
Mesto Senec navštívila hlava štátu

Peter Varga miluje varenie, 
svoju rodinu, priateľov a Senec. 
Vyskúšajte jeho tiramisu.
(str. 14-15)

Profesor Tušer pripravuje novú 
knihu. Prečítajte si niečo z nej 
nielen o Senci.
(str. 16-17)

V júni sa roztrhlo vrece 
s podujatiami. Aj športu bolo 
v Senci neúrekom.
(str. 24- 27)

Začali sa letné prázdniny. Užime si ich v zdraví.
Na Slnečných jazerách sa dovolenkuje už od júna.
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Rozhovor v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci. Foto: Juraj Šebok

25. mája poctila naše mesto svo-
jou návštevou prezidentka Zuza-
na Čaputová. Jej prvou zastávkou 
bola spoločnosť Tomra Sorting, kto-
rá sa venuje montáži na sortovanie 
a  opracovanie potravinárskych vý-
robkov. Tam ju pri vstupe na územie 
Senca s kyticou privítal primátor Du-
šan Badinský.

Na Mestskom úrade sa potom hla-
va štátu zaujímala o aktuálne prob-
lémy mesta a  jeho obyvateľov. Špe-
ciálne ju zaujímala téma životné-
ho prostredia, školstvo a  situácia 
s  umiestňovaním detí odídencov 

z Ukrajiny, sociálne témy a záležitos-
ti financovania samospráv. Primá-
tor ju informoval o tom, že ako člen 
ZMOS je aj mesto Senec v štrajkovej 
pohotovosti.

Na záver sa pani prezidentka v La-
byrinte MsKS stretla s  predstaviteľ-
mi obyvateľov z radov poslancov, zá-
chranných zložiek, lekárov, dôchod-
cov, podnikateľov, sociálnych služieb 
a  kultúrnej obce. Na  jej ceste medzi 
Mestským úradom v  Senci a  Mest-
ským kultúrnym strediskom ju prišli 
pozdraviť aj obyvatelia mesta.
MO

Štátny tajomník prisľúbil pomoc 
pri rokovaní so železnicami

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a  informatizácie Slovenskej republiky Dušan 
Velič a jeho tím si s predstaviteľstvami mesta vymeni-
li informácie o možnostiach rozvoja mesta a prehĺbe-
ní vzájomnej spolupráce. Štátny tajomník prisľúbil po-
moc pri riešení situácie na železničnej stanici, ktorej 
často zatvorené závory komplikujú nielen automobi-
lovú dopravu v meste. Na spoločnom stretnutí s pred-
staviteľmi železníc za účasti zástupcov mesta bude tr-
vať na racionálnom riešení k spokojnosti všetkých zú-
častnených strán.
MO
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 29.6.2022

Uznesenie MsZ 65/2022
MsZ schválilo plán kontrol činnosti hlav-
ného kontrolóra na II. polrok 2022.
Uznesenie MsZ 66/2022
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie sta-
novisko hlavného kontrolóra k závereč-
nému účtu mesta za rok 2021.
Uznesenie MsZ 67/2022
MsZ prerokovalo a schválilo návrh na vý-
kon funkcie primátora Mesta Senec 
na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 
na plný úväzok.
Uznesenie MsZ 68/2022
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Senec, kto-
rým sa ustanovujú podmienky umiest-
ňovania volebných plagátov na verejných 
priestranstvách v meste Senec počas vo-
lebnej kampane.
Uznesenie MsZ 69/2022
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Senec, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady, spôsobe platenia úhrady za so-
ciálne služby a finančná podpora neve-
rejného poskytovateľa sociálnej služby 
poskytujúceho sociálnu službu vo verej-
nom záujme poskytované Mestom Senec.
Uznesenie MsZ 70/2022
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sa dopĺňa 
VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základ-
nej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia na rok 2022
Uznesenie MsZ 71/2022
MsZ prerokovalo a schválilo Žiadosť o po-
volenie zápisu do siete škôl a školských 
zariadení SR Súkromnej materskej škole 
Jahôdka, o.z. od 01.01.2023.
Uznesenie MsZ 72/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na prevod správy majetku Mesta Senec 
- technického zhodnotenia budovy – za-
teplenia telocvične ZŠ Mlynská v cene 
97.857,47 €.
Uznesenie MsZ 73/2022
MsZ prerokovalo a schválilo zriadenie 
príspevkovej organizácie Školská jedá-
leň Kysucká 14.
Uznesenie MsZ 74/2022
MsZ prerokovalo a schválilo prenájom ne-
bytového priestoru o výmere 270,5 m² m 

