších ľudí, resp. pre
ľudí s patológiami. Starostovia Milana
a Bergama dokonca vyzývali ľudí, aby sa
nebáli, aby neostávali doma, aby žili tak
ako predtým.
• Taliansko bolo prvým ohniskom pandémie, čo ste prežívali po jej vypuknutí?
Zrazu nastal začiatkom marca zvrat. Nevedeli sme, čomu a komu máme veriť.
Kým bol vírus od nás ďaleko, dúfali sme,
že sa k nám nedostane. Pre mňa osobne
najťažšie bolo obdobie v marci, keď boli
v Taliansku čísla úmrtí už vysoké (700
úmrtí za deň). Zo začiatku, v prvotnom
období lockdownu, sme ešte dúfali, že
za dva týždne sa situácia zlepší. Opak
bol pravdou. Sanitky húkali v podstate
nonstop a strach pri predstave, kto v nich
asi je, bol hrozný.Každodenné telefonáty
známych so správami o úmrtiach ľudí,
ktorých som poznala (ľudí, ktorí neboli ani starí ani nemali žiadne diagnózy)
boli deprimujúce. Mnoho známych, aj
mladých ľudí, z môjho okolia bolo týždne
doma s vysokými horúčkami, chýbali zásoby kyslíka, a v nemocniciach zrazu nebolo miest. Nikdy nezabudnem na to, ako
sme sa báli zdvihnúť telefón - kto zomrel
alebo je v nemocnici? Bála som sa aj
o rodinu, najmä o deti, lebo predstava,
že by som mala ísť do nemocnice (ak by
som sa tam vôbec dostala) by znamenal
pre moje deti týždne bez mamy. Bolo to
psychicky ťažké obdobie, plné strachu.
Čísla sa zväčšovali každým dňom, cítili
sme smrť všade naokolo a zisťovali sme,
že neoficiálnych čísel je v skutočnosti až
5-krát viac ako v oficiálnych štatistikách.
Žili sme v epicentre, situáciu sme prežívali intenzívnejšie ako v iných regiónoch.
Zo začiatku som bola veľmi negatívne
naladená, no žila som vlastne len realitu,
ktorá bola naozaj krutá. Nedokázala som
sa odosobniť a prežívala som to utrpenie
spolu s mojím okolím. Napriek tomu, že
nie som Talianka, mnoho ľudí ocenilo môj
súcit a upevnili sa nám vzťahy. Možno to
vyznie zvláštne, no po čase sme si na
prítomnosť vírusu zvykli, naučili sme sa
s nim žiť. S pokorou sme prijali náš osud.

Aj ja som začala opäť pozitívne myslieť,
venovať sa deťom, manželovi a verila
som, že všetko bude dobré.
• Aká je situácia u vás teraz?
Aspoň v mojom okolí majú už ľudia
dosť všetkého, čo sa týka koronavírusu.
V Bergame vymrela komplet jedna celá
generácia, (163 lekárov a 40 zdravotníkov v Taliansku podľahlo vírusu), pozostalí sa dožadujú vysvetlenia, podávajú
sa žaloby. Vírus je, ako sa zdá (dúfajme),
na ústupe, nemocnice sa vyprázdnili,
a aj príznaky nakazených sú veľmi mierne. Testuje sa naďalej vo veľkom. Žijeme
tretiu fázu. Ľudia majú chuť žiť tak ako
predtým, stále však nosíme rúška a dodržiavame potrebnú vzdialenosť. Mnoho
rodín obdobie lockdownu finančne položilo. Strach z druhej vlny má asi každý, no
chuť žiť ďalej je silnejšia.
• Ako ste zvládli byť 4 mesiace doma?
Doma sme sa cítili bezpečne. Bála som
sa vyjsť z domu. Všetko nám nosili, od liekov cez potraviny, zeleninu, ovocie, úplne všetko. Manžel robil z domu, deti sa
učili z domu, pre deti to boli viac-menej
prázdniny, vnímali toto obdobie našťastie
celkom pozitívne, aj keď ku koncu im už
tiež začali chýbať spolužiaci a všetko to
pozitívne, čo škola prináša. Snažili sme
sa im správy nezatajiť, no zároveň sme
nechceli vniesť do ich života strach.
Boli to 4 dlhé mesiace. Veľmi mi pomáhala moja sestra, boli sme na telefóne aj tri
hodiny denne. Manžel je silná povaha, držal ma nad vodou, priatelia a samozrejme
rodina, aj keď na diaľku, o to viac.
O to viac nás bolel nezáujem a ľahostajnosť ľudí, ktorých sme považovali za
blízkych. V tomto období som si veľmi

