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Letná sezóna je otvorená, v horúcom júni boli pláže plné.
Napriek tomu buďme opatrní a správajme sa zodpovedne. Pandémia sa ešte neskončila.

BSK ocenil pamätným listom
a výročnou cenou Samuela
Zocha aj Senčanov.

(str. 8)

Program Slnečného festivalu,
ktorý sa netradične uskutoční
už cez prázdniny 22.-24. júla.

(str. 15)

Rozhovor s profesorom
Tušerom, významnou
osobnosťou žurnalistiky.

(str. 20-21)

Letná sezóna na Slnečných jazerách je otvorená. Foto: SCR

Sčítanie sa ukončilo

Letná turistická sezóna na Slnečných jazerách

Sčítanie za pomoci stacionárnych asistentov na Mestskom úrade a v Mestskom kultúrnom stredisku využili najmä rodičia,
ktorí nesčítali ďalších členov svojich domácností. Mobilných asistentov bolo možné vyžiadať do 13.6. Túto možnosť využili
napríklad 2 domovy dôchodcov. V našom
meste máme sčítaných 18.895 obyvateľov,
čo je 91,61% z počtu obyvateľov v záznamoch Štatistického úradu. Chýbajúce percentá sa dajú vysvetliť zahraničnými pracovníkmi, ktorí už pravdepodobne opustili
krajinu.

Oficiálne sa sezóna začala 15. júna, vstupné sa na bránach začalo vyberať až v sobotu 19. júna v časoch od 9:00 do 18:00.

MO

Ceny vstupov zostali rovnaké ako v minulom roku:
dospelá osoba - 3 €
dieťa - 2 €
po 16:00 - 1 €
parkovné - 3 €
Na platbu parkovného je možné využiť aj
aplikáciu Parkdots.

Permanentky:
dospelá osoba miestny - 10 €
zľavnená dieťa (6-15), ZŤP, senior - 5 €
turista - 20 €.
Permanentky sa dajú kúpiť v Turistickom
informačnom centre v Tureckom dome
alebo na všetkých bránach a recepciách Slnečných jazier. Počas sezóny je obmedzená doprava cez Slnečné jazerá od železničnej stanice na Récu v čase od 9:00 do 3:00.
Od 3:00 do 9:00 je prechod cez areál bez
obmedzení.
Správa cestovného ruchu Senec
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Senci zo dňa 29.6.2021

•

•

•
•

Uznesenie 50/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za máj 2021.
Uznesenie 51/2021
MsZ prerokovalo a schvaľuje plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. MsZ poverilo
hlavného kontrolóra vykonaním kontrol
v zmysle plánu kontrol na II. polrok 2021.
Uznesenie 52/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2020.
Uznesenie 53/2021
MsZ prerokovalo Záverečný účet Mesta Senec za rok 2020, vzalo na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky Mesta Senec
za rok 2020 a schválilo Záverečný účet
Mesta Senec a celoročné hospodárenie
za rok 2020 bez výhrad.
Uznesenie 54/2021
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo vyhodnotenie roka 2020, ročnú účtovnú závierku za rok 2020 a správu nezávislého audítora k RÚZ mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Uznesenie 55/2021
MsZ prerokovalo a schválilo vyhodnotenie rozpočtu a účtovný hospodársky výsledok MsKS Senec za 1-12/2020.
Uznesenie 56/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na doplnenie do Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie
2020 – 2025:
Súkromného liečebno-výchovného sanatória a Základnej školy pri Súkromnom
liečebno-výchovnom sanatóriu
Ružová Záhrada n.o. o poskytovanie
sociálnej služby – požičiavanie pomôcok a poskytovanie špecializovaného
poradenstva
zmenu počtu kapacity miest poskytovania sociálnej služby v ALŽBETIN DOM o.z.
zmenu Národných priorít rozvoja sociálnych služieb vypracovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
na roky 2021-2030.
VZN 1/2021
MsZ prerokovalo návrh a schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, ktoré sú zriadené
na území mesta Senec.
VZN 3/2021
MsZ prerokovalo návrh a schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
Uznesenie 57/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok
2021. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta
Senec č.3/2015.
Uznesenie 58/2021
MsZ prerokovalo a schválilo zámer
odpredať majetok mesta Senec, a to služobné motorové vozidlo Dacia Logan
VAN 1,6, rok výroby 2011 formou obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie 59/2021
MsZ prerokovalo a schválilo zámer
odpredať majetok mesta Senec, a to služobné motorové vozidlo vozidlo Peugeot
607 2.7 HDI, rok výroby 2005 formou obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie 60/2021
MsZ prerokovalo a schválilo predaj
motorového vozidla zn. Škoda Fabia Combi 1,4 Ambition, rok výroby 2014 za kúpnu cenu 1.305,52 eur pre spoločnosť Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Uznesenie 61/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na zmenu v osobe nájomcu nájomnej
zmluvy č. 008/17/07/LT z VA – mont SK,
s.r.o. na BISTROCK s.r.o.
Uznesenie 62/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. na dobu neurčitú za odplatu vo výške 1.471,38€.
Uznesenie 63/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec na Slnečných jazerách - juh pre Ing.
arch. Severína Kliského a manželku JUDr.
Zuzanu Kliskú za cenu 180€/m2 vo výmere 151m2, spolu v cene 27.180€.
Uznesenie 64/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo

odpredaj nehnuteľného majetku mesta Senec na Slnečných jazerách - sever
pre JUDr. Vieru Milkovičovú, Mgr. Zuzanu Milkovičovú za cenu vo výške 300€/
m2 vo výmere 234 m2, spolu 70.200€.
Uznesenie 65/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na prenájom časti pozemku vo výmere
110m2 - zriadenie záhrady, výsadba stromov, zelene pre Ľudovíta Szaba a Ing. Silviu Szabovú za cenu 1,63€/m2/rok. Spolu nájomné 179,30€/rok. Doba nájmu:
na neurčito.
Uznesenie 66/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na prenájom nehnuteľnosti o výmere
12m2 pre Slovenský hydrometeorologický ústav za nájomné 1€/rok na dobu 10
rokov na umiestnenie automatickej monitorovacej stanice SHMÚ.
Uznesenie 67/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh na zmenu doby trvania nájomného vzťahu z doby neurčitej na 15 rokov
pre Akzent Bigboard, a.s.
Uznesenie 68/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na odpustenie nájomného za letné terasy
za obdobie roku 2021 vo výške 40% z celkového nájomného.
Uznesenie 69/2021
MsZ vzalo na vedomie podmienku
z uznesenia 48/2021, prerokovalo návrh na zrušenie podmienky a schválilo zrušenie uznesenia č.48/2021 v časti:
„podmienené vysadiť 10 stromov v hodnote, ktorá zodpovedá spoločenskej hodnote stromu, ktorého cenu určí vedúca
útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia
mesta.“ Ostatné ustanovenia uznesenia
ostávajú nezmenené.
Uznesenie 70/2021
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo zmenu
predmetu a účelu nájomnej zmluvy so Simonou Kuhajdovou o rozšírenie predmetu zmluvy o výmere 445m2 a zmenu účelu nájmu na výstavbu a prevádzku detského ihriska za cenu 3,63€/m2/rok a to
za podmienky zmeny trvania zmluvy na
dobu neurčitú.
Rôzne
Bod rôzne bol presunutý na mimoriadne
zasadnutie. Celé MsZ je na videonahrávke
na www.zastupitelstvo.sk.
MO
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Z činnosti Mestskej polície

Očkovací autobus vezie Senčanov do Bratislavy.

Zo Senca sa dá ísť
na očkovanie autobusom
Mesto Senec sa intenzívne snažilo
o vznik očkovacieho miesta v našom
meste. Človek mieni, okolnosti menia.
Najprv sa pracovalo na možnosti využiť priestory Labyrintu MsKS, neskôr
polikliniky. Problémom však nakoniec
nebol priestor, ale ľudia. Na zriadenie očkovacieho miesta je nutné mať
lekára - garanta a tých je v súčasnosti málo.
Napokon sa v spolupráci s BSK podarilo vytvoriť kompromisné riešenie - mesto zabezpečilo autobus, ktorý
všetkých záujemcov s trvalým pobytom v Senci bezplatne dopraví do župného veľkokapacitného očkovacieho centra BSK v Bratislave. Tam majú
prednostný vstup a sú ihneď vybavení.
Mesto pomáha s registráciou a všetkými ostatnými povinnosťami.
Prvý autobus viezol Senčanov už
29. mája. Sprevádzala ich riaditeľka
kancelárie primátora Alena Greksa.
Ako sama hovorí, „neboli sme nadšení, keď sa nám napriek veľkej snahe
a množstvu práce nepodarilo vybaviť
očkovacie miesto doma, v Senci, ale
som rada, že vieme našim občanom
ponúknuť takéto pohodlné riešenie.“
Aj zaočkovaní cestujúci sa vyjadrujú pozitívne: „Všetko išlo úplne hladko,

veľmi pekne sa o nás postarali,“ hovorí
Mária zo Senca.
Maďarsky hovoriaci tiež nemali žiadny problém, informácie im riaditeľka vedela podať aj v ich rodnom
jazyku.
V súčasnosti sa v centre očkuje látkou Comirnaty - Pfizer/BioNTech. Služba je bezplatná a mesto ju poskytuje
každému občanovi vo veku 35+ s trvalým pobytom v Senci. Záujemcovia
sa môžu hlásiť mailom na adrese: hranovam@senec.sk Do predmetu mailu
napíšte: PRIHLÁSENIE NA OČKOVANIE. V texte mailu treba uviesť: meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia a telefónne číslo.
Záujemcov mesto kontaktuje a dostanú podrobné inštrukcie. Táto služba
sa bude ponúkať dlhodobo. Každý záujemca bude postupne vybavený. Netreba sa prihlasovať do Čakárne NCZI.
Po príchode na vakcinačné miesto
majú Senčania dohodnutý VIP prednostný prístup bez čakania.
Do uzávierky bolo týmto spôsobom spolu zaočkovaných 135 Senčanov prvou dávkou a 40 prvou aj druhou dávkou.
MO

• Hliadka MsP Senec preverila oznam, že za poliklinikou počuť mravčanie mačky zo šachty.
Neďaleko lekárne sa v šachte v hĺbke 3 m nachádzala mačka. V súčinnosti s dobrovoľným
hasičským zborom bola mačka vyslobodená.
• Vo večerných hodinách hliadka preverila
oznam, že pri pošte sa nachádza cca. 80-ročná pani, ktorá je dezorientovaná. Išlo o M. K.
zo Stakčína. Hliadka vyrozumela jej dcéru,
ktorá uviedla, že o matku nemá záujem, nech
si ide, kam chce. Preto ju v súčinnosti s vedúcou útvaru sociálnych služieb hliadka MsP
previezla do dočasného ubytovania. Vo veci
ďalej koná sociálny útvar mesta Senec.
• Hliadka MsP Senec sa po ozname občana presunula pod nadjazd pri Tescu, kde na trávnatej ploche našla ležať asi 50-ročného muža,
ktorý nekomunikoval a mal viditeľné vonkajšie zranenia. Na miesto bola urgentne privolaná RZP, ktorá zraneného za asistencie hliadky MsP previezla k stanici HaZZ, kde ho prevzala vrtuľníková záchranná služba. Išlo
o A. P. z Moldavska, ktorý z nadjazdu skočil.
• V rámci súčinnosti s OO PZ Senec bolo vykonané miestne pátranie po T. M. z Veľkého Bielu
pre podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci a výtržníctva. Hliadka ho zadržala na Mierovom námestí a odovzdala príslušníkom OO PZ Senec.
• Hliadka MsP Senec preverila oznam a zistila, že I. P. zo Senca v nepríčetnom stave poškodzoval osobné motorové vozidlo. Hliadka ho vyzvala, aby upustil od protiprávneho
konania. Nereagoval, preto musela MsP použiť donucovacie prostriedky. Na miesto bola
privolaná hliadka OO PZ Senec. U osoby bola
na mieste vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom 1,27 mg/l. Vzhľadom na to, že
osoba poškodzovala auto aj hlavou, spôsobila
si zranenia, bola na miesto privolaná aj RZP.
Menovaný bol vzhľadom na agresívne správanie za asistencie hliadky OO PZ Senec prevezený do NsP Ružinov.
• V rámci žiadosti z OO PZ Senec bola hliadkou MsP Senec poskytnutá súčinnosť pri zadržaní osádky čierneho vozidla Mercedes, ktorá je podozrivá z majetkovej trestnej činnosti
v oblasti Čiernovodského jazera. Hliadka MsP
spozorovala podozrivé vozidlo pri objekte Doprastavu, a zablokovala cestu, aby zamedzila
jeho úniku. Vodič sa pokúsil ujsť, pričom nabúral do dvoch odstavených vozidiel. Hliadke
MsP sa podarilo vodiča vytiahnuť a zadržať.
Následne si menovaného prevzali príslušníci
PZ SR. Išlo o A. Š z Lehníc. Druhý člen osádky sa vo vozidle v čase zákroku nenachádzal
a bolo po ňom vykonané miestne pátranie.
Mestská polícia
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Dlhý týždeň bol opäť úspešný
pre mesto aj pre jeho obyvateľov

Z kalendára primátora
mesta Senec Dušana
Badinského za jún
• Pracovné stretnutie s novou SBS zo Slnečných jazier, mestskou a štátnou políciou o letnej turistickej sezóne
• Pracovné stretnutie s poslancami a zamestnancami mesta k Revitalizácii vodnej plochy Slnečné jazerá Senec, informovanie o súčasnom stave jazier a možných riešeniach, ktoré spoločne obsahujú odstránenie sedimentov (odbahnenie)
a prehĺbenie jazera
• Pracovné stretnutie v Šali k legislatívnemu rámcu stavania nájomných bytov
a následných problémov s ÚVO
• Účasť na Slovenskom pohári vo FootGolfe
• Valné zhromaždenie BVS v Bratislave
• Mestská rada mesta Senec
• Stretnutie zo zástupcami Rady rodičov
zo ZŠ Mlynská a diskutovanie o vízii
a smerovaní školy
• Snem Regiónu Podunajsko
• Účasť na otvorení Olympijského dňa materských a základných škôl
• Účasť na Športovom dni dôchodcov
• Rada ZMOS
• Valné zhromaždenie VEOLIA
• Účasť na krste knihy Rezső Duray
• Návšteva partnerského mesta Kőszeg
• Mestské zastupiteľstvo mesta Senec
• Individuálne stretnutia s vedúcimi
zamestnancami
• Individuálne stretnutia s občanmi mesta
• Sprevádzanie Senčanov do Vakcinačného centra BSK na NFŠ
• Pravidelné stretnutia s vedúcou školského úradu a riešenie aktuálnej situácie týkajúcej sa prevádzky MŠ a ZŠ
• Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k aktuálnym informáciám o novej škole
• Stretnutie starostov z okresu Senec s vedúcou Spoločného stavebného úradu
• Denná komunikácia s prevádzkovateľmi MOM-iek, o počtoch otestovaných
a pozitívnych
• Účasť na slávnostnom Oceňovaní osobností BSK
Dagmara Mičeková

Od 31. mája do 7. júna sa konal tradičný
dlhý týždeň, kedy si Senčania mohli prísť
pre rozhodnutia k dani z nehnuteľností
a poplatkov za odpady, prípadne iné daňové rozhodnutia. A aký bol výsledok?
• počet vydaných rozhodnutí 7.577 (38%
všetkých rozhodnutí)
• finančná
úspora
na
poštovnom
18.563,65 €
• priamy výber daní v pokladni cca 4.000
položiek v hodnote 134.750,- €, spolu (aj
na účet) uhradené cca 235.580 €.
Mesto odosielalo tieto listiny elektronicky tým, ktorí si spojazdnili elektronickú schránku a poštou tým, ktorí nevyužili

možnosť elektronického zasielania a ani
neprišli osobne. Napriek tomu, že niektorí Senčania ocenili elektronický spôsob
zasielania, našlo sa dosť ľudí, ktorí prišli
cez dlhý týždeň a poprosili o vytlačenie
rozhodnutí, pretože nevedeli s elektronickou schránkou pracovať.
MO

Odpisovanie plynu

V mesiaci júl 2021 sa bude odpisovať v celom Senci plyn. Zamestnanci, ktorí budú
odpočet vykonávať, budú mať zaliate povolenie s pečiatkou Slovenskej pošty.
Helena Kajošová, vedúca pošty Senec