v MsKS pre DFS Slnečnica a DFS Möggyes 
za cenu 300 eur/mesiac na neurčito.
Uznesenie MsZ 75/2022
MsZ prerokovalo a schválilo Záverečný 
účet Mesta Senec a celoročné hospodáre-
nie za rok 2021 bez výhrad.
Uznesenie MsZ 76/2022
MsZ prerokovalo a súhlasí s vyhodno-
tením roka 2021, ročnou účtovnou zá-
vierkou a správou nezávislého audíto-
ra Spravy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Uznesenie MsZ 77/2022
MsZ prerokovalo a schválilo vyhodno-
tenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 
1 – 12/2021.
Uznesenie MsZ 78/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 
2022 s pripomienkami.
Uznesenie MsZ 79/2022
MsZ prerokovalo a schválilo 1. zmenu roz-
počtu MsKS Senec na rok 2022.
Uznesenie MsZ 80/2022
MsZ prerokovalo a schválilo rozpočet prí-
spevkovej organizácie Školská jedáleň 
Kysucká 14 na obdobie 9.-12.2022.
Uznesenie MsZ 81/2022
MsZ prerokovalo a súhlasí s tým, aby sa 
Mesto Senec stalo členom Združenia obcí 
DeTuSeK, ktoré bude zriadené zmluvou 
o založení združenia obcí.
Uznesenie MsZ 82/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na bezodplatné nadobudnutie komuni-
kácie a pozemku do majetku Mesta Senec 
na Jesenského ulici.
Uznesenie MsZ 83/2022
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľnosti pre Tomáša 
Vargu.
Uznesenie MsZ 84/2022
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľnosti pre Ľuboša 
Váradyho.

Uznesenie MsZ 85/2022
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľnosti formou ob-
chodnej verejnej súťaže.
Uznesenie MsZ 86/2022
MsZ prerokovalo a schválilo návrh na od-
predaj nehnuteľnosti pre PhDr. Máriu 
Kiskovú vo výške 300 €/m2, čo činí za vý-
meru 29 m2 spolu 8.700 €.
Uznesenie MsZ 87/2022
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľnosti pre PhDr. 
Máriu Kiskovú vo výške 300 €/m2, čo činí 
za výmeru 61 m2 spolu 18.300 €.
Uznesenie MsZ 88/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na prenájom nehnuteľnosti pre PhDr. 
Máriu Kiskovú vo výške 1,72 €/m2/rok, čo 
činí za výmeru 61 m2 spolu 104,92 €/rok.
Uznesenie MsZ 89/2022
MsZ prerokovalo a schválilo návrh na pre-
dĺženie nájomnej zmluvy so Zdenkom 
Černayom.
 Uznesenie MsZ 90/2022
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na  prenájom nehnuteľností pre  Stav 
Invest Reality s.r.o.
Uznesenie MsZ 91/2022
MsZ prerokovalo a schválilo zámer pre-
najať formou obchodnej verejnej súťaže 
priestor so samostatným vchodom o vý-
mere cca 82,5 m² nachádzajúci sa na prí-
zemí vľavo od hlavného vchodu budovy 
Mestského kultúrneho strediska.
Uznesenie MsZ 92/2022
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na prenájom nehnuteľností pre Júliusa 
Loderera na Slnečných jazerách.
Uznesenie MsZ 93/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľnosti - domu smút-
ku pre  Rímskokatolícku cirkev, far-
nosť Senec, Svätý Martin za kúpnu cenu 
vo výške 5.000 €.
Uznesenie MsZ 94/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na prenájom nehnuteľnosti - budovy 
na Lichnerovej 93 (bývalá OTP banka) 
na dobu 5 rokov od 01.08.2022 za nájomné 
vo výške 3.900 € bez DPH/rok bez energií.
 Rôzne
Všetky informácie zo zasadnutia nájde-
te v zápisnici na www.senec.sk a video-
záznam na www.zastupitelstvo.sk.

MO
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Z činnosti Mestskej polície
• Telefonický oznam, že na Lichnerovej vliezol 

had neznámeho druhu pod  stiahnuté rolety 
na klenotníctve. Hliadke MsP na mieste oko-
loidúca osoba ukázala video, kde bolo vidieť 
hada, ako lezie pod rolety. Na miesto bol pri-
volaný veterinárny lekár a majiteľka objektu. 
Had bol na mieste odchytený, išlo o užovku. 

• Telefonický oznam, že pri Striebornom jazere 
na ceste sedí labuť, nechce z miesta odísť a ob-
ťažuje ľudí. Hliadka MsP na mieste zistila, že 
labuť nemá žiadne viditeľné zranenie. Vzhľa-
dom na to, že labuť je chránený živočích, bola 
vyrozumená Štátna ochrana prírody. Jej za-
mestnanec usúdil, že labuť je vyčerpaná ale-
bo prišla o svoje teritórium a  je potrebné ju 
dostať do vody. Hliadke sa následne po kon-
zultácii podarilo labuť zahnať do jazera.

• Telefonický oznam od  výpravcu ŽSR, že sa 
dve neznáme osoby bijú na  peróne a  jeden 
kope druhého na zemi. Na miesto boli vysla-
né hliadky MsP, ktoré na mieste zistili, že S. 
CH. z Bratislavy fyzicky napadol L. M. a jeho 
priateľku A. D. zo Senca, pričom L. M. utrpel 
zranenie nohy, pravdepodobne zlomený prst. 
Osoby boli prevezené na OOPZ. Agresor S. CH. 
bol v pátraní, išlo o psychicky chorú osobu.

• Telefonický oznam, že na Sokolskej neznáma 
osoba pravdepodobne kope do vozidla. Hliad-
ka MsP oznam preverila a  na mieste zistila, 
že M. P, ktorý bol pod vplyvom alkoholických 
nápojov, chcel nastúpiť do svojho vozidla, ale 
nevedel ho otvoriť a  preto búchal. Hliadka 
MsP menovaného z  dôvodu bezpečnosti od-
prevadila domov.

• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ 
Senec v  rámci súčinnosti preverila oznam, 
že na Slnečných jazerách - juh pri Transpet-
role na lavičke sedí muž bez trička a  je celý 
od  krvi. Hliadka MsP oznam preverila a  na 
mieste zistila, že ide o  J. O. z  Trnavy, ktorý 
uviedol, že spadol. Vzhľadom na  to, že mal 
otvorenú reznú ranu na ruke, hliadka poskyt-
la pomoc, obviazala mu ruku a odovzdala ho 
zamestnancom privolanej RzP.

• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ 
Senec v rámci súčinnosti preverila oznam, že 
na Inoveckú doviezol taxikár zákazníka a ten 
mu nechce zaplatiť za  cestu. Hliadka MsP 
sa nakontaktovala na  taxikára, ktorý uvie-
dol, že osobu bral počas celého dňa z miesta 
na miesto a tak mu suma za cestovné skoči-
la na sumu 84 eur. Išlo o O. Y. z Ukrajiny, kto-
rému vysvetlili, že za služby má zaplatiť. Na-
priek tomu odmietol a preto bol prípad odo-
vzdaný príslušníkom OO PZ Senec.

• Ďakujeme za  spoluprácu pozorným   
občanom.

     Mestská polícia

Aké návrhy má Územný generel 
dopravy mesta Senec pre cyklistov?
Autori návrhu odporúčajú princíp 
hlavných a vedľajších mestských cyk-
lotrás s  nadväznosťou na  regionálne. 
Prepojiť školy, úrady, obchody, ale aj 
miesta určené na rekreáciu.

Nosné cyklotrasy s  prvkami segre-
gácie alebo vedenia po cestách s men-
šou intenzitou by mali spojiť centrum 
s  tehelňou, Slnečnými jazerami, Senec 
Gardens, železničnou stanicou, Margo-
vým poľom a Malým Bielom. Vedľajšie 
majú byť prístupné v zastavanom území  
do 1 minúty jazdy bicyklom. Odporúčajú 
aj rekreačnú trasu pri Čiernej vode.

Predpokladom je úprava uličiek 
v  neprospech áut. Autori odporúčajú 
riešiť cykloopatrenia zavádzaním upo-
kojených ulíc. Počítajú s vybudovaním  
800 parkovacích miest pre  cyklistov. 
Dôležité je bezpečné prevedenie cyklis-
tov cez  križovatky. Odporúčajú zvážiť 
tzv. bikesharing - verejné bicykle.

Cyklocestičky odporúčajú vybu-
dovať na  uliciach, kde to bude vhod-
né, prípadne v  rámci zmeny organi-
zácie dopravy bude vytvorená cyklo-
infraštruktúra. Technické trate, tzv. 
pumptracky navrhujú na  Slnečných 
jazerách, Hurbanovej a Kysuckej ulici.

Za kritické prepojenia považujú: 
• Senec Juh – okružná križovatka 

(Šamorínska, I/62, II/503).
• Senec Gardens – prepojenie 

na Poľnú.
• Senec – železničné priecestie.

Tieto miesta odporúčajú riešiť 
podjazdom alebo nadjazdom, ale zá-
roveň priznávajú, že ide o  vysokoná-
ročné investície.

Návrh počíta aj s  úpravou kruho-
vých križovatiek pre cyklistov.
Celý generel si môžete preštudovať 
na www.senec.sk.
MO

Stav priorít vedenia mesta 
a poslancov mestského zastupiteľstva 
na volebné obdobie
Poliklinika
Mesto komunikuje s domácimi a zahraničnými bankami a robí prieskum možností 
financovania výstavby polikliniky úverom. O konkrétnom návrhu rozhodne mest-
ské zastupiteľstvo. Pracuje sa na územnom rozhodnutí a stavebnom povolení.
Školstvo
Mesto zakúpilo pozemok na Záhradníckej ulici za cca 1,6 milióna eur za účelom 
výstavby novej základnej školy (20 tried, s budúcim možným rozšírením kapaci-
ty o 2 až 8 tried). V súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie 
na spracovateľa projektovej dokumentácie a dodávateľa stavby. Zároveň sa pre-
veruje možný spôsob financovania novej základnej školy, pričom predpoklada-
né náklady na školu s telocvičňou, úpravou dvora na športové plochy a napoje-
ním na technickú infraštruktúru budú cca 7 miliónov eur.
Územný plán
Mesto Senec ako orgán územného plánovania obstaráva nový Územný plán 
mesta Senec. Podľa výsledkov prerokovania Konceptu Územného plánu mesta 
Senec bolo spracované Súborné stanovisko k vypracovaniu Návrhu Územného 
plánu mesta Senec, schválené Uznesením MsZ č. 138/2021 zo dňa 14.12.2021, kto-
ré obsahuje aj posúdenie splnenia požiadaviek Zadania a pokyny na spracova-
nie návrhu územnoplánovacej dokumentácie, vrátane výberu variantu potvrde-
ného v procese prerokovania konceptu riešenia. 
Proces obstarávania nového Územného plánu mesta Senec ešte prebieha. V sú-
časnosti sa podľa pokynov súborného stanoviska spracováva Návrh ÚPN mesta 
Senec. Po spracovaní bude prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumen-
tácie oznámené na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Senec. Následne sa 
pristúpi k príprave podkladov na schválenie územnoplánovacej dokumentácie. 
Nový Územný plán mesta Senec nadobudne platnosť a účinnosť po jeho schvá-
lení uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci a vyhlásením jeho záväzných 
častí všeobecne záväzným nariadením.
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Z kalendára primátora mesta 
Senec Dušana Badinského za jún