veľa vecí uvedomila, usporiadala som
si hodnoty a vzťahy, a keďže som veriaca, začala som sa modliť viac a inak ako
dovtedy. Viera mi dodávala silu a nádej.
Snažili sme sa užiť si toto obdobie aspoň
kvôli deťom ako rodina. Veľa sme sa spolu hrali, v niečom bolo toto obdobie pre
nás ako rodinu v konečnom dôsledku aj
pozitívne.
• Bola si v kontakte s rodinou na Slovensku? Báli sa o vás?
Boli sme v dennodennom kontakte. Tá
nemohúcnosť a strach o nás z ich strany
bola citeľná. Bolo mi ich ľúto, lebo viem,
ako sa vie rodič báť o svoje dieťa. Muselo to byť pre nich na diaľku veľmi ťažké.
My sme sa tiež báli o nich, aby sa to isté
nezopakovalo aj na Slovensku. Predstava, že by som to isté mala prežiť na diaľku ešte raz, bola mojou nočnou morou.
Snažila som sa ich vystríhať, aby vírus
nepodcenili a teraz s odstupom času si
uvedomujem, že som ich možno až príliš zbytočne vystrašila. No bol to jediný
možný spôsob ich ochrany z mojej strany
na diaľku. Stále som mala v ušiach srdcervúce telefonáty mojich rovesníkov,
ktorým zomreli rodičia vo veku mojich
rodičov. Veľmi, veľmi som sa o nich bála
a bojím sa dodnes.
• Chystáte sa prísť na Slovensko?
Dúfam, že sa nám podarí v blízkej budúcnosti prísť s negatívnym testom vo vrecku, s obrovskou chuťou objať všetkých
známych, ktorých sme od Vianoc nevideli. Je to zvláštne, no po 14 rokoch sa ešte
stále cítim Senčankou, a keď som doma,
stále mám pocit, ako keby som nikdy neodišla. Rada sa domov vraciam. A čo by
som Senčanom odkázala? Len toľko, že
sa na nich a domov veľmi teším. Viac ako
kedykoľvek predtým.
Mnohí Senčania mi písali cez sociálne
siete. Veľmi dobre mi ten záujem a podpora padla. Chcela by som im za to zo
srdca úprimne poďakovať, veľmi veľa to
pre mňa znamenalo. Pocit, že na nás niekto myslí, že sa o nás niekto bojí, že sa za
nás niekto modlí, mi dodával veľkú silu.
A tiež by som im chcela odkázať, že sa
nás nemusia báť, prídeme len keď si budeme istí, že sme na sto percent zdraví,
a že nemôžeme nikoho ohroziť.
Rozhovor pripravila
Martina Ostatníková
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Ako sa prihlásiť do športových klubov, krúžkov, umeleckých škôl?
Prinášame prehľad možností kultúrneho či športového vzdelávania najmä pre deti v Senci. Oslovili sme kluby, krúžky
a základné umelecké školy a informovali sme o tejto možnosti aj na facebookovom profile mesta Senec.
Zverejňujeme informácie od všetkých, ktorí nám do uzávierky odpovedali.
Plavecký klub DELFÍN Senec
V školskom roku 2020/2021 otvárame
kurzy plávania pre deti od 4 do 15 rokov
s pobytom v saune na podporu detskej
imunity:
• Plávanie pre neplavcov - začiatočníkov
• Zdokonaľovacie a kondičné plávanie
• Rehabilitačné plávanie pre deti s rôznymi zdravotnými problémami
• Športové plávanie
• Plavecké kurzy pre deti MŠ a ZŠ
Organizujeme pre deti denné jarné a letné tábory. Zápis do kurzov sa uskutoční
19.septembra 2020.
Web: www.pkdelfinsenec.webnode.sk
E-mail: pk.delfin.senec
Mobil: 0903 027 081

žiach chlapcov i dievčat v dvojhre a štvorhre. Klub organizuje dvakrát ročne klubové turnaje pre členov. V zime Vianočný turnaj v miešanej štvorhre detí a rodičov, spojený s detskými súťažami a halový turnaj
pre dospelých. V lete Letný klubový turnaj
pre deti a rodičov v dvojhre alebo štvorhre,
spojený so súťažami pre najmenších.
Počas letných prázdnin klub organizuje
letné tenisové tábory.