Zmeny vo vyhradenom parkovaní
V roku 2020 prišla do platnosti nová vyhláška ministerstva vnútra o dopravnom
značení č. 30/2020 Z.z. Na základe tejto
vyhlášky došlo k zrušeniu niektorých dopravných značiek, pribudli nové resp. sa
zmenil spôsob použitia dopravných značiek. Táto zmena sa dotkla aj označovania
vyhradených parkovacích miest. Už sa nemôže používať klasické biele P na modrom
pozadí s nápisom RÉSERVÉ + dodatková
tabuľa s EČV vozidla. Zvyčajne sa osádzali tak, že 1 stĺpik so značkou na 1 parkovacie miesto.
V súčasnosti platí prechodné obdobie, kedy tieto staré označenia ešte platia.
V zmysle vyhlášky od marca budúceho
roka bude platné iba nové označenie a to
Zákaz zastavenia + dodatková tabuľa vyhradené parkovanie resp. vyhradené parkovanie od – do.
Mesto pripravuje zavedenie vyhradeného nočného státia, celodenného státia
a zavedenie parkovacích kariet. Forma,
v akej budú zmeny odsúhlasené a zavedené do praxe, záleží aj od dotknutých orgánov a organizácií.
Vyhradené parkovacie miesta by mali
byť zoskupené do blokov a vymedzené dopravným značením, vodorovné dopravné

značenie vymedzujúce parkovací box
bude po dohode s dopravným inšpektorátom asi v inej farbe a označené číslom.
Vyhradené parkovacie miesta budú rozdelené do 2 kategórií a to: nočné vyhradené
státie – t.z. užívateľ má právo užívať miesto
ako vyhradené vo vyhradenom čase napr.
od 18:00 do 06:00 (samozrejme, parkovať
môže aj počas dňa), pokiaľ cez deň odíde,
môže na mieste zaparkovať hocikto. Takto
by sa cez deň sprístupnili vyhradené parkovacie miesta. 24-hodinové vyhradené
státie – t.z. vyhradené 24 hodín (takýchto
miest bude menej a budú výrazne drahšie).
Ako mesto nás táto potreba výmeny dopravného značenia vyplývajúca z vyhlášky
neteší, pretože značne ovplyvní mestský
rozpočet nemalými nákladmi.
V sučasnej dobe prebieha pasport, čiže
zameranie parkovacích miest v meste Senec a návrh značenia v súlade s vyhláškou
č. 30/2020 Z.z. Vyhradené parkovacie miesta vo vlastníctve mesta budú následne
preznačené novým dopravným značením.
Povinnosť preznačenia podľa novej vyhlášky sa vzťahuje aj na majiteľov súkromných parkovísk.
Ing. Roman Šuplata a Mgr. Matej Varga
útvar výstavby a ochrany životného prostredia
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Prehľad projektov Mesta Senec
Projekty, ktoré v súčasnosti
realizujeme (spoluúčasť
získané dotácie/príspevok EÚ/
ŠR NFP):

1. Čistenie odpadových vôd v meste Senec
– Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV Mesta Senec – dotácia z Environmentálneho fondu, prebieha výstavba
2. Podpora opatrovateľskej služby v Senci – príspevok získaný z Operačného
programu Ľudské zdroje ESF (refundácia
miezd 15 opatrovateliek), koniec projektu
10/2021
3. Výsadba verejnej zelene (výsadba
vzrastlých stromov na Svätoplukovej ulici) – dotácia BRDS z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
4. Rozvoj cykloturistickej infraštruktúry
(cyklosčítač) – dotácia z BRDS BSK, umiestnený bude na Hečkovej ulici pri Kaplnke
Najsvätejšej Trojice

Podané projekty, čakáme
na informáciu o schválení/
neschválení dotácie/príspevku
EÚ/ŠR NFP:

1. Záchytné parkovisko - Parkovací dom
- Železničná – I. etapa - projekt podaný
cez IROP, registrovaný v zásobníku projektov zatiaľ neschválených kvôli nedostatku finančných prostriedkov, 12. 5.
2021 zaslaný na základe žiadosti o vyjadrenie z MIRRI súhlas so zmenou rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, čaká sa
na financie
2. Modernizácia a rozšírenie telocvične
základnej školy Mlynská v Senci - projekt
podaný cez Fond na podporu športu, výsledok sa očakáva do konca júna 2021
3. Príspevok pre obce, ktoré triedia kuchynský odpad BRKO – žiadosť o príspevok podaná na Environmentálny fond jún
2021
4. Zelené obce – výsadba 87 vzrastlých
stromov (brehové výsadby piata pláž Slnečné jazerá, vnútroblok Hurbanova,
vnútroblok Kollárova ulica), v prípade získania dotácie realizácia výsadby jar 2022
5. Revitalizácia priestoru Parku oddychu a amfiteátra s rozprašovačom vodnej hmly v Senci – žiadosť podaná na Prvú
stavebnú sporiteľňu, predpoklad rozhodnutia o pridelení dotácie leto 2021

Rozpracované projekty
v zásobníku projektov
v oblastiach:

A. Životné prostredie
1. Protipovodňová ochrana, vodozádržné
opatrenia na konci ulíc Hlinku a Murgaša – (lokalita Bautech) – stav: vybavovanie
stanovísk príslušných orgánov za účelom
požiadania o vydanie stavebného povolenia vodná stavba, pripravované projekty
protipovodňovej ochrany aj v lokalitách:
Nad Vinohradníckou až po Lastovičiu,
na Vinohradníckej a Fraňa Kráľa, v strede ulíc Sokolská, Fándlyho a Chalúpkova,
na časti Námestia 1. mája, úprava poľných
ciest nad Tehelňou
2. Zberný dvor nový – projekt z Envirofondu ukončený, chceme sa uchádzať ešte
o zakúpenie techniky
B. Cestovný ruch a kultúra
3. Revitalizácia vodných plôch v Senci –
Čistenie Slnečných jazier – zrealizovaný
monitoring (množstvo sedimentov, charakter podložia, vypracovaný odborný
posudok 011/2020 - analýza sedimentov:
výsledok analýzy, ide o inertný materiál, nie odpad) po schválení variantného
spôsobu čistenia jazier MsZ budú zahájené prípravné práce na príslušnej projektovej dokumentácii a vybavovanie povolení na realizáciu
4. Bezpečné parkovanie bicyklov v areáli
Slnečných jazier (boxy na elektrobicykle
a U-stojany, cyklosčítače) stav: realizované osadzovanie U-stojanov SCR
5. Obnova miestnych kultúrnych pamiatok – Hasičsko-technické múzeum III.etapa (vypracovaná štúdia III. etapy rekonštrukcie historického objektu), súčasne
prebieha monitoring stavu a zisťovanie
potreby rekonštrukcie kultúrnych pamiatok v meste
C. Sociálna oblasť
6. Podpora opatrovateľskej služby v Senci II (refundácia miezd cca 20 opatrovateliek) – čaká sa na výzvu z Operačného
programu ľudské zdroje ESF, predpoklad
vyhlásenia jún 2021
7. Dostavba evakuačného výťahu v Zariadení opatrovateľskej služby, Hviezdoslavova ulica, Senec
D. Školstvo
8. Výstavba novej základnej školy v meste
Senec (vrátane multifunkčnej telocvične,
Záhradnícka ulica, realizuje sa nákup pozemkov na školu)

E. Zdravotníctvo
9. Poliklinika, prestavba/prístavba, rozšírenie existujúcich služieb – pripravuje sa vypísanie súťaže na architektonickú
štúdiu
F. Cyklodoprava
10. Cyklistická cesta Senec, úsek: Pošta –
Hečkova ulica – cez Integrovaný regionálny operačný program, vydané právoplatné stavebné povolenie, žiadosť o NFP pripravená, čaká sa na výzvu
11. Bezpečné parkovanie bicyklov – uzamykateľné cykloprístrešky v areáli ZŠ
Mlynská – žiadosť pripravená, ohlásenie
drobnej stavby vybavené, čaká sa na výzvu z Ministerstva dopravy a výstavby SR
12. Projektové dokumentácie pre viaceré
cyklo-dopravné trasy: prebieha štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Senec-Pezinok
(časť pri logistike), uskutočnené pracovné stretnutie so zástupcami BSK o realizácii prepojenia miest cyklomostom ponad
diaľnicu
13. Cyklotrasa Bratislavská ulica – plánovaná realizácia združeného chodníka
pre chodcov a cyklistov (BILLA-TESCO)
z rozpočtu mesta, čaká sa na ukončenie
prác na pokládke inžinierskych sietí
14. Cyklotrasa Senec Juh – komunikácia so ŽSR – proces získania vyjadrenia
k možnosti umiestnenia časti cyklotrasy
v ochrannom pásme ŽSR, plánované napojenie lokalít Senec Gardens, Mlynský
klin, Senec juh
G. Technická infraštruktúra
15. Vlastná optická sieť na území mesta
pre možnosť zavádzania SMART riešení
– štádium rozpracovanosti, vybavovať sa
budú rozkopávkové povolenia na 3 etapy:
10 km, 15 km, 10 km ( začiatok realizácie
2022)
16. Zvýšenie bezpečnosti a ochrany mesta
(kamerový systém a pod.) – prebehla revízia existujúceho kamerového systému,
z rozpočtu mesta bola realizovaná priebežná výmena kamier, osadenie nových
vrátane 16 kusov kamier na stojiská polopodzemných kontajnerov
17. Exteriérová elektronická úradná tabuľa – interaktívna tabuľa zobrazujúca
mestské oznamy, úradné oznamy
18. Príprava žiadosti o poskytnutie Individuálnej dotácie z BSK – inštalácia rozprašovača vodnej hmly na Námestí 1. mája
v Senci
Zdroj: útvar projektového riadenia
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Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste Senec
za mesiac máj
Papier a lepenka
2020 – 33,70 t
2021 – 38,64t
Plasty
2020 – 25,41t
2021 – 53,32t
Sklo
2020 – 17,31t
2021 – 16,78t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2020 – 83,66t
2021 – 113,54t
Zmesový komunálny odpad
2020 – 521,35t
2021 – 404,43t
Kuchynský odpad
2021 - 47,915t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 945l

Ako triedime?

Každý mesiac poskytujeme obyvateľom
porovnanie vzniku odpadov v našom meste. Tentokrát sme si pripravili aj medziročné porovnanie, ktoré je viac ako pozitívne
a ukazuje, že nastavený systém odpadového hospodárstva má zmysel a občanom
vyhovuje. V roku 2018 sa začalo s postupným nastavovaním zmien v odpadovom
hospodárstve a to hlavne pasportizáciou
a „upratovaním“ zberných nádob na zmesový komunálny odpad (ZKO). Zavedením
množstvového systému zberu od rodinných domov a zavedením intervalu vývozu raz za dva týždne sa postupne objem
ukladaného ZKO na skládke znižoval. Najväčší skok a znižovanie objemu ZKO vidieť
v tomto roku po zavedení zberu odpadu
z kuchyne a súbežne s ním poníženie intervalov vývozu ZKO, kde nám medzimesačne klesá jeho objem o cca 30% čo potvrdzuje odhad, ktorý sa nastavoval koncom
minulého roka.

Ešte máme rezervy čo sa týka nastavenia systému v rámci rekreačných oblastí
ako napr. Slnečné jazerá, ale budúci rok
prejde aj táto oblasť výraznými úpravami,
ktoré sa už teraz intenzívne pripravujú.
Taktiež čakajú budúci rok výrazné zmeny
v systéme odpadového hospodárstva právnické osoby.
Ako triedenie v Senci vyzerá v číslach?
Miera vytriedenia
2017 – 12,97%
2018 – 20,63%
2019 - 22,83%
2020 - 30,10%
1.-5.2021 - 40,66%
Množstvo odpadu, ktoré skončilo
na skládke
2017 – 11.006,05t
2018 – 8.510,39t
2019 - 7.931,87t
2020 - 7.197,37t
1.-5.2021 - 2.079,63t

Ako v lete funguje zberný dvor?

Zberný dvor Železničná bude fungovať
počas prázdnin v riadnom režime a to
nasledovne:
Nedeľa, Pondelok: zatvorené
Utorok – Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00-14:00
Sobota: 7:00-15:00 (nová otváracia doba)
Nový zberný dvor je už takmer pripravený na prevádzku. Čakáme na vydanie
súhlasu od OÚ ŽP. Na novom zbernom dvore plánujeme otvoriť aj RE-USE centrum,
kde by mohli obyvatelia Senca a hlavne sociálne slabšie rodiny nájsť ešte použiteľné
veci, ktoré sa už inému nezídu. V spolupráci s útvarom sociálnych služieb mesta by
sme radi vytvorili aj „nábytkovú banku“
pre ľudí, čo to najviac potrebujú. V praxi
to bude znamenať, že pokiaľ máte použiteľnú vec, tak ju viete v RE-USE centre odovzdať. Sociálny útvar bude vedieť veci ako

napr. riad, nábytok a pod. použiť pre sociálne slabšie rodiny. RE-USE centrum bude
slúžiť ako jedna z hlavných činností mesta
na predchádzanie vzniku odpadu a dáme
tak spoločne veciam druhú šancu.

Najlacnejší odpad je ten, ktorý
nikdy nevznikne

Referát odpadového hospodárstva pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu
na jednu z dvoch zmlúv na zvoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu, ktorej končí
platnosť v novembri 2021. Na nové ceny
bude ale nepriaznivo vplývať viacero faktorov a to hlavne:
• zvýšené prejazdové kilometre na vzdialené skládky odpadov pri objemnom
a drobnom stavebnom odpade,
• zvýšené komerčné ceny za uloženie odpadu na jestvujúcich skládkach,
• nedostatok
koncových
zariadení
na spracovanie a zhodnotenie triedeného odpadu – hlavne biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých nádob,
• navýšenie množstva objemu odpadu
z dôvodu otvárania nových lokalít a náklady nového zberného dvora.
Preto si dovoľujeme apelovať na pôvodcov, aby pri nakupovaní rozmýšľali a šetrili v prvom rade svoje peniaze, keďže najlepší a najlacnejší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne. To majú možnosť obyvatelia
exaktne vidieť hlavne na odpade z kuchyne. Je nutné si klásť základné otázky: Koľko
z potravín ste vôbec nemuseli vyhodiť? Sú
vaše nákupy efektívne a hospodárne? Potrebujete vážne všetko, čo si kupujete? Dá
sa dať starým veciam druhá šanca? Výrazné triedenie nám síce pomáha znižovať poplatok za uloženie odpadu a zároveň správať sa zodpovedne, ale je nutné si uvedomiť, že odpady už nikdy lacnejšie nebudú
a ich cena porastie.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
a Martina Ostatníková

Karháme, chválime

Ráno vysypali na jazerách komunálny
odpad, poobede bol plný zeleného odpadu.

V kontajneri na papier
skončil stavebný odpad.

www.sencan.sk

Štefánikova pri hlavnom
vstupe na Slnečné jazerá.

www.sencan.sk
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Riadková inzercia

Ponúkam akreditované masáže. Akcia: Masáž
chrbta+šije 5+ 1 zdarma. Cena 15 eur
Mierové nám.7/b.
T č. 0907758834
202107-801

07-8-01

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

MO MS pozýva na slávnostný koncert
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda,
vierozvestcov a spolupatrónov Európy, v nedeľu,
4.7.2021 o 16:00 v evanjelickom kostole v Senci.

07-8-02

Mesto Senec spúšťa monitoring zápachu – prosíme občanov
o spoluprácu
Mesto Senec spustilo od 16. júna 2021
ako prvá samospráva na Slovensku úvodnú fázu projektu „Monitoring zápachu“
na území mesta Senec v spolupráci so
Zdravotným útavom so sídlom v Ostrave. V prípade, že zacítite šíriaci sa zápach
v ktorejkoľvek časti mesta, neváhajte a
• vyplňte formulár, ktorý je dostupný
od 16.6.2021 v excelovskom formáte
na webovom sídle mesta:
https://www.senec.sk/sk/clanok/
monitoring-zapachu ,
• vyplnený formulár pošlite mailom
na adresu podnetzapach@senec.sk
Prosíme, aby ste zasielali podnety výlučne formou vyplneného formulára, nakoľko sa tieto ďalej sumarizujú, spracúvajú
a odosielajú odborníkom zo Zdravotného
ústavu Ostrava.
Vzhľadom na rastúci počet sťažností sa
primátor Dušan Badinský rozhodol osloviť
Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave, ktorý
vykoná v našom meste monitoring meteoparametrov s cieľom určiť smer, odkiaľ sa
obťažujúci zápach šíri.

Posádku monitorovacieho vozidla privítala riaditeľka kancelárie primátora Alena Greksa.