• Stretnutie zo zástupcami BVS k problematike 
dažďových vôd

• Stretnutie s členmi Školskej rady ZŠ Mlynská na tému 
modernizácie areálu

• Stretnutie so Senčankou s postihnutým chlapčekom 
na tému individuálnej pomoci v ťažkej životnej situácii

• Pracovné stretnutie so zástupcami e-Net k optickej sieti
• Opätovné stretnutie s krajským riaditeľom spoločnosti 

ARRIVA k zabezpečeniu autobusových spojov 
pre obyvateľov Svätého Martina

• Stretnutie s Jánom Krigovským k podujatiu Senčania 
Senčanom pri príležitosti 770. výročia 1. písomnej 
zmienky o Senci a 30. výročia Ústavy SR

• Stretnutie so zástupcom PPA Control k spoločným 
projektom pre záchranu vysychania Martinského lesa

• Stretnutie s poradcom štátnej tajomníčky Ministerstva 
dopravy a výstavby SR Robertom Bartošom na tému 
výstavby nájomných bytov

• Stretnutie s riaditeľom BVS k podmienkam 
prevádzkovania Čističky odpadových vôd v Senci

• Stretnutie na Magistráte BSK k fungovaniu seneckého 
adaptačného centra pre ukrajinské deti

• Mestská rada Senec
• Stretnutia so štatutárkou Rodinného centra 

Slniečko, plánovanie Malého letného karnevalu 
a účasť na ňom

• Prehliadka budovy OTP banky k zamýšľanému 
prenájmu

• Ocenenie nepedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ 
a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec

• Slávnostné ocenenie žiakov ZŠ a ZUŠ a študentov
• Stretnutie s reprezentantmi v armwrestlingu M. Čaplom, 

M. Koczkom a M. Macsaiom
• Účasť na slávnostnom oceňovaní osobností BSK
• Rada RVC
• Účasť na vernisáži výstavy Tibora Huszára
• Účasť na Megaturnaji vo futbale
• Účasť na prehliadke veteránov na Slnečných jazerách
• Stretnutie so zástupcami slovenskej banky a následne 

zahraničnej banky z dôvodu rokovaní o možnostiach 
financovania výstavby novej polikliniky

• Valné zhromaždenie VEOLIA
• Účasť na Akčnom medzinárodnom dni detí 
• Účasť na vyhodnotení Seneckého pera
• Účasť na otvorení novej haly spoločnosti Donauchem
• Účasť na koncerte Roba Opatovského
• Účasť na akcii Čistenie Slnečných jazier
• Stretnutie s poslancom NR SR Petrom Kmecom
• Otvorenie McDonald Cup na futbalom štadióne v SC
• Senecká olympiáda žiakov a Športový deň seniorov
• Pracovná cesta do družobných miest Parndorf, 

Kőszeg a Mosonmagyaróvár s osobným pozvaním 
pre vedenie miest na podujatie Senčania Senčanom 
a pozvanie miestnych hudobných telies

• Otvorenie a účasť na Výročnej schôdzi Klubu dôchodcov
• Rada ZMOS vo Vysokých Tatrách
Dagmara Mičeková

Nezávislí kandidáti na primátora 
a poslancov už musia mať 
500 podpisov voličov
Keďže mesto Senec má počet oby-
vateľov k  31.12.2021 nad  20.000, 
minimálny počet podpisov voličov 
podporujúcich kandidatúru nezá-
vislého kandidáta pre voľby poslan-
cov mestského zastupiteľstva a voľ-
by primátora mesta je 500. Pred 
štyrmi rokmi to bolo len 200.

Primátor menoval za  zapiso-
vateľa mestskej volebnej komisie 
Janu Maczeákovú, ktorej politic-
ké subjekty a  nezávislí kandidáti 