Demons Fighting Team o.z.
Nábor nových členov na mládežnícke tréningy od 10 do 16 rokov a tréningy detičiek od 6 do 10 rokov kedykoľvek.
Tréningy sú 2x do týždňa v utorok a štvrtok (14:45 mládež, 16:00 detičky), počet
miest je limitovaný. Tréning rozvíja fyzické,
silové, kondičné a koordinačné vlastnosti.
Deti sa naučia disciplíne, úcte, boxerskej
technike respektíve boxerským základom.
Možnosť chodiť na boxerské súťaže pod
hlavičkou SBF (Slovenska boxerská federácia) a vyskúšať si aj súťažný box pod naším klubom DFT (Demons Fighting Team).
Boxerský tréning je vedený formou hry a je
bezkontaktný.
Web: www.boxernasenec.sk
Mobil: 0910 585 444

Florbal v Senci
Florbalový klub už 8 rokov pôsobí na seneckej športovej scéne. Florbal je obľúbený a atraktívny šport a je vhodný na prirodzený fyzický vývin detí a zdravý životný
štýl. Vedenie florbalového klubu Tsunami
Senec sa športom snaží okrem výkonnostných vlastností vplývať aj na charakterový vývoj a vytvárať v deťoch súdržnosť,
zodpovednosť, čestnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, disciplínu a pravidlá. V Senci trénujeme s deťmi vo veku 7-13 rokov,
starších spájame s ostatnými družstvami
Tsunami, kde sa zapájajú do regionálnych
a národných líg. Kontakt: Marian Heckl
Tel.: 0905 227 067

Tenisový klub TK PROFI Senec
Web: www.tk-profi.sk
Email: info@tk-profi.sk
FB stránka: TKPROFISenec
Prihlásiť sa je možné celoročne elektronicky na prihlaska.tk-profi.sk/ alebo priamo
u šéftrénerky klubu Ing. Lenky Virklerovej
na tel.č.: 0903151331
Miesto:
V lete - Tenisové kurty na Kysuckej
V zime - Tenisová hala Hotela Družba na
Slnečných jazerách v Senci
Tenisové tréningy sú určené pre deti od
5 rokov (dievčatá aj chlapci) a aj pre dospelých. Možnosť prihlásenia do klubu je
celoročne.
Klub sa zúčastňuje celoslovenských turnajov a výkonnostných úrovní turnajov.
Pravidelne má klub zastúpenie na Majstrovstvách bratislavského regiónu ako
aj Majstrovstvách SR v juniorských súťa-

Armwrestling klub Senec
Pretláčanie rukou
Zápis: Fintes centrum Esso, Krátka Senec
Informácie u Miroslava Koczku
Informácia o tréningoch na stránke:
https://awk-senec1.webnode.sk/

STK TP PARA SENEC
JE ČAS VYSTÚPIŤ Z TIEŇA
Stolnotenisový klub telesne postihnutých
STK TP PARA SENEC hľadá športovcov
ktorí mali úrazy alebo sú hendikepovaní
a mali by záujem vyskúšať si stolný tenis.
Možno práve v športe nájdete nový zmysel
života. Nezáleží či si vozíčkar alebo chodiaci záujemca, dôležitá je chuť športovať.
Vek od 8 rokov. Kontakt a bližšie informácie: Gabriel Csémy, stktpparasenec@
gmail.com, alebo www.parasenec.sk
Stolnotenisový klub Senec
Termín náboru: od 15.09.2020
(v čase tréningových dní)
Veková kategória: deti od 7 do 10 rokov
Tréningové dni:
utorok, štvrtok, piatok od 16:00 do 17:30
Miesto: Stolnotenisová hala,
Rybárska 29, areál futbalového štadióna
Mobil: 0904/348710