Pracovníci Zdravotného ústavu v Ostrave doviezli imisný monitorovací voz
na miesto. Namerané údaje meteoparametrov (rýchlosť a smer vetra, teplota, tlak
a relatívna vlhkosť vzduchu) budú v závere merania prepojené a konfrontované
so zaslanými podnetmi na zápach.

Odborníkov z Ostravy privítala riaditeľka kancelárie primátora Alena Greksa,
spolu s kolegyňami z útvaru projektového
riadenia Ing. Lenkou Nižnanskou a referátu ochrany životného prostredia Ing. Ivanou Turňovou.
Útvar projektového riadenia
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www.sencan.sk

Predseda BSK udelil pamätný list piatim Senčanom
Laureáti Výročnej ceny Samuela Zocha
za rok 2020 sa zišli vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, aby prevzali ocenenia.
Kvôli pandemickým opatreniam si museli počkať mesiace na slávnostný galavečer,
ktorý sa napokon konal 24. júna 2021.
Medzi laureátmi Výročnej ceny Samuela Zocha bola aj PhDr. Jana Matulová,
ktorá síce nie je Senčanka, ale 7 rokov viedla Odbor sociálnych služieb mesta Senec.
Cenu získala za to, že sa dobrovoľne podujala na úlohu krízového riadenia Domova
sociálnych služieb v Pezinku, kde sa rozšírila nákaza koronavírusom počas prvej
vlny pandémie.
Pamätným listom predsedu BSK za rok
2020 boli ocenení piati Senčania:
MUDr. František Varga celý život zasvätil pomoci deťom a tínedžerom. Ambulanciu nezatvoril ani počas koronakrízy, napriek tomu, že vzhľadom na svoj vek
patrí do rizikovej skupiny.
PaedDr. Edita Szabóová, PhD. pracuje v odbore predprimárneho vzdelávania 40 rokov. Pôsobí v MŠ Alberta Molnára Szencziho ako učiteľka, učí na Katedre
predškolskej a elementárnej pedagogiky
Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne ako odborný asistent. Učí
aj na Spojenej škole s VJM v Senci, kde bola
iniciátorkou vzniku študijného odboru učiteľstva materskej školy a vychovávateľstva.

Minuloročná tragická nehoda
v okrese Galanta

Jana Matulová preberá Výročnú cenu Samuela Zocha. Foto: BSK

PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová
je druhé volebné obdobie poslankyňou
MsZ v Senci. Pôsobí v oblasti sociálnej politiky. Vypracovala úspešný projekt “Podpora opatrovateľskej služby” a projekt prevencie závislostí na školách s názvom “Pravá tvár návykových látok. Počas prvej vlny
koronakrízy pracovala ako dobrovoľníčka
v Domove sociálnych služieb v Pezinku.
Mgr. Helena Čajková bola dlhoročná
učiteľka literárno-dramatického odboru
Základnej umeleckej školy v Senci. Z radov
jej žiakov vyšli také osobnosti ako je herec
David Hartl a Andrea Sabová. Moderovala

OR PZ v Senci

VCs

Riaditeľka ZŠ Szencziho začína tretie volebné
obdobie

Polícia hľadá možných svedkov

Polícia naďalej intenzívne vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, na ceste III. triedy medzi obcami Veľký Grob a Pusté Úľany,
zo dňa 25.06.2020, ako prečin usmrtenia.
V skorých ranných hodinách, vodič Škody Fabia, z doposiaľ nezistených príčin,
zišiel s autom mimo cestu. Následne prešiel niekoľko metrov a narazil do stromu.
Pri zrážke utrpel mnohopočetné poranenia, ktorým na mieste podľahol.
Ak ste nehodu videli, máte k dispozícii video záznam s priebehom udalosti,
prípadne ste dané auto míňali, všetky informácie nám môžete oznámiť na číslo
158, napísať nám súkromnú správu na FB
stránku Polícia SR – Trnavský kraj, alebo
môžete prísť osobne na Okresný dopravný
inšpektorát do Galanty.

aj recitovala na podujatiach Mestského
úradu, Mestského kultúrneho strediska,
Červeného kríža, Jednoty dôchodcov, Matice slovenskej aj farnosti v Senci.
Prom. Ped. Fridrich Kolarovič oslávil 100. výročie narodenia. Ako dlhoročný
pedagóg, viedol ochotnícke divadlá a spevácke zbory, medzi inými i ženský spevácky zbor pri MO Matice Slovenskej v Senci.
Pôsobil v speváckom zbore slovenských
učiteľov 30 rokov a na organe hral viac než
70 rokov – v knihe rekordov je zapísaný
ako najstarší slovenský organista.

Mónika Matus. Foto: archív

Mgr. Mónika Matus je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave v odbore história – maďarský jazyk a literatúra. Od roku 1998 pôsobí
na Základnej škole s VJM Alberta Molnára

Szencziho v Senci. V rokoch 1998 - 2011
ako učiteľka 2. stupňa, neskôr začiatkom
roka 2011 ako zástupkyňa riaditeľky školy
a vedúca pedagogická pracovníčka zodpovedná za pedagogický úsek školy.
Od 1.7.2011 bola menová riaditeľkou.
V júni 2021 opätovne obhájila funkciu,
a už v treťom volebnom období bude viesť
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho.
Mónika Matus je charizmatická pedagogička a riadiaca pracovníčka, ktorá profesionalitou, ľudskosťou a otvorenosťou dokáže vytvárať mosty medzi kolegami, žiakmi a rodičmi. Prajeme staronovej pani riaditeľke veľa síl a optimizmu do nasledujúcich rokov, aby škola pod jej vedením aj
naďalej rástla a vychovávala úspešných
a spokojných mladých ľudí, hrdých na svoju príslušnosť.
Mgr. Mária Chorváthová

www.sencan.sk
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Senecký

Vínny festival
30. júl - 7. august 2021

Slnečné jazerá - Juh

Srdečne Vás pozývame na 7. ročník vínneho festivalu v Senci.
Príďte si vychutnať kvalitné vína a dobré jedlá. O príjemnú atmosféru
sa postará aj hudba od 19:00.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Nultý ročník úspešný!
Prečo by Senec nemohol mať vlastnú literárnu súťaž? Prečo by sme neumožnili mladým nádejným literátom ukázať
svoj talent, konfrontovať sa s rovesníkmi?
Po koronovej pauze sme konečne zrealizovali nultý ročník súťaže SENECKÉ PERO pre všetky vekové kategórie. Prihlásilo sa vyše päťdesiat autorov, najmladšia súťažiaca mala
5 rokov a najstaršia 92.
Porotu sme zostavili z ľudí, ktorí sa literatúre venujú a zo
zástupcov mestských organizácií. Kompletnú výsledkovú
listinu nájdete na stránkach www.senec.sk, rovnako aj fotogalériu zo slávnostného vyhlásenia výsledkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí zahodili zábrany a ukázali kus
zo seba a podelili sa so svojou tvorivosťou. Veríme, že v roku
2022 sa osmelí viac nádejných autorov, už teraz sa tešíme!
M.Macháčková
Víťazi Seneckého pera v jednej z kategórií. Foto: VCs
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Primičná svätá omša. Foto: Marek Vincze

Nový kňaz zo Senca, Pavol Škovránek
Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec vysvätil 19. júna pre Banskobystrickú diecézu
troch nových kňazov. Jedným z nich je Senčan Pavol Škovránek, o ktorom sme v Mestských novinách písali väčšinou v súvislosti
s Červeným krížom, kde viedol mládež.
Ako nám prezradila jeho mama, Monika Škovránková (dlhoročná členka našej
redakčnej rady), od malička chcel byť buď
lekárom alebo kňazom. Liečiť ľudské telo
alebo dušu. Boh mu napokon s týmto rozhodnutím pomohol. Aj napriek prekážkam
sa z neho napokon stal kňaz.
V sobotu 26. júna sa pri Kostole sv. Mikuláša v Senci konala primičná svätá omša,
po ktorej novokňaz Paľko udelil požehnanie svojej rodine, zúčastneným duchovným osobám a všetkým ostatným, ktorí
prišli. Slávnostná svätá omša bola veľmi
dojímavá, slzám sa neubránil ani nejeden
muž. Spevácky zbor Radosť vybral piesne
presne na túto príležitosť, ktoré dotvorili
nádhernú duchovnú atmosféru.
MO

Obetovanie. Foto: Marek Vincze

...Rodičia a deti

Rodičia sú prvým, základným kameňom
rodiny. Deti sú tehly, pomocou ktorých
sa rodina zväčšuje, spevňuje a vytvorí sa
“životná stavba“. Je len na nás, či tú spoločnú stavbu ešte dobudujeme, alebo sa
rozpadne.

Novokňaz Paľko kľačí pred svojimi rodičmi.
Foto: Marek Vincze

My sme dostali do daru štyri poklady.
Všetky dostali rovnakú výchovu a stavajú svoj život na pevných základoch. Každé
z detí sa chopilo životnej príležitosti a vybrali sa cestou podľa vlastných predstáv.
A sú šikovní. Všetci.
Tri dievčatá majú za sebou už kus životnej cesty. Syn Pavol si však vybral cestu,
o ktorej sníval od malička. Tvrdo, cez mnohé úskalia, však dosiahol svoj cieľ.
Cieľovú pásku života pretrhol 19.6.2021
v Banskej Bystrici a 26.6.2021 v Senci. Je to
bojovník, ktorý sa len tak nevzdáva.
Vystihuje ho aj citát z Druhého Listu Timotejovi 4,7:
„Dobrý boj som bojoval,
Beh som dokončil,
Vieru som zachoval.“
My, rodičia, i sestry mu prajeme, aby
si myšlienku tohto citátu zachoval po celý
život a aby bol prínosom a povzbudením
pre mnohých ľudí.
Monika Škovránková
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Alza minulý rok oslávila 25 rokov a v Senci je známa
najmä vďaka modernému logistickému centru
a novootvorenej pobočke na Dialničnej ceste 18
Viete, že Alza.sk zmenila odmeňovanie skladníkom a patrí k najlepšie platiacim zamestnávateľom v Senci?

Alza ponúka 1 000 € mesačný fix skúseným skladníkom a skladníčkam a 950 €
tým, ktorí zatiaľ v sklade nemajú veľa skúsenosti. Zamestnancov Alza potešia aj:
• Príplatky za víkendy približne 100 €
mesačne
• Stravné lístky v hodnote 4 € za zmenu
• Príspevok na dopravu 3 € za zmenu
• Výkonnostná zložka do 0-385 €
• Zamestnanecké zľavy (od nákupu
parfumu, cez krmivá pre domácich miláčikov, elektroniku až po trampolínu
na záhradu)

„V máji sme poslali výplatné pásky viac ako
250 zamestnancom do seneckého skladu,
pričom väčšina z nich pracuje ako skladník či vedúci zmeny. Toto číslo nie je pre nás
konečné a od júna sú dvere logistiky otvorené minimálne ďalším 150 zamestnancom
na dlhodobú spoluprácu,“ hovorí Veronika
Bezáková, HR Business Partnerka.
Ideálnym kandidátom je pre Alza.sk
ten, kto sa práce nebojí ☺.
Či už ide o skúseného skladníka alebo
nováčika v logistike, každý si prejde zaúčaním so školiteľom, takže niet sa čoho

07-8-04

obávať. Hoci sú skladníci fyzicky na nohách, sklad je do veľkej miery automatizovaný, a preto je vhodný pre mužov aj ženy,
mladších aj starších. Navyše, ak má kandidát aj preukaz na vysokozdvižné vozíky,
o zábavu bude mať postarané, to až vo výške 8 metrov.
A ako je to v Alze so mzdou?
„V júni sme zmenili odmeňovací model
pre skladníkov a z nášho skladu budujeme
miesto, kde každý zamestnanec môže finančne
a kariérne rásť,“ dodáva Veronika Bezáková.

Riaditeľ logistického centra, Lukáš
Baudyš, vnáša do skladu ľudskosť preňho prirodzenými gestami ako kvet pre každú ženu na Deň žien, čokoládový zajac
pre každého kolegu na Veľkú noc a počas
nástupných dní si s nováčikmi vypije šálku
kávy. Ani pochvala mu nie je cudzia a tzv.
Borcovi týždňa (vybranému zamestnancovi skladu za skvelý prístup v danom týždni) osobne odovzdáva balíček s ocenením.
„Ak máte záujem byť jedným z našej
Alza family v stabilnej spoločnosti, ktorá je
lídrom v oblasti inovácií a technológií, neváhajte reagovať na kariera@alza.sk . Tešíme
sa na vaše reakcie,“ hovorí riaditeľ logistického centra, Lukáš Baudyš.
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Talenty sa prejavujú za každých okolností
Školský rok 2020/2021bol nesmierne náročný a vyčerpávajúci
nie len pre deti, rodičov, ale aj pre učiteľov. Azda každý učiteľ
zistil, aké ťažké je v podmienkach dištančného vyučovania
udržať svojich žiakov v aktivite, motivovať ich k nácviku
skladieb, udržať v nich záujem o hudbu a umenie. Som veľmi
rád, že na ZUŠ Senec máme takých pedagógov a žiakov, ktorí aj
prostredníctvom obrazoviek, cez rôzne aplikácie dokázali online
naštudovať svoj program na takej úrovni, že sa mohli zúčastniť
na celoslovenských a medzinárodných súťažiach organizovaných
taktiež online.
Z iniciatívy učiteľky Andrey Dittingerovej vznikol projekt online koncertu
pod názvom Hudba európskych národov,
v ktorom vystúpili všetci žiaci z jej triedy.
Nahrávali sme online koncerty, triedne
koncerty, ktoré sú dostupné na YouTube
kanáli ZUŠ Senec.
Prispôsobili sme sa podmienkam a aj
z online súťaží sme priniesli významné
ocenenia.
Na Celoslovenskej klavírnej súťaži
v Sládkovičove získal striebro Filip Pribylka, klavirista z triedy Marie Bednárovej.
Na Medzinárodnej súťaži v hre na keyboard v Považskej Bystrici excelovali dvaja hráči na keyboard z triedy Ferdinanda
Dömeho staršieho. Absolútnym víťazom
svojej kategórie a laureátom celej súťaže sa
stal Matej Bujňák, ktorý ešte k tomu dostal
aj diplom za aranžmán skladby Hungarian
Rhapsody nr. 2. Branislav Blaščák si za svoj
vynikajúci výkon tiež vyslúžil zlato.

Eva Casanova so Sebastiánom Molnárom.

Výborne sme obstáli aj na Celoslovenskej speváckej súťaži vo Zvolene – Pink
song. V klasickom speve získali zlato Sebastián Molnár, Klára Šillo a Nela Ližbetin, ktorá má zlato aj v populárnom speve. Nina Ližbetin bola ocenená striebrom
v populárnom a bronzom v klasickom speve. Šimon Šillo získal bronz v klasickom
speve.

Branislav Blaščák s keyboardom.

Speváci z triedy Evy Casanovej nám tiež
robia veľkú radosť. Na Celoslovenskej speváckej súťaži Milosa Ruppeldta v Bratislave vyspievala striebro Nina Ližbetin, bronz
získali Nela Ližbetin a Klára Šillo, ktorá sa
online zúčastnila aj Medzinárodného hudobného festivalu v Győri.

Šimon Šillo a Klára Šillo.

XXII. ročníka medzinárodnej speváckej
súťaže Iuventus Canti vo Vrábľoch, zameranej na klasický sólový spev, sa zúčastnili žiaci Evy Casanovej 21. júna 2021. Nina
Ližbetin získala 2. miesto a cenu za najmladšieho účastníka súťaže. Sebastián
Molnár dostal čestné uznanie.
Ferdinand Döme mladší, ZUŠ Senec

Matej Bujňák a Ferdinanad Döme starší.

Sestry Nela a Nina Ližbetin.