doručia kandidátne listiny pre voľ-
by do  orgánov samosprávy obcí 
počas úradných hodín mestské-
ho úradu a v posledný deň lehoty 
(30.8.2022) do 24:00.
Miesto doručenia: Mestský úrad 
Senec, Mierové námestie č. 8,  
2. poschodie, kancelária č. 27
Kontakt na zapisovateľa 
e-mail: maczeakovaj@senec.sk
tel.: 02/20 20 5 132
Viac na www.senec.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a orgánov samosprávnych krajov sa budú 
konať v jeden deň - 29. októbra 2022
Mestské zastupiteľstvo v Senci urči-
lo, že vo volebnom období 2022-2026 
bude mať 21 poslancov, ktorí budú 
zvolení v 3 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1, 
ktorý zahŕňa ulice: Bratislavská 
č. 3-25 iba nepárne čísla, Pivnič-
ná, Farské námestie, Moyzesova, 
Robotnícka, Vinohradnícka, Šafá-
rikova, F. Kráľa, Tehelná, Krátka, 
J. Jesenského, Mierové námestie, 
Námestie 1. Mája, Trnavská, Svä-
tý Martin, Dúhová, Boldocká ces-
ta, Rosná, Slnečná, Mlynská, Jas-
ná,  Kvetná, Vrbenského, Hečkova, 
Fučíkova, Štefánikova, Vodná, Ry-
bárska, Štúrova, SNP, Školská, Hol-
lého, Hurbanova, Kollárova, Tu-
recká, Pod  vinicami, Železničná, 
Šamorínska, Nitrianska, sa volí  9  
poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 2, 
ktorý zahŕňa ulice: Pezinská, 
Záhradnícka, Žarnovova, Ľ. Ful-
lu, Baničova, J. Smreka, E. B. Luká-
ča, Novomeského, Bratislavská  
č. 2-30 iba párne a 27-75 iba nepár-
ne čísla,  Kalinčiakova, Liptovská,  
M. Urbana, Gagarinova, Pri  Strie-
bornom jazere, Zemplínska, Jánoší-
kova, Oravská, Kysucká, Považská, 
Inovecká, Žitavská, Svätoplukova, 
Bernolákova, Košická, Pribinova, 
Sokolská, Vajanského, Mäsiarska, 
Lichnerova, Tajovského, Fándlyho, 

Chalupkova, Sládkoviča, Hviezdo-
slavova, Priemyselná, B. Bartóka, 
Letná, Športová, Strieborné jazero, 
sa volí  8  poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 3, 
ktorý zahŕňa ulice: Svätého Ur-
bana, Škorcová, Pri Štifte, J. Murga-
ša, J. Farkasa, J. Csermáka, A. Hlin-
ku, A. Dubčeka, Mesačná, Lipová, 
Zimná, Jesenná, Agátová, Brezo-
vá, Dlhá, Orechová, Jarná, Lúčna, 
Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica 
pri včelárikoch, Škovránčia, Holu-
bia, Lastovičia, Sovia, Vtáčia, Sado-
vá, Slnečné jazerá, Karasová, Ulica 
pri  Čiernej vode; Vrabčia, Horný 
dvor, Poľná, Diaľničná cesta, Gaš-
tanová, Čerešňová, Višňová, Šípko-
vá, Trnková, Drienková, Bazová, 
Marhuľová, Morušová, Javorová, 
H. Zelinovej, Dobšinského, Karola 
Šišku, Ulica pri Búroši, Lesná, Jed-
ľová, Smreková, Borovicová, Bo-
rievková, Okružná, Horná, Dolná, 
Turnianska, Sereďská, Muškátová, 
Ružová, Fialková, Tulipánová, Str-
má, sa volia  4  poslanci.

A ako budeme voliť do BSK?
V tom istom čase budú aj voľby 
do  orgánov samosprávnych kra-
jov, v rovnakých volebných miest-
nostiach. Senec je pre  tieto voľ-
by jedným volebným obvodom, 
v ktorom sa budú voliť 2 poslanci.
Mestský úrad v Senci
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O čom sa v meste 
hovorí

Kde sú v meste verejné toalety? 
Pri Tureckom dome sú zavreté a na 
jazerách sú v zime zatvorené tiež.
V meste sú jedny na autobusovej stanici 
a mesto má záujem, aby boli otvorené aj 
tie pri Tureckom dome. 
Na Slnečných jazerách nemôžu byť otvo-
rené v zime, lebo tam je potrebné odsta-
viť vodu, aby neroztrhlo potrubia.

   Primátor Dušan Badinský

Na severe Slnečných jazier sú dve 
trávnaté plochy. Aký je plán s ich vy-
užitím pre verejnosť?
Počas letnej sezóny je od 7:00 do 19:00 
možné bezplatne využívať tento priestor. 
Kľúče si na občiansky preukaz možno vy-
zdvihnúť na stanovej recepcii.

   Marek Šmihel, SCR Senec

Otázky do tejto rubriky posielajte 
na sencan@senec.sk

Prehľad žiadaných a získaných dotácií útvarom 
projektového riadenia MsÚ v roku 2022

Projekty, ktoré sa v súčasnosti 
realizujú
1. Čistenie odpadových vôd v  meste Se-

nec – Intenzifikácia a modernizácia jestvu-
júcej ČOV Mesta Senec – dotácia z Environ-
mentálneho fondu 5.941.000 eur – finanč-
né a administratívne zúčtovanie dotácie,

2. Podpora opatrovateľskej služby v Sen-
ci II – získaný príspevok 489.600 eur), Ope-
račný program Ľudské zdroje ESF React 
EU (Schéma štátnej pomoci na  podporu 
opatrovateľskej služby, príspevok je určený 
na spolufinancovanie časti miezd 30 opat-
rovateliek do novembra 2023), 

3. Záchytné parkovisko – Parkovací 
dom – Železničná – I. etapa – schvále-
ný projekt v rámci IROP, nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP) získaný vo výš-
ke 942.039 eur. Je vyhlásené verejné ob-
starávanie na  dodávateľa stavebných 
prác, predpokladaný termín začatia vý-
stavby je začiatok septembra. Výstav-
bou zvýšime kapacitu, zlepšíme kvali-
tu a  technický stav parkovacích miest, 
prispejeme k zvýšeniu využívania regi-
onálnej hromadnej dopravy.