VK GAB Senec
Počas leta trénujeme na pieskových ihriskách Slnečných jazier. Chodia si zahrať
deti, staršia mládež aj dospeláci.
Počas roka trénujeme v telocvičniach
Gymnázia A. Bernoláka a základných škôl
v Senci.
V ženskej súťaži reprezentuje Senec Lenka Vandáková a náš odchovanec a veľký
slovenský talent Michal Trubač.
Kontakt: https://www.facebook.com/volejbalsenec/
Napíš nám a my sa ti ozveme späť. V poslednom augustovom týždni tam nájdeš
termíny náboru detí.
Wing Tsun Senec
Nábor nových členov bude 3.9.2020
o 17:00 deti a 18:30 dospelí.
Klub funguje 7. rok. Svetová organizácia
EWTO. www.ewto.sk
Adresa Vajanského 2, Senec.
Gabko Senec
Pripravuje nábor a zápis počas letných
prázdnin. Pre aktívne deti od 7 do 15 rokov
organizuje Denný športový tábor a tento
rok aj novinku - Gabko Camp Podvišňové. Deti si vyskúšajú športové aktivity,
hry s loptou a basketbal ako nosný šport.
Začiatkom školského roka v rámci otvorených dverí BK Gabko budú môcť rodičia
prihlásiť deti do klubu. O termíne otvorených dverí budeme informovať na webe
a FB stránke.
Denný športový tábor
Kde: telocvičňa Slávia Športová ulica
Kedy: 1. Turnus 6.-10.7.2020 (7:30-17:00)
2. Turnus 13.-15.7.2020 (7:30-17:00)
Prihláška: http://gabbo-gabko.sk/sportovy-letny-denny-tabor/
Gabko Camp Podvišňové http://www.tabor-podvisnove.sk/
Kedy: 3.8.2020 - 7.8.2020
Prihlásenia: http://gabbo-gabko.sk/gabko-camp-podvisnove/
Informácie a aktivity nájdete: www.gabbo-gabko.sk, fb-stránka Gabko n.f.
Futbalový klub Senec Football Academy
Tréningový a zápasový proces sa odohráva na futbalovom ihrisku v Reci, kde trénujú všetky naše kategórie. Prihlásiť sa môžu
deti ročníka narodenia 2008 až 2015. Ak
by si sa k nám chcel pridať, ozvi sa nám na
telefónnom čísle 0903 454 311 alebo nám
napíš na sociálnu sieť FB - stránka Senec
Football Academy. Tešíme sa na teba!
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FootGolf Senec
Do klubu FootGolf Senec je možné prihlásiť hráčov a hráčky bez rozdielu veku,
odporúčame však minimálne od turnajového veku cca 10 rokov.
Mail: footgolf.senec@gmail.com
FB: FootGolfSenec
Na novej stránke Slovenskej Footgolfovej Asociácie (SFGA) - www.sfga.sk sú
informácie o pravidlách, ihriskách, turnajoch a ako sa stať členom SFGA.
Vstupný poplatok - registrácia do klubu
na rok 2020 je rovný členskému príspevku - pre mužov od 18 rokov 50 eur, ženy
v sume 30 eur a juniori do 18 rokov v sume 10 eur na rok/hráča. Hráči si podľa
požiadaviek a možností klubu (dotácie,
sponzorské, 2%...) doplácajú - kupujú
i ďalšiu výstroj, niektorú dostávajú grátis. Všetky ďalšie otázky sú zodpovedané na vopred dohodnutom tréningu, kde
hráčov zaškolíme do pravidiel footgolfu.
ZUŠ Senec
Prijímačky do ZUŠ Senec sa konali
v júni.

SPEKTRUM
Súkromná ZUŠ R. Madarászovej
Prijímacie skúšky do Súkromnej ZUŠ
R. Madarászovej v Senci: 3. a 4.9.2020
v čase 14:00-18:00 v priestoroch SZUŠ Sokolská 10 (Plecháč)
Prijímame do odborov:
Tanečný odbor - od 4 rokov
Výtvarný odbor - od 6 rokov
Hud.-dramatický odbor (muzikál) od 5 r.
Hudobný odbor: klavír, dychové nástroje (zobcová flauta, altová flauta, trúbka,
saxofón), gitara, bicie nástroje, spev,
husle... - od 6 rokov
SZUŠ Ateliér
Prijímačky do Výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ, Ateliér sa konali v Ateliéri na
Vodnej ulici 20 v júni.
Prijímame deti vo veku od 5 rokov do 18.
Kto nemohol prísť osobne, môže sa hlásiť
na mailovej adrese na webovej stránke
školy. Stačí poslať oscanovanú prihlášku
a čestné vyhlásenie alebo vhodiť vyplnené do schránky na adrese školy do 10.
septembra 2020. Tešíme sa na nových
výtvarníkov, ktorí majú chuť s nami tvoriť!
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DFS Slnečnica
Detský folklórny súbor Slnečnica bude
mať konkurz 3. septembra o 17:00 v pohybovom štúdiu súkromnej ZŠ na Kysuckej. Prijímame deti od 5 rokov. Na
konkurz je potrebné si pripraviť krátku
spevácku ukážku. Bližšie informácie
zverejníme na FB stránke dfsSLNECNICAsenec v priebehu augusta. Tešíme sa
na vás!
Andantino
Zápis do kurzov anglického, nemeckého,
španielskeho a talianskeho jazyka pre
deti (od 3 rokov), mládež i dospelých bude
v jazykovej škole Andantino od 2. do 4.
9. Záujemcovia sa môžu prihlasovať počas leta aj online na www.andantino.sk.
Na angličtinárov vo veku od 4 do 8 rokov
čaká tábor s názvom „Toystory“ v termíne 27.-31. júl, 3.–7. august, angličtinárov
alebo nemčinárov od 9 do 14 rokov tábor Speak and Go 17.-21. augusta. Počas leta individuálne hodiny za zníženú
cenu.
Prehľad pripravila
Martina Ostatníková