Na Iuventus Canti.
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Otváracia konferencia projektu GAB Senec
CLIMECO GAB je nový dvojročný projekt
nášho gymnázia, financovaný z Nórskych
grantov a spolufinancovaný z prostriedkov
štátneho rozpočtu SR v rámci programu SK
– Klíma. Partnerom gymnázia v projekte je
Mestské múzeum v Senci.
Otváracia konferencia k projektu CLIMECO GAB sa konala 27. mája v Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci. Zúčastnili
sa na nej pozvaní hostia, zástupcovia mesta Senec, zástupcovia základných a stredných škôl zo Senca a jeho okolia. Online ju
sledovali hostia prostredníctvom streamu
cez aplikáciu MS Teams. Konferenciu viedla riaditeľka GAB Senec PaedDr. Zuzana
Synaková ako garant projektu.
Riaditeľka prítomným predstavila projekt, ktorého hlavným zámerom je praktickým a teoretickým vzdelávaním žiakov v Senci a okolí zvýšiť ich povedomie
o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene
klímy. Tento cieľ sa bude napĺňať pomocou
tzv. mäkkých a tvrdých opatrení.
K mäkkým opatreniam bude patriť tvorba pracovných listov v gymnáziu, putovná
výstava Mestského múzea v Senci a konferencia pre žiakov kooperujúcich škôl.
Tvrdými opatreniami projektu zabezpečíme realizáciu praktickej environmentálnej výchovy a zvýšime podiel zelene na školskom dvore. Pre žiakov pribudne moderná ekologická učebňa, zastrešené parkovanie pre bicykle so systémom
zachytávania dažďovej vody, bylinková,
zeleninová a kvetinová záhradka ale aj
domček pre hmyz. Všetci prítomní vyjadrili podporu tomuto ekologickému projektu.

Gymnáziu popriali úspešnú realizáciu
všetkých plánovaných aktivít, najmä naplnenie očakávaní v oblasti zmeny správania žiakov, učiteľov a ostatných členov komunity. Zmena by sa mala prejaviť v ekologickejšom spôsobe života, napríklad
pri šetrení vodou, pri separácii odpadu
alebo v ochrane ekosystémov. Veríme, že
sa nám stanovené ciele podarí dosiahnuť.
Program Otváracej konferencie:
Predstavenie programu SK-Klíma
Ing. Denis Knotka – Ministerstvo životného
prostredia SR
Potreba mitigácie v oblasti klimatickej
zmeny
Prof. Dr. Peter Fedor, FLS – dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Smerovanie mesta Senec k ekologickejšiemu spôsobu života
Ing. Dušan Badinský – primátor mesta

Prijímacie skúšky do Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej v Senci:
7.-a 8.9.2021 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
Hudobno-dramatický odbor
(muzikál) - od 5 rokov
Hudobný odbor: klavír, dychové nástroje (zobcová flauta, altová flauta, trúbka, saxofón), gitara, bicie nástroje,
spev, husle... - od 6 rokov

Senec
Predstavenie projektu CLIMECO GAB
PaedDr. Zuzana Synaková – riaditeľka
školy
Predstavenie partnera projektu – Mestské
múzeum v Senci
Mgr. Gábor Strešňák – vedúci Mestského
múzea v Senci
Architektonický návrh ekologickej učebne
na školskom dvore
Ing. Martina Brunel – záhradná architektka, rodič
GAB Senec
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Materská škola Fándlyho 2 v Senci získala certifikát Zelená škola
a vlajku siete Eco-Schools
Vlajku a medzinárodný certifikát „Zelená škola“ získala naša materská škola za úspešnú realizáciu medzinárodnej
metodiky a za rozvoj environmentálnej
výchovy.
Počas dvojročného certifikačného obdobia sa to v našej škole „rozbzučalo“ ako
v úli, pretože tému Zeleň a ochrana prírody sme sa snažili priblížiť deťom prostredníctvom pozoruhodného života včiel.
Pri vstupe do MŠ sme inštalovali obrazovku, z ktorej sa deťom a rodičom prihovárajú včelári a ochrancovia prírody. Náš
Eko-kódex a ciele sme vložili do hmyzieho hotela. Aby sme chránili včely, spoločne s rodičmi sme založili medonosnú záhradu s napájadlami, kde kraľujú včielky,
vysadili ovocné stromy, jedlý plot a jahodové pole, kde kraľujú deti. V rámci proenviromentálnej výučby sme organizovali rôzne workshopy a exkurzie. Včelársku
paseku v Kráľovej pri Senci, jej arboretum
aj tisícročnú včelu, deti už dobre poznajú. Tešia sa aj do ovocného sadu v Dunajskej Lužnej. Oslovili sme školskú agentúru
Zvedavci, privítali sme lesného pedagóga,

Naša Zelená škola. Foto: Stanislava Rybnikárová

spolupracovali sme s mimovládnymi organizáciami. Prečítali sme veľa encyklopédií a rozprávkových kníh. Vyrobiť olej
z ľubovníka, levanduľové vrecká, úle z hliny, zbierať, sušiť, spoznávať bylinky a variť
„vlastný“ čaj a ešte mnoho ďalších aktivít,
bola úžasná zábava, pri ktorej sme sa veľa
naučili. Čo nás veľmi teší je, že naše deti
predčili vedomosťami aj niektorých školákov, tak sa vyjadrili lektori, a potvrdili to

aj v Zelenej škole. Kreslili všetko, čo videli
a zažili. Tvorili z hliny, papiera a rôznych
dostupných materiálov, a tak vznikla zaujímavá výstava prác o živote a ochrane včelstva prístupná širokej verejnosti.
Vďaka deťom, celému kolektívu materskej školy a rodičom sa naša škôlka môže
pýšiť vlajkou Zelenej školy. Máme ešte veľa
plánov, ale o tom nabudúce...
Eva Talamonová

3 diela Senčanky Alžbety Mašek v celoštátnom kole
V Mestských novinách Senčan sme zverejnili článok o súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby s názvom Výtvarné spektrum 2021, ktorú organizuje Malokarpatské osvetové stredisko pre Bratislavský
kraj. Alžbeta Mašek prihlásila do súťaže 5
diel, z ktorých 3 sa dostali do celoštátneho
kola.
Do súťaže prihlásilo 92 autorov 305
diel. Odborná porota odporučila vystaviť
135 diel, ocenila 9 autorov a čestné uznanie udelila 20 autorom. Na výstave budú
okrem iných aj diela Alžbety Mašek, Juraja
Meszarosa, Moniky Baďurovej, Nataše Petrovovej a Petra Pribusa zo Senca.
Vernisáž výstavy sa bude konať 8. júla
o 17:00 v priestoroch Staromestského centra kultúry a vzdelávania v Pistoriho paláci v Bratislave, ktorému bude predchádzať
odborný seminár o 16:00. Na výstavu sa
môžete prísť pozrieť od 9. do 31. júla 2021.
Alžbeta Mašek získala v B. kategórii:
kresba a grafika čestné uznanie za kolekciu troch diel – „Upside-down“, „Uprooting“ a „Self-imprisonment“. Ako sama hovorí, „inšpiruje ma všetko, čo prežívam ja,

aj ľudia okolo mňa - skúsenosti, problémy,
radosti, pocity... Názvy obrazov hovoria
sami za seba - niekedy sa človeku obráti
život naruby, niekedy má chuť od všetkého utiecť, alebo sa uzavrie do seba. Všetko
sa to dá krásne vyjadriť kresbou, hudbou
alebo kreatívnym písaním - ktorý z tých
troch spôsobov použijem, záleží od mojej

momentálnej nálady. Do obrazov rada
skrývam detaily a symboly, ktoré odhalia jeho význam - keď sa pozorne zadívate, nájdete ich. Často dostávam otázku, čo
ktorý obraz vyjadruje, na čo zvyknem odpovedať citátom: „Umenie je ako jedlo - má
sa vychutnávať, nie vysvetľovať“. No väčšinou aj tak vysvetlím.“
Výtvarné spektrum je súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby. S akou prípravou
do nej išla Alžbeta Mašek?
„Nemám žiadne výtvarné vzdelanie
a nikdy som sa nezúčastnila výtvarnej súťaže, odjakživa si kreslím len pre seba,
pre radosť a pre priateľov, vo voľnom čase,
ktorého je skutočne veľmi málo. Chvíľu
som váhala, či do toho ísť, ale povedala som
si, teraz alebo nikdy. A výsledok je omnoho
lepší, než som čakala. Pre mňa je obrovskou poctou už len to, že moje práce budú
vystavené na krajskej výstave a že v rámci vernisáže budem mať príležitosť porozprávať sa s odborníkmi, získať od nich feedback a zužitkovať ho v ďalšej tvorbe.“
MO

www.sencan.sk

júl-august 2021

Podujatia Mestského kultúrneho strediska

15

16

júl-august 2021

Podujatia Mestského kultúrneho strediska

www.sencan.sk

AMFITEÁTER

RÝCHLO A ZBESILO 9
6.7. utorok o 21:30
7.7. streda o 21:30

SPACE JAM:
NOVÁ LEGENDA
17.7. Sobota o 21:15
18.7. nedeľa o 21:15

BLACK WIDOW
22.7. štvrtok o 21:00
23.7. piatok o 21:00

GUMP
25.7. nedeľa o 21:00
26.7. pondelok o 21:00

MESTSKÁ KNIŽNICA
PREČÍTANÉ LETO 2021
Každú stredu od 10:00 do 11:00
Mestská knižnica Senec / Detské oddelenie
Témy stretnutí:
30.6. O batohoch a kufríkoch
7.7. O dáždnikoch
14.7. O stopách
21.7. O zastávkach
28.7. O jazerách
4.8. O jaskyniach
11.8. O hradoch
18.8. O vytrvalosti
29.8. O piknikoch
Posledné stretnutie sa bude konať v amfiteátri mesta
Senec ako súčasť podujatia Rozprávkový piknik

ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK 2021
29.8.2021 nedeľa od 10:00 do 17:00
Park oddychu Senec
Hlavný program:
10:30 - Bublinová show Šaša Ľuboša
11:30 - O slniečkovej a dažďovej víle - divadlo KaSia
14:00 - Cirkusová show Stanislava Mečiara
15:00 - Janko a Marienka - Divadlo zo šuflíka
16:00 - Bruchovravecká comedy show - Sranda banda
Sprievodný program: čítanie, kreatívne dielne,
maľovanie na tvár, burza kníh, relax, zábava.
Milí rodičia a detičky, pozývame Vás na 5. ročník
celodenného podujatia s bohatým programom.
Prineste si deky a plné košíčky,
o ostatné sa postaráme my.
Vstupné zdarma

Výpožičný čas: Pondelok – Piatok 9:00 – 18:30, Streda – zatvorené

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
- EXPOZÍCIA DEJÍN DOBROVOĽNÉHO
HASIČSTVA
- EXPOZÍCIA STARŠÍCH DEJÍN
- EXPOZÍCIA PRÍRODY
Aktuálne výstavy:

- Z VAŠICH DAROV 2016 – 2020
- Z HLBÍN NAŚICH VÔD (výstava
preparátov rýb Milana Žiaka)

- PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A SENECKO
- PRVÉ REPUBLIKY (výstava Múzea
Jána Thaina v Nových Zámkoch)
Mestské múzeum otvorené :
Utorok: 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, Streda až piatok: 10.00 – 12.00,
13.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00
tel.: 02/ 20 20 55 01, 0911/ 169 754
web: http://msks-senec.sk/muzeum/

PARK ODDYCHU SENEC

- STÁLI PRI ZRODE ČESKOSLOVENSKA
(Výstava je výsledkom spolupráce Štátneho
archívu v Bratislave a jeho pracoviska
v Modre, Malokarpatského múzea
v Pezinku, Múzea L. Štúra v Modre
a múzea Tillnera v Malackách).

otvorený denne od 9:00 do 19:00

www.sencan.sk

júl-august 2021

IFA ARMWRESTLING
WORLD CUP
10.7. sobota

NÁMESTIE,
Lichnerova ul.

LABYRINT

CYRILO-METODSKÉ
DNI v Labyrinte
5.7. pondelok o 15:00
Prehliadka speváckych
zborov. Vstup voľný
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Letné predstavenia v AMFITEÁTRI

KINOSÁLA

ĽUDOVÉ
UMELECKÉ
REMESLÁ
SENEC
7.8. - 8.8.
sobota
nedeľa
od 9:00
do 17:00

Podujatia Mestského kultúrneho strediska

LEGENDY
OPEN
AIR
TOUR
2021
koncert
11.7. nedeľa o 19:00
KUKINO SHOW
22.7. štvrtok o 16:30
RADOŠINSKÉ
NAIVNÉ DIVADLO
PÁN STROM
6.8. piatok o 20:30
AMFIK TOUR / MIRA JAROŠA
20.8. piatok o 17:00

LUCIE BÍLÁ / OPEN AIR
koncert
27.8. piatok o 19:00

pripravujeme pre vás divadielka v Parku oddychu Senec

DLHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Divadlo Žihadlo
4.7. nedeľa o 16:00

VÝSTAVA detských výtvarných prác
Od 19.6. Súkromná základná umelecká
škola Nová Dedinka a Ateliér Kompas
Výstava v Labyrinte trvá
od 21.6.2021 do 18.8.2021

TAJOMSTVO
OCEÁNU
Divadlo SpozaVoza
1.8. nedeľa o 16:00

SLNEČNÝ FESTIVAL
22.7. - 24.7. štvrtok až sobota
Kukino show, Show DeTom,
Divadlo Jaja, Bábkové divadlo
na Rázcestí, Pavol Seriš, Divadlo TUŠ,
Divadlo na hojdačke, Divadlo Ona On,
tvorivé dielne ARTík, maľovanie
na tvár By Vewe, Ponnie jazdiace
mechanické koníky, jazyková škola
Andantino, fotografia plná zážitkov
Selfiebot a tradičné spoločenské hry
v životnej veľkosti

PRIPRAVUJEME V SEPTEMBRI:
Výstava žiackych prác výtvarného odboru
SZUŠ Renaty Madarászovej v Senci 2020/2021
Zuzana Hybská - autorská výstava „Sny a ich interpretácia“

Predpredaj a predaj vstupeniek, rovnako aj Online na všetky podujatia je spustený na základe aktuálnych
odporúčaní RÚVZ a po nastavení maximálnej kapacity externých podujatí.
KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod, LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 16:00 hod,
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 14:30 – 18:30 hod,
POKLADŇA AMFITEÁTER: 1 hod. pred filmovým predstavením
www.kinosenec.sk
Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk
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Mgr. art. Gabriel Škriečka po rokoch práce
odchádza do dôchodku
Do Senca na ZUŠ, vtedy na Ľudovú školu umenia (ĽŠU),
prišiel s manželkou v roku 1983 po skončení VŠMU, odbor hra
na flaute. V roku 1984-1985 išiel na vojenskú službu a nastúpil
do vojenského umeleckého súboru. Po roku sa vrátil a začal učiť.
Súčasne učil aj na štátnom bratislavskom konzervatóriu v rokoch
1985-1990. V roku 1987 si ho bývalý riaditeľ vybral za zástupcu
a po revolúcii od roku 1991 vykonával funkciu riaditeľa dnes už
Základnej umeleckej školy v Senci.