Podané projekty, pri ktorých 
čakáme na informáciu 
o schválení/neschválení:
1. Zelené obce – výsadba 80 ks vzrast-

lých stromov – brehové výsadby pia-
ta pláž Slnečné jazerá, vnútroblok Hur-
banova ulica, vnútroblok Kollárova uli-
ca Senec – projekt predbežne schválený,

2. Cyklistická cesta Senec, úsek: Poš-
ta – Hečkova ulica – cez  Integrovaný 
regionálny operačný program, vydané 
právoplatné stavebné povolenie, poda-
ná žiadosť o  NFP vo  výške 277.285,28 
eur – čaká sa na  výsledok odborného 
hodnotenia projektu,

3. Obnova miestnych historických pa-
miatok – Stĺp hanby – v rámci progra-
mu Obnovme si svoj dom podaná žiadosť 
o  dotáciu z  Ministerstva kultúry vo  výš-
ke 23.676 eur na projekt: Podpora reštau-
rovania renesančného praniera, NKP 
(č. ÚZPF 538/1) na  Mierovom námestí 8 
v Senci – schválený príspevok 8.000 eur,

4. Rozvoj cykloturistickej infraštruk-
túry II – žiadosť o  dotáciu podaná 
z BRDS BSK, 10.500 eur, obstaranie elek-
trického nákladného bicykla pre trans-
port ľudí (vodič a dvaja pasažieri) – cyk-
lorikša a osadenie jednotných 20 kusov 

U cyklostojanov na  Lichnerovej ulici 
v Senci – schválený projekt,

5. Vzdelávacie panely – Dotácia 
z programu Municipality (Nadácia EPH 
a SPP v spolupráci s SPP – Distribúciou) 
– žiadosť na  osadenie troch vzdeláva-
cích separačných odpadkových košov 
(prvky mestskej architektúry) na tri det-
ské ihriská v rámci mesta. Smetné nádo-
by obsahujú edukačné panely s  témou 
ako správne triediť odpad, získali sme 
dotáciu 10.000 eur – schválený projekt,

6. Revitalizácia – Sokolská ulica v Sen-
ci – Ministerstvo investícií, regionál-
neho rozvoja a  informatizácie SR – 
komplexná revitalizácia verejného 
priestranstva na  Sokolskej ulici, žiada-
ná výška NFP je 293.548,45 eur; čaká sa 
na výsledok odborného hodnotenia,

7. Zlepšenie environmentálnych as-
pektov v centrálnej zóne mesta Se-
nec – Ministerstvo investícií, regio-
nálneho rozvoja a  informatizácie SR 
– komplexná revitalizácia verejného 
priestranstva – projekt sa zameriava 
na  centrálnu časť mesta Senec, v  kto-
rej sa sústreďuje kultúrny, spoločenský 
a turistický život obyvateľov a návštev-
níkov mesta – Námestie 1. mája, Lichne-
rova ulica, Turecká ulica, žiadaná výška 
NFP je 452.944,80 eur; čaká sa na výsle-
dok odborného hodnotenia,

8. Príspevok pre  obce, ktoré triedia ku-
chynský odpad BRKO – dotácia z Environ-
mentálneho fondu – čaká sa na schválenie,

9. Príspevok za vytriedenosť odpadov 
za rok 2021 – dotácia z Environmentál-
neho fondu – čaká sa na schválenie,

10. Senec, 20-minútové mesto – podaná 
žiadosť o  individuálnu dotáciu z  Brati-
slavského samosprávneho kraja na pod-
poru udržateľnej mobility v  meste Se-
nec; mesto Senec v rámci projektu spo-
lupracuje s Gymnáziom Antona Berno-
láka v Senci a Žilinskou univerzitou, 

11. Podpora aktivít Európskeho týždňa 
mobility – Nadácia ZSE – podaná žia-
dosť, projekt je zameraný na  podporu 
komunitného života, udržateľnej mo-
bility a  zlepšenie životného prostredia 
v meste Senec,

12. Zlepšenie životného prostredia oby-
vateľov na Hurbanovej ulici v Senci 
– Nadácia SPP – podaná žiadosť o dotá-
ciu na výsadbu 20 ks vzrastlých stromov.

Lenka Nižnanská, útvar projektového riadenia

Dlhý týždeň ušetril 
mestu skoro 
20.000 eur
Aj tento rok mali obyvatelia mesta mož-
nosť osobne si vyzdvihnúť rozhodnutia 
k dani z nehnuteľností a poplatkom za od-
pady, prípadne iné daňové rozhodnutia 
na Mestskom úrade v Senci. 