Komisia športu pri MsZ vyzýva všetkých bežcov, bežkyne, deti a mládež – trénujte, Senecký beh okolo Slnečných jazier sa blíži. Uskutoční sa 26.9.2020 (sobota). Všetky informácie vrátane informácie o online registrácii nájdete na FB stránke SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier.
Foto: Senecký beh okolo Slnečných jazier
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Celoslovenská kampaň „Do práce na bicykli“

COVID-19 nie je len vírus, ale aj výzva
pre krajšie (cyklo)Slovensko – cyklomesto Senec!
Celosvetová pandémia koronavírusu
si vyžiadala opatrenia, ktoré obmedzili mobilitu obyvateľov, vďaka čomu sa
v mestách po celom svete odkryli dopady „predkoronového“ modelu mobility
na zdravie, životné prostredie a bezpečnosť obyvateľov.
Bicykel sa stáva najbezpečnejším dopravným prostriedkom a tí, ktorí stále váhajú, si takúto dopravu do zamestnania
môžu vyskúšať aj v rámci celoslovenskej
kampane Do práce na bicykli. Okrem
toho, že urobia niečo pre životné pros-

tredie, pre mesto, pre zdravie, je tu šanca vyhrať niektorú z hodnotných cien,
napríklad bicykel.
Mesto Senec sa každoročne zapája do
tejto kampane a aj v roku 2020 patrilo
medzi prvé registrované samosprávy.
V Senčanovi sme informovali o kampani a o jej presune na september 2020.
Registrácia tímov je spustená do 7. septembra 2020. Samotné zápolenie medzi
tímami, zaregistrovanými firmami, inštitúciami, či medzi samosprávami bude
prebiehať od 1. do 30. septembra 2020.
Veríme, že mesto Senec sa v septembri
stane cyklomestom a vďaka počtu zapojených tímov bude opäť patriť medzi
TOP- samosprávy Slovenska.
Pred nami je výzva prekonať aj náš rekord z roku 2019 v počte registrovaných
tímov a účastníkov – 48 tímov, 151 účastníkov. Len spolu to dokážeme, registrujte sa www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu#
Registrácia je otvorená, tak priprav svoj
tím a registruj sa!
GR

V Senci deti
zadarmo!

Historický úspech seneckého basketbalu – BK Gabko Senec
Mladší žiaci – kategória U13 basketbalového klubu Gabko Senec budú naše mesto
reprezentovať na Majstrovstvách Slovenska v basketbale. Záujmom Slovenskej
basketbalovej asociácie bolo dohrať sezónu v mládežníckych a žiackych kategóriách. BK Gabko Senec sa na majstrovstvá
nominovalo po svojich kvalitných výkonoch v oblasti západ (účasť 9 tímov), kde
svoju základnú skupinu vyhralo a v skupine
o postup na M-SR bolo v priebežnej tabuľke do zásahu „Korony“ na peknom treťom
mieste. Celkovo hralo sezónu 2019/2020
v tejto kategórii 24 tímov z celého Slovenska a záverečný turnaj sa uskutoční vo východoslovenskej metropole. Mesto Košice
bude v dňoch 13.7. – 15.7.2020 hostiť 8 najlepších tímov U13 a všetci spoločne veríme, že hráči z nášho klubu využijú šancu
a dôstojne budú reprezentovať Mesto
Senec na tomto podujatí. Poďme Senec,
poďme Gabko, do toho!
GR

aquaparksenec.sk
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