Akými zmenami prešla škola?
Mali sme vynikajúcu budovu na Lichnerovej ulici, ale v roku 1996 sme sa z dôvodu reštitúcie museli presťahovať. Prišli sme do budovy na Fándlyho 20, v ktorej boli pôvodne jasle. Triedy boli v zlom
stave. Postupne sme ju prerobili na účely
výuky 4 odborov ZUŠ a začali odhlučňovať. Sťahovanie bolo náročné, museli sme
preniesť napr. niekoľkostokilovú pec.
Bolo to spoločné dielo, veľmi pomohli
dobrí známi, kamaráti, rodičia, sponzori.
Časť financií sme dostali od mesta Senec,
časť sme ušetrili z rodičovského združenia, časť dávala školská správa.
Neskôr sme potrebovali čím ďalej, tým
viac priestorov. Keď som začal pôsobiť ako riaditeľ, škola mala do 500 žiakov, v minulom roku pred pandémiou
sme mali 863 žiakov. Je to aj preto, lebo
do Senca sa sťahuje veľa ľudí. Indikátorom našej práce je hlavne to, že absolventi, ktorí sem chodili, nosia sem aj deti.
Keď sa obzriete sa Vaším pôsobením
vo funkcii riaditeľa, čo z Vašich plánov a vízií sa Vám podarilo naplniť?
Na čo si rád spomínate?
Osnovy a učebné plány sa nám podarilo
upraviť k ľahším, atraktívnym žánrom.
Robili sme celovečerné programy s tancami – ľudovými, klasickými... Výtvarnú činnosť sme mali obmedzenú: maľba,
kresba, grafika. V peci sa dali vypiecť sochy, prvý učiteľ bol akademický sochár
Juraj Sapara. To pritiahlo veľa detí a prinieslo veľmi pekné výsledky.
Spolupracovali sme s moravskou školou
vo Frýdlante nad Ostravicí, pred pandémiou zasa s pražskou umeleckou školou,
na Morave s Velkou Bítešou, s Györom,
s Musikschule Margareten, so Skalicou.
Robili sme výmenné koncerty, ktoré

veľa dávajú. Organizovali sa viacdňové
výtvarné plenéry. Výtvarníci pracovali
na Morave, spájali sa skúsenosti, začal sa
tu robiť animovaný film, fotografia, bol to
dosť veľký rozmach.
V literárno-dramatickom odbore bola
dlhé roky vynikajúca učiteľka Helenka
Čajková, s ktorou sme dosiahli výsledky na celoslovenskej úrovni. Po nej prišla učiť Zuzka Kolejáková, režisérka, autorka divadelných hier, ktorých spraví aj
10 do roka, pod jej vedením naši žiaci vyhrávali Hviezdoslavov Kubín, aj medzinárodné súťaže, napr. v Poľsku z 9 súborov skončila na druhom mieste, keď prvé
miesto nebolo udelené.
Kedysi tu bol violončelový súbor, viedla ho pani Procházková, ktorá už nie je
medzi nami. Ten súbor bol v belgickom
Neerpelte prvý na svete, dostal skoro 99
zo 100%. Zúčastňujeme sa v Györi na medzinárodnej prehliadke. ZUŠ v Senci sa
môže rovnať veľkým školám v Budapešti, poľským školám, českým. Nie všetko je
úspešné, ale väčšina je.
Výborné výsledky máte aj
s keyboardami...
Naši žiaci sa na súťaži v Považskej Bystrici stali absolútnymi víťazmi všetkých kategórií. Stalo sa to viackrát, učitelia pán
Döme starší a jeho syn odvádzajú výbornú prácu. Pani Casanova, ktorá učí
spev, má cez 20 žiakov, ktorí sa zúčastnili na súťažiach a sú prijatí na umelecké školy vyššieho typu. Keby sme to spísali, vznikla by kniha takýchto výsledkov...
Výtvarné súťaže v Poľsku, kde sú súťažiaci z celej Európy, z celého sveta. Dalo
by sa o tom rozprávať hodiny... Nerád by
som na niekoho zabudol.
Asi najslávnejšia udalosť v histórii školy bola, keď naši žiaci vystupovali

v Slovenskej filharmónii v Redute
s programom, ktorý prišli podporiť aj naši
sólisti, aj zbor z Prahy, Ján Jakub Ryba
s dielom „Hej, mistře“. Filharmónia bola
vypredaná, bolo tam 720 ľudí, nielen
zo Senca, ale aj z Bratislavy. Boli sme asi
4. škola z celého Slovenska, čo účinkovala
v Slovenskej filharmónii.
ZUŠ oslávila 60. výročie..
Mali sme mať oslavu 60. výročia, pripravené to bolo vynikajúco – programovo aj
finančne. Oslava mala byť v hoteli Senec,
mali sme pripravený slávnostný koncert
so špičkovými výkonmi žiakov a učiteľov,
7 divadiel, pozvaných asi 120 významných hostí, vyrobené suveníry... Oslava
sa pre pandémiu nemohla uskutočniť,
ale mali sme predtým koncert učiteľov,
ten je uložený aj na našom YouTubovom
kanáli.
Za tie roky ste získali aj vy osobne
množstvo ocenení...
Moju prácu si aj ocenili, mám Cenu primátora, Cenu mesta a cenu Krajského
školského úradu odovzdanú pri príležitosti Dňa učiteľov.
S akým pocitom odchádzate
do dôchodku?
Keď ste 30 rokov riaditeľom, je to zvláštny pocit, ale ozývajú sa zdravotné problémy, nemám už toľko síl, treba dať priestor
mladším, vymeniť generáciu. Možno mi
bude aj ľúto, ale prešlo 63 rokov, mám
vnučku, vnuka, mám invalidného syna,
jemu sa tiež treba venovať. Možno by
som tu ešte na pol úväzku učil rok – dva,
aby to nebol taký skok, uvidím...
Ďakujeme za rozhovor, ale najmä za roky
a desaťročia práce pre deti a prajeme Vám
pekný čas strávený na dôchodku, nech Vás
v ňom sprevádzajú krásne spomienky.
Monika Mihaľová, útvar školstva a športu
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Anna Ruhigová: „V klube dôchodcov som
členkou viac ako 10 rokov.“
V Mestských novinách Senčan sme postupne predstavovali
vedúcich našich klubov dôchodcov. V jednom z nich sa
len nedávno zmenilo vedenie. Vedúcou Klubu dôchodcov
pri Mestskom úrade v Senci sa stala Anna Ruhigová.
Čomu ste sa venovali a čo vás teší?
Najdlhšiu časť môjho pracovného života
som pracovala v Inžiniersko - projektovej organizácii školských stavieb ako vedúci projektant školských stavieb. Som
technický typ so vzdelaním zameraným
na strojárstvo a stavebníctvo. Dnes už
v dôchodkovom živote mám radosť z mojej záhradky, v ktorej pestujem prevažne kvetiny. Rada športujem. Bicyklujem,
najradšej na cyklodráhach, často za deň
aj viac ako 30 km a s kamarátkami robíme nordic walking. Vyberáme si trasy cca
10km dlhé. Taktiež rada plávam.
Ako a prečo ste sa ujali vedenia
klubu?
V klube dôchodcov som členkou viac ako
10 rokov. Našla som si tam veľa priateliek
a známych. Na klubových posedeniach
bola vždy príjemná atmosféra. Rada som

pomáhala pri rôznych klubových akciách. Keď som si prečítala v aplikácii SOM
Senec, že predsedníčka klubu dôchodcov
pani Barbora Molnárová zo zdravotných
dôvodov končí a v správach z úradu som
si prečítala, že sa hľadá nová predsedníčka, tak som sa o toto miesto uchádzala.
Moju činnosť byť vedúcou klubu schválil
výbor klubu dôchodcov.
Ako vediete klub?
Vedúcou klubu dôchodcov som len od
1.júna. Na prvej výborovej schôdzi sme
si určili funkcie jednotlivých členov a navrhli predbežný plán činnosti. Potešilo
ma, že som všetkým členom klubu dôchodcov mohla s radosťou oznámiť, že
od 2. júna sa začínajú klubové dni v Domove sociálnych služieb na Hviezdoslavovej ulici. Klubové dni sú v dňoch pondelok až streda vždy od 14:00. do 17:00.

Letné astroprednášky v Senci
Po dlhej prestávke sme pre vás naplánovali letnú sériu astroprednášok. Uskutočnia sa trocha nezvyčajne, počas letných prázdnin a pod altánkom v areáli ZŠ
s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci. Vzhľadom
na obmedzený počet miest na sedenie si doneste vlastnú stoličku! Pri tejto príležitosti zároveň vyhlasujeme
súťaž o najkreatívnejší posed. Fotografie vašich astroprednáškových stoličiek budú zaradené do lajkovacieho hlasovania, víťaz získa originál plaketu a 3D model
Planetky SENEC.
• 14.7.2021 o 19:00h - Dušan Majer, šéfredaktor spravodajského portálu kosmonautix.cz: „Super Heavy
a Starship - duo (nejen) pro kolonizaci Marsu“
• 21.7.2021 o 19:00h - Mgr. Jakub Špoták, PhD., vedecko-výskumný pracovník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského: „Archeoastronómia v Strednej
Amerike“
• 4.8.2021 o 19:00 - Mgr. Karol Petrík, riaditeľ Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci: Einstein,
génius štvrtého rozmeru?
• 11.8.2021 o 19:00 - RNDr. Ladislav Kómar, PhD., samostatný vedecký pracovník Slovenskej Akadémie
Vied: Prečo zas nevidíme hviezdy?
SOLAR Hvezdáreň Senec

Urobili sme si predbežný plán činnosti.
V júni máme naplánované kultúrne podujatie v NTC „Posledný bohém - Karol Duchoň 70“, je to vynikajúci koncert k jeho
nedožitým 70. narodeninám. V pláne
máme výlet na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede. Ďalej plánujeme viacdňový výlet do Vysokých Tatier s ubytovaním v Tatranskej Lomnici (Lomnický
štít, turistika, termálne kúpalisko). Aj
tento rok plánujeme sedemdňový pobyt
na východe - Vyšné Ružbachy. Ďalej plánujeme, ak bude situácia s pandémiou
pod kontrolou a bude možné organizovať
spoločenské podujatia, pripraviť posedenia pre dôchodcov.
MO
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Profesor Andrej Tušer: Práca šľachtí,
je alfou a omegou môjho života
Profesor Andrej Tušer je iste jednou zo skutočne významných
osobností mesta Senec. Jeho žurnalistické skúsenosti sú dnes už
z veľkej časti vlastne dejinami slovenskej žurnalistiky. Mestskému
múzeu daroval zbierku okolo 170 seneckých pohľadníc, ktoré
zozbieral od päťdesiatych rokov v korešpondencii s priateľom
Imrichom zo Sládkovičova. Nedávno mu bol udelený čestný titul
profesor emeritus.

Narodili ste sa v Tomášove, ale už
mnoho rokov ste Senčanom, aký
vzťah máte k týmto dvom miestam?
Senec je moja srdcovka, bývam v ňom
od roku 1945. Rodičia v čase môjho narodenia pôsobili v Tomášove, otecko bol
prednosta pošty. V tom dome som prišiel
na svet. K rodnému miestu mám úprimný citový vzťah. Viaže sa k nemu pre mňa
smutno-smiešna príhoda, ktorú poznám
iba z rozprávania. Narodil som sa koncom
novembra, na krst ma viezli uprostred
zimy do Veľkého Bielu. Mohlo to byť romantické - všade plno snehu a sane ťahané koňmi. Zrazu sa vychýlili a ja som vypadol mamičke z rúk. Pohonič si to nevšimol.
Mamička aj otecko začali silno kričať, kočiš zastavil kone. Vrátili sa späť hľadať bábätko, zabalené celé v bielom a ešte chránené bielou dekou, aby mu nebolo chladno. Našli ma až po hodnej chvíli, pretože
som zapadol do hlbokého snehu a úplne
splýval s bielym okolím. Nakoniec všetko
dobre dopadlo...
Otec pracoval aj pred vojnou v Senci ako
poštový zamestnanec, oženil sa s mamičkou, ktorá pochádzala z Veľkého Bielu.
Keďže bol mladý, prekladali ho z miesta
na miesto. Počas vojny sa aj s rodinou dostal na poštový úrad do partizánskej obce
Uhrovec. Mal som v tom čase už o štyri
roky staršieho brata Emila, ktorý sa narodil v Senci. Takže my sme v podstate senecká rodina. Po skončení vojny sme sa
v roku 1945 vrátili sem.
Čo Vám zo “starého” Senca chýba a čo
sa Vám na “novom” Senci páči?
Senec bol mestečko s cca 6000 obyvateľmi. Ešte sa dobre pamätám, že Slnečné jazerá boli veľkým, neskôr obrovským štrkoviskom a nazývalo sa Bager, tam sme
sa chodili kúpavať. Súčasná Lichnerova
ulica nebola pešou zónou, ale prašnou,

kamenistou cestou. Na námestí stála čerpacia stanica a sódovkáreň. Na tanečné
zábavy sme chodievali do Františkinho
domu (oproti terajšej polikliniky), do záhrady vedľa budovy železničnej stanice
alebo do Sokolovne (teraz Plecháč). Základnú školu slovenskú som navštevoval
v budove dnešnej maďarskej pri katolíckom kostole. Neďaleko nej pod kaplnkou
sa exhumovali masové hroby obetí vojny.
Bol to nepríjemný a nezabudnuteľný pohľad. Tiež mám smutnú povojnovú spomienku, keď mi viacerí kamaráti spolužiaci odchádzali preč, lebo ich rodičia, domáci Senčania maďarskej národnosti, museli
na základe medzinárodných povojnových
dohôd odísť do Maďarska. Namiesto nich
prichádzali Slováci z Maďarska, stali sa
našimi spoluobčanmi. No a som veľmi rád,
že konečne sa po mnohých rokoch stráca
hádam posledná opacha zo Senca, židovská synagóga. Obnovená určite bude veľkým prínosom pre naše mesto. My sme bývali najprv pod poštou na Bernolákovom
rade (už neexistuje, sú tam bytové domy),
neskôr na Svätoplukovej, Gorkého a (až
doteraz) na Hviezdoslavovej ulici. Ktorá
budova sa na prvý pohľad nezmenila, je

Andrej Tušer pred Mestským národným výborom
v Senci v roku 1949. Archív A. T.

Mestský úrad, hoci zvnútra a zvonka je vynovený, má nadstavbu a pripravuje sa prístavba... Podobu dokazuje moja nie dosť
kvalitná fotografia z roka 1949...
Súčasný Senec ťažko porovnávať s povojnovými rokmi. Je to takmer dvadsaťtisícové moderné okresné mesto
s infraštruktúrou.
Vlastne by som mal byť spokojný – film,
ktorý sa mi od roka 1945 premieta pred
očami, je neuveriteľne dynamický a bohatý. Nedávno som mal v Mestskom múzeu
výstavu pohľadníc Senca za uplynulých
60 rokov. Aj ona predstavila rozvoj nášho
mesta. No v tej súvislosti sú aj veci, ktoré
ma netešia: chýba primeraná komplexná zdravotná starostlivosť, alarmujúca je
dopravná situácia, nedarí sa odbremeniť
centrum od motorových vozidiel, cesty
a ulice sú nebezpečne prepchaté, chýba
dostatok parkovísk.
A čo mi zo „starého“ Senca chýba? Pohoda, pokoj. To sa však už nemôže vrátiť. Čas
sa nedá zastaviť a progres, najmä technologický, si nemilosrdne razí cestu dopredu. Na úkor tej pohody a pokoja...
Ste významná osobnosť slovenskej žurnalistiky, napísali ste mnoho úspešných kníh, publikovali veľa
článkov, nedávno ste získali čestný
titul profesor emeritus. Naplnili sa
Vaše sny z mladosti?
Začnem od konca – áno, moje sny z rokov mladosti sa naplnili. Už na základnej
škole som začal písať básničky, rozprávky, niektoré boli aj publikované. Úspešne
som sa zúčastňoval na školských, mestských, okresných kolách v slovesných súťažiach. Sníval som o povolaní novinára.
Aj keď sa mi to spočiatku nepodarilo, pretože po maturite som musel z rodinno-finančných dôvodov ísť zarábať peniažky,
neskôr som začal popri zamestnaní študovať publicistiku na Univerzite Komenského v Bratislave.
So splnenými snami z mladosti sa spája aj jedna nepríjemná životná skúsenosť – zo zdravotných dôvodov som musel podstúpiť katetrizáciu srdca. Uvedomoval som si náročnosť tohto nebezpečného zákroku pred viac ako šesťdesiatimi
rokmi, no po jeho úspešnosti som stvárnil
na nemocničnej posteli moje uvažovanie
vo veršoch Život či smrť, uverejnených
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Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. Foto: Ivan Čaniga

v retrospektívnej zbierke „Veršovanie
s prvou láskou“: Je po všetkom a ležím
v posteli/život mi vpúšťa sestra do žíl.../Ja
žijem a chcem dlho, dlho žiť!/Ešte ty, svet,
o mne mnoho zvieš/dosýta chcem sa teba
nabažiť/chcem ľúbiť a ľúbený byť tiež. Takže
netušiac vtedy, čo bude o šesťdesiat rokov,
sa mi vlastne aj slová z veršov naplnili...
Čestný titul „profesor emeritus“ sa nespája s mojimi snami. V profesionálnej oblasti bola u mňa vždy na prvom mieste práca,
nech to znie akokoľvek klišéovito. Uznania, ocenenia, vyznamenania, tituly prišli ako odraz toho, čo som robil. Emeritus
v prenesenom význame môže vyjadrovať
výslužbu alebo penziu. Pravý význam tohto slova latinského pôvodu však má oveľa dôstojnejší obsah: znamená zaslúžiť si
právo alebo výsadu. Udeľuje sa výnimočne univerzitným profesorom nad 65 rokov, ktorí už nemusia mať pracovný úväzok. Napriek tomu majú privilégium mať
(doživotne) vlastnú pracovňu s technologickým vybavením, možnosť aktívne sa
podieľať na pedagogickej a vedeckej práci.
Mňa, ako jedného zo zakladateľov Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy,
táto pocta veľmi potešila. Patrí za túto iniciatívu vďaka slovenskej expremiérke, dekanke fakulty masmédií, profesorke Ivete
Radičovej. Navyše, informácia o udelení
čestného titulu na Facebooku si „vyslúžila“ 259 lajkov od priateľov, bývalých i súčasných študentov...
Máte pred sebou ešte ciele, túžby,
ktoré by ste si chceli splniť?
V podstate sa mi splnili ciele alebo túžby,
hoci sú veci, ktoré ešte tlačím pred sebou.
Nie som typ človeka, ktorý plače nad rozliatym mliekom. Verím, že predsavzatia sa