Od 13. do 18. júna bol počet vydaných 
rozhodnutí 6.378 (32% všetkých rozhodnu-
tí) a mesto na poštovnom ušetrilo 19.134 €. 
Priamy výber daní v pokladni – cca 3.250 
položiek – bol v hodnote 153.385,80 €. Spo-
lu s  úhradami na  účet mesta to bolo cca 
235.785 €.
Pripomeňme, že najprv boli rozhodnutia 
doručené do  e-schránky tým obyvateľom 
mesta, ktorí ju mali aktivovanú. Následne 
si mohli ostatní prísť vyzdvihnúť rozhod-
nutia osobne. Tí, ktorým neboli rozhodnu-
tia doručené ani jedným z týchto spôsobov, 
boli odoslané poštou.
Aj do  budúcnosti odporúčame všetkým, 
aby si aktivovali e-schránky, pretože sú 
najrýchlejšou a  najlacnejšou cestou. Poš-
tovné aj tento rok zdraželo a preto je po-
sielanie rozhodnutí poštou zbytočne dra-
hou cestou.
MO
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TESCO prispeje v Senci 
na mestskú zeleň
Primátor prevzal 21. júna šek na  2.000 € 
z  rúk generálneho riaditeľa spoločnosti 
TESCO Slovensko Martina Kuruca. 

Senec bol prvým mestom na  Slo-
vensku, kde spoločnosť TESCO spustila  
19. apríla 2021 pilotný projekt zberu PET 
fliaš a plechoviek.

Spoločnosť TESCO za  každú plastovú 
fľašu alebo plechovku odovzdanú v rámci 
skúšobnej prevádzky zberného automatu 

vyčlenila päť centov na  výsadbu zelene 
a  revitalizáciu zelených plôch v  našom 
meste. Pilotný projekt trval do konca roka 
2021 a od 1.1.2022 sa začal štandardný vý-
kup PET fliaš a plechoviek.

Vedúca Útvaru verejnej zelene, údržby 
a čistenia mesta Senec Viera Kolozsváriová 
už má plán na zužitkovanie získaných pro-
striedkov. Na Bratislavskej ulici pozdĺž cyk-
lochodníka už čoskoro budú vysadené tr-
valky, ktoré skrášlia vstup do nášho mesta.   
VCs

Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac máj

Zmesový komunálny odpad
2021 – 404,43 t
2022 – 432,66 t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 113,54 t
2022 – 184,12 t
Plasty
2021 – 52,92 t
2022 – 37,00 t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 945 l
2022 – 759 l
Biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne
2021 – 47,915 t
2022 –  64,70 t
Sklo
2021 – 16,78 t
2022 – 34,94 t
Papier a lepenka
2021 – 38,64 t
2022 – 42,39 t

Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Čisté vody Slnečných jazier 2022
Potápači z celého Slovenska sa 
zišli 25. júna v hlavnom stane 
Piccard Senec, aby sa zúčastnili 
13. ročníka akcie Čisté vody Sl-
nečných jazier.

23 potápačov vyzbieralo 
190,2 kg odpadu z vôd jazier.

Medzi zaujímavejšie úlov-
ky patrí mobilný telefón, slneč-
né okuliare, laminátový kryt 

závodného športového člna, 
ťažká železná súčiastka stro-
ja na ťažbu štrku, ale aj dron, 
ktorému asi došli sily nad 
jazerom.

Šampiónom sa stal Michal 
Dic z popradského potápačské-
ho klubu Vodnár, ktorý vytia-
hol na breh až 48,5 kg odpadu.
VCs

Mesto Senec získalo 2.000 eur na výsadbu zelene. Foto: VCs

Potápači vytiahli 190,2 kg odpadu. Foto: VCs

Mesto bude  
vzdelávať  
o odpadoch

Mesto Senec získalo finančný príspevok vo  výške 10.000 
eur od  Nadácie EPH v  rámci interného grantového progra-
mu nadácie – MUNICIPALITY 2022. Útvar projektového ria-
denia žiadal finančný príspevok na  realizáciu projektu s  ná-
zvom „Vzdelávacie panely“, ktorý je zameraný na  osadenie  
3 náučných separačných odpadkových košov, ktoré sú doplnené 
o zaujímavé prvky – výchovné otáčacie kocky s obrázkami a krát-
kymi informačnými textami. Projekt sa bude realizovať na území 
detských ihrísk, v blízkosti ulíc Hurbanova, Jánošíkova a Košická. 
Cieľmi projektu sú: 
• výchova a vedenie detí a mládeže k prevencii tvorby odpadov,
• správne zatriedenie podľa triedených zložiek komunálneho 

odpadu,
• podpora hierarchie odpadového hospodárstva,
• vzdelávanie v oblasti dopadu nebezpečnosti odpadov 

pre životné prostredie. 
Projekt bude zrealizovaný do konca októbra 2022.
Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore z Nadácie EPH. 
Beáta Štureková, útvar projektového riadenia
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Krátka 4, Senec

Nádherné strieborné šperky a hodinky 

07-8-03

07-8-04

Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

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

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

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

 juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266

07-8-01

Novootvorená predajňa farmárskych potravín 
bez konzervantov, é-čiek...

Vynikajúce mäso kuracie, morčacie, hovädzie, teľacie,  
jahňacie. Ryby, pstruh, pstruh lososovitý, kapor,  
sumček africký, pražma, treska, losos, tuniak...

 

Pravé mlieko a mliečne výrobky, kravské, ovčie a kozie.
Kváskový chlieb a pekárenske výrobky.

Neváhajte a príďte nás pozrieť 

na Kalinčiakovu 48, Senec.