mi podarí dosiahnuť. Mám v pláne napísať dve-tri knihy. Nie vedecké, ale príbehy zo života, literatúru. Mám presné predstavy, dokonca aj názvy týchto kníh. Som
pragmatik a optimista.
V nedávno vydanom knižnom rozhovore s Vami „Ak zastaneš, zamrzneš“
som sa dočítala, že študenti Vás majú
veľmi radi, viete pútavo písať aj rozprávať; je pedagogická práca pre Vás
zaujímavejšia ako vedecká činnosť
alebo naopak?
Mám rád každý typ tvorivej činnosti. Duševnú aj fyzickú. Práca je pre mňa alfou
i omegou. Neviem fungovať v nečinnosti. Slogan „práca šľachtí človeka“ vnímam
ako prirodzenú realitu. Všetky typy činnosti sa dajú skĺbiť. Pravda, to tvrdím teraz, v pokročilom veku, keď som predtým
„preskákal“ hádam každú životnú etapu s jej prednosťami, ale aj s problémami. Na internete som raz čítal myšlienku:
„Stretávaj a rozprávaj sa čo najviac s deťmi
do sedem rokov, tie sú čisté, a s dospelými
nad sedemdesiat rokov, tí sú skúsení.“
Áno, snažil som sa so študentmi vychádzať
vždy korektne, s patričnou úctou. Hľadal
som ústretovú komunikáciu, zaujímavé
formy pri prednáškach alebo seminárnych cvičeniach. Ak dovolíte, hoci to nie
je môj zvyk, rád sa pochválim – na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa organizovali anonymné ankety študentov, týkajúce sa vzdelávacej činnosti, vzťahov učiteľ
– študent a podobne. V jednom roku (máj
2010) som získal ocenenie za „najlepšiu
spätnú väzbu počas vyučovania“. Veľmi
si to vážim ako bezprostredný človečenský prejav mladých ľudí voči „starému“
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profesorovi. Preciťujem ho dokonca viac
ako vyznamenanie ministra školstva Veľkou medailou sv. Gorazda v roku 2017.
Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Voľného času som mal vždy nedostatok.
Záľuby, koníčky ma však neobchádzali. Sú
spojené s turistikou, cestovaním za prírodou a objavovaním. Na druhej strane je to
aj oblasť relaxu v podobe čítania kníh, predovšetkým poézie, v počúvaní hudby obľúbených interpretov. Dokážem si niekedy
ulahodiť pohodlným bezmyšlienkovým ležaním na pohovke, pozeraním sa do stropu a vnímaním piesne či melódie. Odborník by mohol povedať, že sa liečim muzikoterapiou... Áno, liečenie tela, ale najmä
duše, keď je vyšťavená sústavným tvorením, je v podobe relaxu nevyhnutné. Stalo
sa totiž neraz aj mne, že som „vyhorel“. To
je signál na pauzu. Keď telo ani duša neoddychujú, donúti nás organizmus, aby sme
tak urobili – ochorieme. Takáto skúsenosť
ma nie raz zasiahla, ale, ako to väčšinou
býva, človek je nepoučiteľný...
Voľné chvíle využívam na stretnutia so seneckými priateľmi. Predovšetkým so Štefanom a Mikulášom. Považujem ich
za úžasný relax – spomienky na „starý“ Senec i rozhovory o „novom“ Senci sú nenahraditeľnou duševnou potravou. Stretnutiam hovoríme „O piatej u Štefana“. Podľa
odporúčaní českého kardiológa profesora MUDr. Milana Šamánka, DrSC., potravu obohacujeme o vlastnoručne dorobený zlatý mok z rýnskeho rizlingu. Pravda,
s mierou. Lebo v našom veku je zdravie
prvoradé.
Máte aj obetavú manželku a šikovné
deti, ako sa im darí?
S Vaším konštatovaním, že mám obetavú manželku a šikovné deti, dcéru a syna,
vrelo súhlasím. Aj vďaka ich porozumeniu, pochopeniu a prajnosti môžem ďakovať, že sa mi darilo úspešne pôsobiť
vo všetkých pracovných oblastiach. Otázka, ako sa im darí, by mala byť adresovaná im. Snažil som sa vždy o pohodovú
atmosféru v rodine. Hoci ma celoživotné
povolanie, najmä novinárske, vedelo časovo i pracovne maximálne využiť a vyžmýkať, voľné chvíle patrili mojim najbližším, najmilším a najvzácnejším – manželke, dcére a synovi. Z každej cesty či akcie
som sa vždy rád vracal domov. Dovolenkovali sme najčastejšie spolu. Pravda, kým
deti nedospeli a neskôr si založili vlastné
rodiny. Aj teraz však nachádzame priestor
na spoločné stretnutia alebo podujatia,
obohatené o vnučky a vnuka.
Martina Ostatníková
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Felkerült az i-re a pont
PaedDr. Szabó Edit, PhD. óvodapedagógus páratlan szakmai pályafutása 1980-ban kezdődött. Jelenleg a Szenczi Molnár Albert Óvodában, a Közös Igazgatású MTNy Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskolában, valamint Komáromban a Selye János Egyetemen
tanít. Pályafutását a folyamatos szakmai és tudományos fejlődés jellemzi. Munkáját ezidáig tizenhat kitüntetéssel ismerte el nemcsak a szakma, hanem Pozsony megye és Szenc
városa is. Az óvodák szakmai színvonalának emeléséért megkapta a Vankó Terike-díjat
az Óvodapedagógusok Országos Társulatától. Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és
tudományos eredményeiért a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ)-díját vehette át. Idén júniusban ismét megkapta a Pozsony megye elnöki köszönőlevelét.
Az i-re a pont szintén júniusban került föl, amikor Budapesten átvette a Brunszvik Teréz-díjat az óvodapedagógiai és az óvodapedagógus képzésben végzett kiemelkedő munkájáért. Az 1775-ben Pozsonyban született Brunszvik Teréz grófnő volt a magyarországi,
így a mai Szlovákia területén is létrehozott, első óvodák megalapítója. A nevéhez fűződő díj a magyar óvodapedagógus szakmában a legnagyobb presztízzsel bíró elismerés.
Mikor dőlt el, hogy óvónő lesz?
Kiskoromtól tudtam, hogy óvónő szeretnék
lenni, semmi más. Az összes szomszéd gyerekét ringattam, verseket, meséket mondtam nekik, ösztönösen éreztem, hogyan kell
a kicsikkel bánni. Szencen születtem, itt jártam magyar alapiskolába és gimnáziumba,
ahol 1978-ban érettségiztem. Jó tanuló lévén
tanáraim nem akarták elfogadni, hogy ne
járnék egyetemre, ezért jelentkeztem ugyan
magyar-szlovák tanári szakra, de tudtam,
hogy azon az úton nem indulok el. Így kerültem el Lévára, kétéves érettségi utáni képzésre. Sajnos éppen nem nyílt óvodapedagógia szak, tehát nevelői szakot végeztem,
de néhány év múlva Modorban különbözeti
érettségit tettem óvodapedagógiából.
Hogyan kezdődött a pályafutása?
1980 augusztusában a Fándly utcai szlovák
óvodában helyezkedtem el, mert a magyar
oviban nem volt hely. A ﬁam 1980 október
20-án született, ekkor anyasági szabadságra mentem. Fél év elteltével visszamentem
dolgozni. Édesanyám fölvállalta, hogy segít
a kicsi körüli teendőkben, amiért nagyon
hálás vagyok neki. Tizenegy és fél évig dolgoztam ebben az óvodában, ahol elégedettek voltam velem és én is jól éreztem magam. Magyar nemzetiségű létemre természetes, hogy magyar közegben szerettem
volna dolgozni, ezért amint lehetett, jelentkeztem a magyar óvodába és 1992 januárjában már ott dolgoztam. 1998-ban óvodavezető lettem. Kezdeményezésemre, a többi
szenci magyar iskola példáját követve, mi is
fölvettük Szenczi Molnár Albert nevét. 2004ben a Selye János Egyetemen is elkezdtem
tanítani. Óvodavezetői megbízatásom is ekkor járt le, de nem pályáztam meg újra, mivel a vezetői munkát nehéz lett volna összeegyeztetni a többi kötelezettségemmel. Ez
így volt korrekt.

Hogyan lett egyetemi oktató?
Álmomban sem gondoltam, hogy egyszer
majd egyetemen tanítok, viszont folyamatosan képeztem magam. 1996-ban óvodapedagógia szakon szereztem oklevelet a soproni
Benedek Elek Óvóképző Főiskolán. Tanulmányaimat Pozsonyban folytattam a Comenius
Egyetemen, ahol 2000-ben mesterfokú diplomát kaptam. A diplomamunkám témavezetőjének javaslatára rigorózus vizsgát tettem és
megszereztem a pedagógia doktora fokozatot
is. Csaknem a kezdetektől aktív tagja voltam
a SZMPSZ-nek, ahol felﬁgyeltek rám és egyengették a szakmai utamat, amiért nagyon hálás vagyok. Ott találkoztam Albert Sándorral,
a Selye János Egyetem első rektorával. Megszólított, hogy szüksége lenne egy módszertanosra az óvodapedagógia szakon. Akkor
már volt annyi szakmai tapasztalatom, hogy
belevághassak, de kizártnak tartottam, hogy
föladjam az óvodai munkámat. Vezetőimnek
köszönhetően végül megtaláltuk a máig jól
működő kompromisszumot. Az egyetemen
játékpedagógiát, óvodai didaktikát, intézményvezetést oktatok, a levelező tagozaton
pedig az óvodai pedagógiai gyakorlatot vezetem. Gyakorlati szakembernek tartom magam, viszont az egyetemi oktatói munkámnak az volt a feltétele, hogy elkezdem a doktori képzést, amelyet Pozsonyban a Comenius
Egyetemen 2011-ben 52 évesen fejeztem be.
Mi hozta össze a szakközépiskolával?
Tőlem származott az ötlet, hogy indítson az iskola óvodapedagógiai és nevelői szakot is. Németh Gabriellának, Pozsony megye akkori alelnökének fölvetettem, hogy hiánypótló lehet
egy ilyen magyar nyelvű képzés. Az iskola is
elfogadta a javaslatot és kidolgozta a szükséges anyagokat. Az óvodapedagógiai és nevelői képzés 2011-ben indult, amely ma már az
iskola legnépszerűbb szakja. Az oktatói munkába is bekapcsolódtam. A nappali tagozaton

kezdtem tanítani, majd az érettségi utáni képzésre váltottam.
Mit tudhatunk meg a magánéletéről?
A ﬁamat másfél éves korától egyedül neveltem. A szüleimtől minden támogatást megkaptam, mert látták, hogy munkára, tanulásra fordítom az időmet. Mindemellett nagyon
ügyeltem rá, hogy elegendő időt szenteljek
a ﬁam nevelésének. Szerényen éltünk, amikor kicsi volt, de mindent megtettem azért,
hogy tisztességben felneveljem és jó példával járjak előtte. Látta, hogy milyen az aktív
élet. Megalapítottam az ESO modern színpadi
gyermektánccsoportot, amelyet tíz éven keresztül vezettem és amelynek ő is tagja volt.
Látta, hogy folyamatosan képzem magam.
Elmondhatom, hogy gyerekkorától követte
a példámat. Angol tanári szakot végzett, eljutva egészen a doktori fokozatig, de végül más
területen tevékenykedik. Nagyon jó a kapcsolatom a felnőtt ﬁammal, akinek van egy tizenhat és fél éves ﬁa és egy másfél éves kislánya.
Mindenben számíthatunk egymásra.
Mik a további tervei?
Jövő év januárjától nyugállományba vonulok.
Fokozatosan fejezem be az aktív pályafutásomat. Ez év szeptemberétől az egyetemen már
nem kezdem el az akadémiai évet, az oviban
decemberig dolgozom, a szakközépiskolában
pedig végigviszem a tanévet. A szüleim sokat
segítettek nekem, amikor erre szükség volt.
Most én szeretnék teljes erőbedobással besegíteni a családnak az unokákkal. Tervbe vettem, hogy megírom a szakmai életrajzomat.
Szeretek tornázni, gyalogolni, végre ezekre is
lesz időm, csak egészségem legyen hozzá. Nagyon elégedett vagyok a szakmai pályafutásommal és ezt szeretném méltóképpen lezárni. Elmenni is tudni kell… . Habár, egyik egyetemi kollégám szerinte a sírkövemre ezt kell
majd felírni: „Itt sem nyugszik!“ Hát, ilyen
lennék...VCs
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Bodka na „i“ bola pridaná
Výnimočná profesionálna kariéra odborníčky
predprimárneho vzdelávania PaedDr. Edity
Szabóovej, PhD. sa začala v roku 1980. V súčasnosti učí v Materskej škole Alberta Molnára Szencziho, Spojenej škole s VJM v Senci a na Univerzite J. Selyeho v Komárne. Jej
kariéra sa vyznačuje neustálym odborným
a vedeckým rozvojom. Jej práca bola ocenená zatiaľ šestnástimi vyznamenaniami, nielen
odborníkmi, ale aj Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Senec. Cenu Vankó Terike jej udelil Spolok predškolských pedagógov za zvýšenie profesionálnej úrovne materských škôl. Cenu Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku (ZMPS) získala za vynikajúce metodické, vzdelávacie a vedecké výsledky. V júni opäť dostala Pamätný list predsedu
BSK. Bodka na „i“ bola pridaná tiež v júni, keď
za vynikajúcu prácu v predškolskej výchove
a v príprave učiteľov materských škôl získala
v Budapešti Cenu Teréz Brunszvik. Grófka Teréz Brunszvik sa narodila v Bratislave v roku
1775. Bola zakladateľkou prvých materských
škôl v Maďarsku, a teda aj na území súčasného Slovenska. Cena nesúca jej meno je najprestížnejším uznaním maďarských predškolských pedagógov.

Čo rozhodlo pri voľbe povolania?
Od malička som vedela, že chcem byť učiteľkou v materskej škole a nič iné. Kolísala som
deti susedov, recitovala im básničky, čítala
rozprávky. Inštinktívne som cítila, ako treba zaobchádzať s najmenšími. Som rodená
Senčanka, chodila som tu na maďarskú základnú školu a gymnázium, kde som maturovala v roku 1978. Moji učitelia nechceli pripustiť, že študentka ako ja by nešla na vysokú školu. Podala som prihlášku na učiteľstvo
maďarčiny a slovenčiny, ale vedela som, že
nepôjdem touto cestou. Išla som do Levíc
na dvojročné nadstavbové štúdium, kde
však v tom roku neotvorili odbor pre učiteľky materských škôl. Vyštudovala som vychovávateľstvo, ale neskôr som v Modre zmaturovala aj z predškolskej pedagogiky.

Ako sa začala vaša kariéra?
V auguste 1980 som prijala miesto v materskej škole na Fándlyho ulici, pretože v maďarskej škôlke nebolo voľné miesto. 20. októbra 1980 sa mi narodil syn a nastúpila som
na materskú dovolenku. Po pol roku som sa
vrátila do práce. Moja mama sa podujala
na pomoc s opatrovaním malého, za čo som
jej veľmi vďačná. Pracovala som jedenásť
a pol roka v tejto materskej škole, kde boli
so mnou spokojní a ja som sa cítila veľmi
dobre. Som maďarskej národnosti a je prirodzené, že som chcela pracovať v maďarskom prostredí. Akonáhle sa uvoľnilo miesto
v maďarskej materskej škole, okamžite som
sa prihlásila a v januári 1992 som pracovala
už tam. Riaditeľkou som sa stala v roku 1998
a po vzore ostatných maďarských škôl v Senci som iniciovala, aby aj naša materská škola bola pomenovaná po Albertovi Molnárovi Szenczim. V roku 2004 sa skončilo moje
funkčné obdobie, ale neuchádzala som sa
opäť o funkciu riaditeľky, pretože som už začala učiť na Univerzite J. Selyeho a bolo by
ťažké všetky povinnosti zosúladiť. Takto to
bolo korektné.
Učíte na univerzite. Ako k tomu došlo?
Ani vo sne mi nenapadlo, že raz budem učiť
na univerzite, ale neustále som sa vzdelávala. V roku 1996 som absolvovala Vysokú školu predškolskej pedagogiky Eleka Benedeka
so sídlom v Soproni. V štúdiu som pokračovala na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré som v roku 2000 absolvovala s titulom magister. Na návrh vedúceho mojej
dizertačnej práce som zložila aj rigoróznu
skúšku a získala titul doktor pedagogiky.
Takmer od začiatku som aktívnym členom
ZMPS, kde si ma všimli a podporovali môj
profesionálny rast, za čo som tamojším kolegom veľmi vďačná. Tam som stretla Sándora Alberta, prvého rektora Univerzity J.
Selyeho. Oslovil ma, že potrebuje metodika
na Katedru predškolskej a elementárnej pedagogiky. Vtedy som už mala dostatok praktických skúseností, aby som sa na to dala,
ale považovala som za vylúčené, aby som
sa vzdala svojej práce v materskej škole. Nakoniec, vďaka mojim nadriadeným, sme našli kompromis, ktorý dodnes dobre funguje.
V súčasnosti učím na univerzite pedagogiku hier, didaktiku materských škôl, školský
manažment a externým študentom vediem
pedagogickú prax pre materské školy. Vždy
som sa považovala za praktického odborníka, ale podmienkou môjho zotrvania na univerzite bolo začatie doktorandského štúdia,
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ktoré som absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2011 vo veku
52 rokov.
Čo vás spája so Spojenou školou
s VJM?
Nápad otvorenia Odboru učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva v Spojenej škole s VJM pochádzal odo mňa. Vtedajšej podpredsedníčke BSK Gabrielle Németh
som načrtla, že nový študijný program by
mohol vyplniť medzeru v ponuke stredných škôl v našom regióne. Aj škola si osvojila návrh a vypracovala potrebné materiály.
Po úspešnej akreditácii bol nový odbor otvorený v roku 2011 a stal sa najpopulárnejším
v ponuke Spojenej školy s VJM. Zapojila som
sa aj do vyučovacieho procesu. V súčasnosti
učím študentov pomaturitného štúdia.
Čo môžeme vedieť o vašom súkromí?
Odvtedy, čo mal syn rok a pol, som ho vychovávala sama. Od rodičov som dostala všetku
podporu, pretože videli, že sa venujem práci a štúdiu. Dávala som si však veľký pozor,
aby som venovala dostatok času výchove
môjho syna. Kým bol malý, žili sme skromne, ale urobila som všetko preto, aby som ho
vychovávala ku cti a poctivosti a dávala mu
dobrý príklad. Videl, aký je aktívny život. Založila som Detský tanečný súbor moderného scénického tanca ESO, ktorý som viedla
desať rokov a ktorého bol členom. Videl, že
neustále na sebe pracujem. Už ako dieťa nasledoval môj príklad. Vyštudoval učiteľstvo
anglického jazyka, až po úspešne ukončené doktorandské štúdium, nakoniec sa však
uplatnil v inej oblasti. Mám s ním veľmi dobrý vzťah. Má 16,5 ročného syna a 1,5 ročné
dievčatko. Vo všetkom sa môžeme navzájom
na seba spoľahnúť.
Aké sú vaše ďalšie plány?
Od januára odchádzam do dôchodku. S aktívnou kariérou postupne končím. Od septembra už nezačnem akademický rok
na univerzite, v materskej škole budem pracovať do decembra a na strednej odbornej
škole dokončím školský rok. Rodičia mi veľmi pomáhali, keď som to potrebovala. Teraz
chcem zo všetkých síl pomôcť synovi s vnúčatami. Plánujem napísať svoj životopis s dôrazom na môj profesijný príbeh. Rada cvičím, prechádzam sa. Konečne budem mať
na to aj čas, len nech mi zdravie slúži. Som
veľmi spokojná so svojou profesionálnou
kariérou a chcem ju dôstojne ukončiť. Treba vedieť aj odísť… Jeden z mojich kolegov
na univerzite však tvrdí, že na mojom náhrobnom kameni má byť napísané: „Neodpočíva ani tu!“ Už som raz taká.
VCs
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Spomíname
„Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti. Láska.“ Antoine de Saint-Exupéry
.
So slovami nekonečnej lásky a vďačnosti sme
sa dňa 4.6.2021 rozlúčili s naším drahým a milovaným Františkom Nemcom. Touto cestou sa chceme z úprimného srdca poďakovať
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom, kolegom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke, za prejavy sústrasti, kvetinové dary a slová útechy. Naša vďaka patrí aj kňazovi Mgr. Jozefovi Dúcovi, Zboru pre občianske záležitosti a zboru Radosť za dôstojnú a citlivú
rozlúčku. Poďakovanie vyslovujeme aj pohrebnej spoločnosti VASI, spol. s r. o., Ľubošovi Váradymu za profesionálny prístup a pomoc pri zabezpečovaní dôstojného priebehu smútočného obradu.
manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 5. júla 2020 to bude už 11 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.
Dňa 10. augusta uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustila drahá manželka, mamička, babička, sestra a švagriná Magdaléna Bittnerová.
S láskou a vďakou na ňu spomína rodina, priatelia a známi. Odpočívaj v pokoji.
Posielame pozdrav do neba, otecko drahý
pre Teba. Spomienku tichú poslať Ti chceme, objať Ťa a povedať Ti, ako veľmi Ťa milujeme. Dňa
9.7.2021 bude 35. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otecko, dedko, pradedko a svokor
Ján Škrabák. Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa
milovali. Dňa 24.7.2021 uplynie 31 rokov, čo nás
opustil náš drahý manžel, otec, dedko, svokor,
brat, krstný otec a švagor Ján Fodor. S láskou
a úctou spomína celá rodina.
Dňa 20.7.2021 uplynie 6 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý Štefan Matúš. S láskou
na neho spomínajú manželka, obidve dcéry
s rodinami, vnúčatá Sandra s manželom, Chelsea a Max.
5. júna 2021 sme si s láskou pripomenuli nedožité 90. narodeniny drahého otecka Lacka Poóra. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S úctou dcéra Eva s rodinou.
2021. június 5-én szeretettel emlékeztünk drága jó édesapámra
Poór Lászlóra, életének betöltetlen 90. évfordulóján. Akik szerették és ismerték szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Lánya Éva családjával

Neskutočne rýchlo ten čas letí, deň za dňom
uteká, no v každom mu patrí naša spomienka. Boh si ho k sebe povolal, aby ho pokojom
a večným životom za jeho dobrotu a lásku obdaroval. Tam v raji nebeskom nech pokoj večný má, a nech sa za nás u pána prihovára.
Dňa 13.6.2021 uplynulo 11. rokov od smrti nášho manžela, otca, dedka a pradedka Jána Dóku. S láskou a úctou
na neho spomína manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 3.7.2021 uplynie 30 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec, dedko, pradedko
Ján Kaušitz. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodina

Zajtrajšok, ktorý nikdy neprišiel a pri stole jedno prázdne miesto... nik nám už nedá, čo dával si nám Ty, hoci čas plynie, chýbaš nám isto.
Dňa 18. júna 2021 sme si pripomenuli 5. výročie, kedy nás navždy opustil náš milovaný
Miroslav Ivaniš. S láskou spomíname a nezabúdame. Smútiaca rodina
Dňa 10.7.2021 bude 20 rokov, čo nás navždy
opustila naša mamička Terézia Čaplová,
a 22.4.2021 uplynulo 21 rokov, čo nás opustil
náš otecko Florián Čapla.
S láskou na nich spomíname. Dcéra Mária s rodinou,
dcéra Etelka s rodinou, syn
Ján a vnúčatá, pravnúčatá.

Dňa 8. júla uplynú tri roky, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička a babička Terézia Peričková, rod. Roncseková.
S láskou spomína manžel a dcéry s rodinami.
„V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto
ťa mal rád. Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
30. júla 2021 si pripomenieme siedme výročie
úmrtia našej milovanej Anny Zlejšej. S vďakou
a láskou spomínajú syn Milan, dcéry Anka, Olinka a Darinka s rodinami.
Odišiel si tichúčko ako odchádza deň, v našich
srdciach ostáva spomienka len. Tak snívaj ten
svoj večný sen a vec, že nikdy nezabudneme na ten
smutný deň.
.
Dňa 16. júla 2021 sme si pripomenuli štvrté výročie, čo nás navždy opustil Anton Benkovský. S láskou a úctou spomína manželka Elena,
syn Braňo s rodinou a brat Milan s rodinou.
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

júl
Katarína Adamecová (65)
Alžbeta Tótová (65)
Gabriela Bakusová (70)
Hasmik Hakobyan (70)
Erszébet Mészáros (75)
Júlia Novodomcová (75)
Helena Veľ ková (75)
Alžbeta Barkolová (80)
Mikuláš Pajor (80)

august
Margita Országová (65)
Juliana Galovičová (75)
Dušan Hačár (75)

Jednota dôchodcov

júl
Ing. Alexander Matúš (65)
Katarína Adameová (65)
Alžbeta Tóthová (65)
Gabriela Bakušová (70)

PhDr. Júlia Novodomcová (75)
Alžbeta Barkolová (80)
Irma Farkašová (85)
august
Ing. Margita Orságová (65)
Rozália Danielová (70)
Juliana Galovicsová (75)
Ing. Vladimír Gabriška (75)
Mgr. Jarmila Kotuľáková (75)
Alžbeta Janková (75)

SZTP ZO č. 215

júl
Ing. Alexander Matúš (65)
Alžbeta Tóthová (65)
Mgr. Alžbeta Stanová (70)
Erzsébet Mészáros (75)
august
Margita Orságová (65)
Eva Rodná (65)
Štefan Farkaš (75)
Alžbeta Janková (75)

Aktivity našej organizácie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Senci za podpory MsÚ uskutočnila pre svojich členov dva zájazdy.
Prvý zájazd do Banskej Štiavnice, Svätého
Antona, Sklených Teplíca, druhý na Červený Kameň a do Hlohovca. Konečne po dlhom období čiastočnej izolácie sa nám tieto akcie podarilo uskutočniť k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených.
Učastníci zájazdov pristupovali k týmto
akciám s plnou zodpovednosťou a dodržiavali všetky predpísané opatrenia. Banská
Štiavnica nás očarila nielen počasím, ale
aj samotným mestom. Navštívili sme Nový
zámok, ktorý sa vypína nad mestom. Odtiaľ
bol nádherný výhľad na celé údolie. Sprievodca nám z najvyššieho poschodia zámku poukazoval všetky významné štiavnické miesta, budovy. Prezradil, že sme prvá
výprava po viac ako roku. Expozície zámku sú zamerané na obdobie okupácie tureckými vojskami. V Svätom Antone sme si
pozreli kaštieľ. Očaril nás nielen veľkosťou,
ale aj interiérom, ktorý sa na veľké šťastie
zachoval v pôvodnom stave. Zo školských

čias sme si pripomenuli rody Koháriovcov,
Coburgovcov. Pre nedostatok času sa nám
v Sklených Tepliciach nepodarili zrealizovať všetky plánované procedúry. Niektorí si vybrali pobyt v soľnej jaskyni, či parenisku so 42 stupňovou vodou, alebo termálny bazén. Druhý zájazd bol venovaný

rodu Pálfyovcov. Na Červenom Kameni
sme mali možnosť vcítiť sa do doby stredoveku. Tí, ktorí už boli viackrát na hrade,
ocenili úžasný prerod záhrad ako i skvalitnenie zbierok. Po prehliadke hradu sme sa
presunuli do Hlohovca. Po chutnom obede
sme navštívili zámok a jeho záhrady. Páčila sa nám technika vizualizácie jednotlivých miestností. Popoludní sme navštívili
Dolnú Krupú, kde nám sprievodkyňa zaujímavým spôsobom priblížila život Beethovena, ako i grófky, ktorá bola známa pestovaním ruží. Ocenili sme čistotu na uliciach
vo všetkých navštívených mestách. V autobuse vládla spokojnosť a samozrejme, že sa
poďakovalo všetkým prítomným za časovú
dochvíľnosť. Poďakovali sme členke výboru Ľubke Hybskej za detailne pripravené
zájazdy ako i Marienke Kožuchovej, ktorá
sa starala o našu pohodu. Počas ciest bolo
veselo, rozprávalo sa a spievalo. Keďže medzi prítomnými boli aj členky speváckeho
zboru Limbora so sídlom v Senci, odznelo
mnoho krásnych slovenských piesní.
Mária Juranová, ZO JDSSenec

Matičiari spoznávali Slovensko
Konečne covidová situácia dovolila, že sme
sa mohli stretnúť a začať plniť náš spoločný
program. V sobotu 29. mája sme sa vybrali na tradičný jarný turisticko – poznávací
zájazd. 20 zdatných turistov sa vybralo na 15 km túru z Mníchovej Lehoty
do Trenčína. Svojím pochodom pozdravili aj slovenských olympionikov. Ostatní
sme si v Beckove prezreli hrad a navštívili evanjelickú faru, kde sa narodil a prežil mladé roky slovenský buditeľ, 1. predseda SNR v roku 1848, vodca slovenských

revolucionárov z roku 1848 -1849, kodifikátor spisovnej slovenčiny Jozef Miloslav Hurban. K pamätnej tabuli sme položili venček. V Trenčíne sme si prezreli
hrad i zaujímavú výstavu o histórii trenčianskych likérok. Po stretnutí s turistami
sme pokračovali do Piešťan. Balneologické múzeum nás milo prekvapilo exponátmi z dejín kúpeľov a kúpeľníctva. Tradične
nám vyšlo počasie, jednoducho bude na čo
spomínať.
Jarmila Ožvaldová

Pamätná tabuľa na mieste, kde stál
rodný dom Jozefa Miloslava Hurbana.
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Otvorenie novej expozície Mestského múzea
s názvom ...niet dymu bez ohňa - Dejiny
dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí
Otvorenie novej expozície je vždy výnimočnou udalosťou
v živote každého múzea. O to významnejšia je ale zároveň
aj sprístupnenie novej budovy, kde sa táto expozícia bude
nachádzať. Je to znak toho, že múzeum sa vyvíja, rozrastá a plní
si svoje vytýčené ciele. O tom, že v meste pomaličky vzniká nová
expozícia Mestského múzea, ste sa mohli dočítať v aprílovom čísle
Mestských novín Senčan, kde boli opísané rekonštrukčné práce,
ktoré boli dôležité pre záchranu samotnej budovy. V krátkosti
sme vám aj načrtli, ako by približne mala výstava vyzerať.
Sen sa ale teraz stáva skutočnosťou a Mestu Senec, Mestskému
kultúrnemu stredisku a nadšencom z radov Dobrovoľného
hasičského zboru sprístupňuje Mestské múzeum v Senci svoju
prvú vysunutú expozíciu.
Slávnostné otvorenie expozície sa konalo 29. júna o 15:00 v budove vedľa sklenárstva na Krátkej ulici. Výstava bola
otvorená za prítomnosti zástupcov mesta Senec.
Hneď pri vstupe do expozície návštevníka zaujme historická hasičská štvorkolesová striekačka s názvom Barborka,
ktorú múzeu zapožičal Dobrovoľný hasičský zbor v Senci. Zbor sa s ňou zúčastňuje do dnešného dňa na rôznych súťažiach,
na ktorých pomerne často získava dobré
umiestnenia.
S dejinami hasičstva sa návštevník zoznámi pomocou siedmich textových panelov, ktoré podrobne informujú o najdôležitejších udalostiach, od vzniku hasičského zboru až do súčasnosti. Textové panely
sú vypracované v troch jazykových mutáciách v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.
Prvý panel nás zoznámi s vývojom hasičstva v monarchii, dozvieme sa tu viac
o prvých zákonoch a o vzniku prvých hasičských spolkov na území dnešného Slovenska. Druhý panel sa už zaoberá založením Dobrovoľného hasičského spolku
v Senci, ktorý vznikol 5. októbra 1879. Panel s názvom Ťažké začiatky nás prevedie
prvými rokmi fungovania spolku. Štvrtý
panel oboznámi návštevníka s dejinami
Dobrovoľného hasičského zboru v Senci
v období prvej Československej republiky,
kedy vznikol aj tzv. II. hasičský zbor, ktorý
fungoval iba pár rokov.

Na výstave nájdu návštevníci aj repliky
dobových hasičských uniforiem z konca 19.
storočia. Ide o uniformu dobrovoľných hasičov z Rece z roku 1883 a uniformu zo Slovenského Grobu z roku 1891. Ich rekonštrukciu vyhotovila podľa opisov a kresieb
zakladacích štatútov spomínaných zborov
Mgr. Lenka Pajer, kunsthistorička a doktorandka Historického ústavu SAV v Bratislave, ktorá sa venuje historickým odevom.
Vystavená je aj vyšívaná hasičská zástava, ktorú v roku 1925 darovala spolku vdova Jánosa Bohonya. Táto zástava bola dlho
umiestnená v kostole, a využívala sa počas
pohrebov a na krížových cestách. V súčasnosti je zbierkovým predmetom Mestského múzea v Senci.

Pred budovou Hasičského múzea je inštalovaná socha Sv. Floriána, patróna hasičov. Foto: VCs

Na ďalšom paneli sa dočítame o vývoji
hasičstva po druhej svetovej vojne. Je to obdobie, ktoré je dôležité hlavne z legislatívneho hľadiska. V tomto období sa hasičstvo
na Slovensku presúva do výlučnej pôsobnosti slovenskej vlády a ministerstva vnútra a vznikajú profesionálne hasičské jednoty aj v menších obciach. Na šiestom paneli sa dozvieme o histórii a vývoji hasičskej
kapely v Senci. Posledný panel oboznámi
návštevníka so zaujímavými požiarmi, ktoré vypukli buď v meste Senec alebo v jeho
okolí, napríklad o požiari v kaštieli v Bernolákove, o ktorom ste si mohli prečítať
v minulom čísle Mestských novín Senčan.

Vizuálne možno menej atraktívnymi,
no o to dôležitejšími, sú knihy zápisníc,
vďaka ktorým bolo možné podrobnejšie
spracovať dejiny Dobrovoľného hasičského zboru v Senci. Jedna z najdôležitejších
je veľká pamätná kniha, ktorá mapuje históriu zboru od roku 1879 až do roku 1943.
Samozrejme, v expozícii je vystavených
ešte mnoho iných zaujímavých predmetov,
kvôli ktorým sa určite oplatí navštíviť túto
stálu výstavu. Expozícia určite zaujme nielen veľkých ale aj menších návštevníkov.
Expozícia bola zrealizovaná s finančnou podporou Fondu pre podporu kultúry národnostných menších KULTMINOR,
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s finančnou podporou mesta Senec a v odbornej spolupráci s Muzeologickou spoločnosťou na Matúšovej zemi. V letnom období ju môžete navštíviť v štandardných

otváracích hodinách Mestského múzea.
Dúfame, že od septembra sa bude tešiť
aj návštevám školských skupín. Nachádza sa pri autobusovej stanici, hneď vedľa

sklenárskej dielne. Prístupná je z Krátkej
ulice.
János Hushegyi
Mestské múzeum v Senci

Expozícii Hasičského múzea dominujú dve hasičské striekačky na štvorkolesovom podvozku.
„Barborka“ bola vyrobená v roku 1935 v Žiline a je vo vlastníctve Dobrovoľného hasičského
zboru Senec. Druhá striekačka bola vyrobená v roku 1890 v Budapešti a je majetkom obce
Boldog, ktorá ju ochotne poskytla nášmu múzeu formou dlhodobej zápožičky. Foto: VCs

Pamätáte sa na Hermínku?
Predtým, než sa rekonštruovalo Mierové námestie, bola pred Mestským
úradom v Senci stará fontána v tvare
dvoch polkruhov. Neďaleko od nej stála socha. Tá socha dnes stojí vo dvore
úradu.
Aj podľa jej štíhlej postavy ju v Senci zvykli volať Hermínka. Viete prečo?
Na úrade (kedysi ešte Mestskom národnom výbore) dlhé roky pracovala
Hermínka Tomkuljaková. Soche akoby
z oka vypadla. Na odbore hospodársko-správnom mala na starosti matriku, evidenciu obyvateľstva, vojenské
odvody (spisovala brancov), rybárske
lístky a súpis hospodárskych zvierat.
Bola tiež tajomníčkou komisie verejného poriadku a školstva. Keď odišla
do dôchodku, jej prácu si muselo rozdeliť niekoľko ľudí.
Ľudia, čo s ňou pracovali, si ju pamätajú ako štíhlu, poriadkumilovnú,
precíznu, ščítanú, inteligentnú a veľmi
čistotnú. Nikdy sa nevydala.
Mala úžasnú pamäť. Vedela, kto sa
zo Senca odsťahoval a dokonca aj kedy
a kam. Pracovala tu ešte pred počítačovou érou, používala písací stroj.

Pamätníci tvrdia, že bola taká
čístotná, že niekedy bola ochotná chytiť kľučku na dverách len obálkou.
V dnešnej kovidovej dobe by jej to hádam slúžilo k dobru. :)
Bývala najskôr v dome na kopci
na Pezinskej ulici, ktorý je už roky neobývaný a okoloidúci ho spoznajú aj
podľa veľkej pukliny na prednej stene. Neskôr sa presťahovala do bytovky
na Tajovského ulici, kde nemala televízor. Veď načo aj? Bola vášnivou čitateľkou kníh a voľné chvíle trávila často
najmä týmto spôsobom.
V dobe Hermínkinho pôsobenia
na úrade mal Senec ešte o kus menej obyvateľov, ale aj za jej života už
rástol.
Maďarsky hovoriaci Senčania jej
hovorili aj „Tomkuljak Cica“. Možno práve pre jej štíhlu postavu, ktorú má spoločnú so sochou dievčiny
na fotografii.
Milá Hermínka, aj týmto článkom
sa snažíme, aby na Vás Senec a jeho
obyvatelia nezabudli. Odpočívajte
v pokoji!
MO
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Socha Hermínky. Foto: VCs

28

júl-august 2021

Šport

www.sencan.sk

Dvojčlenná hliadka mestskej polície jazdí na elektrobicykloch
K dopravným prostriedkom Mestskej polície v Senci pribudli dva nové elektrobicykle značky ROCK MACHINE.

Ako informoval zástupca náčelníka MsP Ladislav Heringeš, horské elektrobicykle boli kúpené z rozpočtu mesta.

Mestská polícia bude na elektrobicykloch na niektorých miestach rýchlejšia. Foto: VCs

Zodpovedajú špeciálnym nárokom polície,
čiže sú dimenzované na náročné podmienky každodenného hliadkovania v akomkoľvek teréne. Do dvojčlenných hliadok je
začlenených osem príslušníkov mestskej
polície, ktorí sa budú v smenách striedať.
Občania a návštevníci nášho mesta sa
môžu stretnúť s cyklohliadkami od začiatku letnej turistickej sezóny. Zavedením
cyklohliadok sa zvýši ich mobilita na Slnečných jazerách a v okolí. Zlepší sa dostupnosť na miesta, kam sa nedostane motohliadka. Sú použiteľné od skorej jari až
do neskorej jesene.
V neposlednom rade sú elektrobicykle neporovnateľne šetrnejšie k životnému prostrediu, ako služobné motorové
vozidlá.
VCs

Prvý titul Lucie Debnárovej v novej športovej disciplíne

Foto: Ján Šuran, archív Lucie Debnárovej

Koncom mája sa konali v Trnave Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji, v tlaku
na lavičke a v mŕtvom ťahu. Lucia Debnárová sa vyskúšala v tlaku na lavičke v kategórii ženy RAW do 67,5 kg, v ktorej sa
jej hneď podarilo získať titul. Našej desaťnásobnej majsterky sveta v pretláčaní rukou sme sa opýtali, či jej účasť na Majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke je len
malou epizódou, alebo má vážnejšie plány
s touto silovou disciplínou.
„Samozrejme, armwrestling zostáva
mojou najväčšou láskou a prioritou, ale
tie ťažké železá, to je moja pasia. Uvidíme,
kam sa posuniem. Vybrala som si kategóriu RAW čiže klasický tlak na lavičke. Cieľ
je zatlačiť 100 kg bez špeciálneho dresu.

10 medailí z Majstrovstiev Slovenska v armwrestlingu
Slovenská asociácia pretláčania rukou
usporiadala Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu 19. júna v Revúcej. Šport klub
- Lucia Debnárová vybojoval 6 zlatých
a 4 bronzové medaily pre mesto Senec:
• Lucia Debnárová - 1. miesto ľavá a pravá ruka (ženy do 65kg a 75kg),
• Filip Cico Hritz - 1. miesto ľavá a pravá
ruka (muži do 85kg),

• Eduard Roman - 1. miesto ľavá a pravá
ruka (muži nad 110kg),
• Lucia Macejková - 3. miesto ľavá a pravá ruka (ženy do 65kg a 75kg),
• Michal Polák - 3. miesto ľavá a pravá
ruka( juniori do 21 rokov do 70kg).
Ďakujeme skvelému tímu za vzorné reprezentovanie klubu a nášho mesta.
VCs

Túto kategóriu som zvolila, lebo súťaženie s dresom (kategória EQUIP) sa pre mňa
zdá technicky náročnejšia, aj keď špeciálny
dres pomôže zatlačiť aj 20 kíl navyše. Treba
sa však “trafiť “, dres nesmie byť ani malý,
ani veľký. Po konzultácii s trénerom oddielu Strength Obsession Ivanom Egyedom
sme sa zhodli, že technicky aj silovo mám
na klasický tlak na lavičke. Ktovie, časom
sa to môže otočiť. Začiatočníkom odporúčam: Netrénujte sami! Ak môžete, vyberte
si dobrého trénera, ktorý s vami bude drilovať techniku. Niekedy stačí jedna technická chyba a činka vás trestá. Nezabúdajte, že je jedno, koľko je na činke naložených kíl, technika musí byť zachovaná.“
VCs
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Na prvej nočnej cyklojazde v tomto roku sa 11. júna zúčastnilo až 104 cyklistov. Ďakujeme štátnej a mestskej polícii, ktorá zabezpečila
plynulý priebeh celej akcie. Ďalšia nočná jazda je naplánovaná na 23. júla o 21:00 so štartom pred MsKS. Sledujte naše stránky, kde vás
včas budeme informovať. Vidíme sa na bicykloch Senčania. A za krásne fotky ďakujeme Mirovi Pochybovi.

Čistenie vôd Slnečných jazier – 12. ročník
V areáli potápačského klubu Piccard Senec
sa stretli ráno 26. júna 2021 potápači z viacerých kútov Slovenska, aby v rámci akcie
Čisté vody Slnečných jazier pozbierali z dna
jazier predmety, ktoré tam nepatria. Pomocnú ruku Piccardu Senec aj tento rok podalo Mesto Senec, Správa cestovného ruchu
Senec, Slovenský rybársky zväz Senec, Západoslovenská záchranná služba, RZP, a.s. a
DHZ Senec.
Počas uplynulých ročníkov boli Slnečné jazerá zbavené celkovo 3.907 kg odpadu. Do dnešného čistenia sa zapojilo 31 potápačov zo Senca a okolia, Bratislavy, Nitry,
Čiernej Vody a Popradu, ktorí spolu vyniesli
na breh 207 kg odpadu. Aj deti účastníkov
sa pridali k akcii. Vyzbierali smeti z južnej
pláže a jej okolia. Potápači našli v hlbinách

Ranný nástup pred čistením Slnečných jazier. Foto: VCs

kolobežku, kanvicu na polievanie, ale aj hodinky a 10-eurovú bankovku. Najvýkonnejšími zberateľmi boli Róbert Horváth
– 38 kg, Roman Szalai – 35 kg a Peter Tóth

Európski semifinalisti úspešne trénujú
nasledovníkov

Tanečný pár Dominika Feketová a Tomáš Tanka,
ktorí počas svojej súťažnej kariéry veľmi úspešne
reprezentovali Slovensko, sú dnes už rodičmi a venujú sa výchove syna. Tanečný šport je však stále
ich srdcovou záležitosťou.
V súčasnosti vedú školu spoločenských tancov pre deti aj dospelých Talent Factory v Nových
Zámkoch, Leviciach, v Maďarsku a samozrejme aj
v Senci.
Podarilo sa im vychovať vicemajstrov v mládežníckej a juniorskej kategórii. V Senci pracujú s talentovanými deťmi a dúfajú, že sa im podarí viesť
ich k úspechom.
MO

– 9 kg. Rekord Petra Juhásza, ktorý v roku
2019 sám vyzbieral 130 kg odpadu, zostáva
v platnosti.
VCs
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Olympijský deň seneckých škôl
Hymnu Slovenska zaspieval Daniel
Žiak z MŠ Fándlyho a za melódie olympijskej hymny bola vztýčená olympijská vlajka. Primátor odmenil víťazov olympijskej
výtvarnej súťaže. Emília Šiková získala
2. miesto a Olívia Kosieradzka 3. miesto
v celoslovenskom kole súťaže. Ich diela
pôjdu so slovenskými olympionikmi do Tokia a budú súčasťou výzdoby slovenského
olympijského domu.
V hlavnom programe sa striedali materské, základné a stredné školy, ktorých žiaci predviedli svoje pohybové aj tanečné zostavy. Olympijský deň sa skončil vypustením balónov, ako symbolickým odkazom
slovenským olympionikom, že im držíme
palce v Tokiu.

Pochod s olympijským ohňom na Slávii. Foto: VCs

Celosvetová pandémia zapríčinila, že sa
XXXI. Olympijské hry v Tokiu uskutočnia s ročným oneskorením od 23. júla do
8. augusta 2021. Púť olympijskej štafety
po Japonsku odštartovala 25. marca vo Fukušime. Slovenský olympijský a športový
výbor sa symbolicky pripojil k posolstvu
olympijského ohňa v podobe série aktivít
pre deti a mládež pod názvom Virtuálna

3. miesto II. kategória - deti do 10 rokov - Olívia
Kosieradzka, ZŠ Tajovského. Dielo bude vystavené
v slovenskom olympijskom dome v Tokiu.

štafeta „Pripravení na Tokio“. Senecké školy sa zúčastnili na webinároch, riešili kvíz,
zapojili sa do výtvarnej súťaže a posielali pohľadnice. Na Olympijský deň si každá
škola pripravila originálnu aktivitu, za ktorú môžete hlasovať na www.senec.hlasobcanov.sk
Primátor Dušan Badinský zapálil Olympijský oheň 17. júna pred Mestským kultúrnym strediskom. Olympijskú pochodeň
s vlajkou niesli žiaci materských a základných škôl do areálu Slávia so zastávkami
na niektorých seneckých školách, aby tak
utvorili seneckú štafetu. Tam sa žiaci materských, základných škôl a GAB Senec
stretli s vedením mesta, učiteľmi a riaditeľmi škôl, seniormi a exkluzívnym hosťom Martinou Kohlovou, reprezentantkou Slovenska v rýchlostnej kanoistike na olympijských hrách v Pekingu, Londýne a Riu, víťazkou troch medailí z majstrovstiev sveta
v kategórii K-2 na 200 metrov a viacerých
cenných kovov z európskych šampionátov.

VCs

2. miesto I. kategória - deti do 6. rokov (Lukostrelec) - Emília Šiková, MŠ Kysucká 9. Dielo bude vystavené v slovenskom olympijskom dome v Tokiu.

Naozajstnú spoločnú fotku nebolo možné urobiť, toľko detí sa zúčastnilo Olympijského dňa seneckých škôl. Foto: VCs
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Rybári oslávili MDD
Začiatkom júna zorganizovala mestská organizácia Slovenského zväzu rybárov oslavu medzinárodného dňa detí na Striebornom jazere. 82 zúčastnených detí malo za
úlohu, tak ako každý rok, loviť inváznu
rybu slnečnicu pestrú, ktorá by v tomto jazere prirodzene nemala prebývať. Podarilo sa im chytiť 1.020 slnečníc. Deti dostali
na MDD od rybárov darčeky.
MO

Olympijský Športový deň Jednoty dôchodcov Slovenska
V deň (18. 6. 2021), keď všetky médiá a meteorológovia poukazovali na výstrahu
s najvyššími tohtoročnými teplotami (cca
35 stupňov Celzia), vyše päťdesiat členov
Jednoty dôchodcov Slovenska v Senci súťažilo na Športovom dni seniorov. Nezľakli
sa horúčav a v hojnom počte preukázali
svoju odolnosť v disciplínach petang, basketbal, kop na cieľ a pod. Svojím zápolením podporili tak aktuálnu myšlienku blížiacich sa olympijských hier. Pozdravil ich
aj primátor mesta Dušan Badinský, na fotografii Dagmary Mičekovej s predsedníčkou JDS Senec Máriou Juranovou, Štefanom Mrvom a ďalšími. Podujatia sa zúčastnili aj niektorí členovia Klubu dôchodcov
pri MsÚ a miestnej organizácie SZTP.
(at)

Dámy zo SZTP obišli Slnečné jazerá v kategórii nordic walking.

www.sencan.sk

Športový deň seniorov sa niesol v olympijskom duchu. Foto: DM

Petang sa dá hrať aj v teple. Foto: Ján Lošonský
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