07-8-02

Inzercia v Mestských novinách Senčan

1/1 strana š 180 mm × v 255 mm = 398 eur
1/2 strany  š 180 mm × v 12 3mm = 215 eur
1/3 strany  š 180 mm × v 81,5 mm = 148 eur
Stĺpec  š 60 mm × v 255 mm = 148 eur
1/4 strany  š 88 mm × v 123 mm = 122 eur
Vizitka  š 88 mm × v 60 mm = 48 eur
1/6 strany  š 88 mm × v 76 mm = 85 eur

Zľavy pri opakovaní 3-5-krát 8%, 6-9-krát 12%, 10-12-krát 15%
Cena riadkovej inzercie – 40 centov / slovo
Spoločenská rubrika – 17 centov / slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.
Všetky informácie o inzercii v Mestských novinách Senčan
nájdete na www.sencan.sk

Kontakt: sencan@senec.sk – Uzávierka 20.9.2022
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Senec žil karnevalom
17. júna sa po  2 rokoch konal karneval. Ulice mesta za-
plavili masky, ktoré si obliekli nielen deti, ale aj dospelí. 
Na pódiu pred MsKS bol pripravený program aj tombola.

Malý letný karneval organizovalo Rodinné centrum 
Slniečko s výraznou podporou mesta Senec a primátora. 
Vláčik, balónová výzdoba, bubeníci či zmrzlina zdarma 
boli v réžii primátora. Na záver zaspieval spevák Marian 
Greksa a na gitare ho sprevádzal Henry Tóth.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za  skvelú atmosfé-
ru. Sponzorom a  dobrovoľníkom ďakujeme za  pomoc 
a podporu.
DM

Nádejní spisovatelia 
ocenení

Prvý oficiálny ročník literárnej súťaže 
SENECKÉ PERO pozná svojich víťazov. 
Na  slávnostnom vyhlásení výsledkov si 
prevzali laureáti diplomy a ceny. 

Akciu svojou účasťou podporili  členo-
via poroty spisovatelia Dana Hlavatá, Pet-
ra Džerengová, Anton Pižurný a dlhoročná 
kultúrna pracovníčka Margit Polák. Víťa-
zom sa prihovoril i primátor mesta a inici-
átorka súťaže Monika Macháčková. 

Veľká vďaka patrí sponzorom, kto-
rí prispeli na  skvelú akciu – Ing. Mikuláš 
Bertók, vydavateľstvo BUVIK, Miestny odbor 
Matice Slovenskej v  Senci. Organizátori ďa-
kujú aj firme ORFLEX za nápadité diplomy.

Riaditeľka kancelárie primátora Ale-
na Greksa poďakovala Monike Macháčko-
vej za to, že sa takáto krásna súťaž stala 

realitou. Do súťaže sa zapojilo viac ako 80 
súťažiacich zo Senca a rôznych kútov 
Slovenska.

Mená všetkých víťazov nájdete 
na www.senec.sk.
MO

Prvýkrát v školských 
laviciach

Po zápisoch do  základných škôl prišiel pre  predškolákov 
z MŠ Košická výnimočný deň. V spolupráci so ZŠ Kysucká 
dostali naše šikovné Mravčeky a Včielky príležitosť ocitnúť 
sa v koži prvákov a sadnúť si do lavíc o rok starších kama-
rátov z 1.B a 1.D. Prváci si pre našich budúcich školákov pri-
pravili program a ukázali im, ako to na veľkej škole chodí. 

V triedach sa prváci premenili na  veľkých učiteľov 
a vymenili si roly s predškolákmi. Tí sa posadili do škol-
ských lavíc, písali prvé písané písmená a mali hodinu ma-
tematiky či čítania. Pani učiteľky ukázali deťom zvyšok 
školy, učebne, telocvične aj veľkú spoločnú jedáleň. Záro-
veň umožnili deťom zažiť krátku ukážku hodiny telesnej 
výchovy, z ktorej boli skutočne nadšené. 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať ZŠ Kysucká, že 
nám umožnili výnimočné doobedie a  našim budúcim 
prvákom prajeme veľa úspechov  v školských laviciach.
Mgr. Mária Dugovičová 

V porote boli tento rok aj známi spisovatelia. Foto: VCs

Budúcim prváčikom sa v škole páčilo. Foto: MŠ Košická

Malý letný karneval. Foto: Ivan Hlavanda
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07-8-05

Luxusné šperky 
za dostupné ceny!

 
www.goldie.sk

www.goldiediamonds.sk
Laurinská 15, Bratislava
Lichnerova 35, Senec

PPlláávvaanniiee  aa  kkuurrzzyyPlávanie a kurzy

07-8-06

Vinotéka Lavin
Bernolákova 9, Senec
tel.: 0944 076 476
Facebook: LavinSenec 
www.lavin.sk Vína z celého Slovenska

07-8-07
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Mesto ocenilo 
šikovných žiakov

Slávnostné stretnutie žiakov a  študen-
tov s  primátorom mesta Senec sa konalo  
3. júna, krátko po  medzinárodnom dni 
detí. Ocenení boli výnimoční žiaci zák-
ladných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Senec, Súkromnej ZŠ a  Súkromnej 
ZUŠ za mimoriadne úspechy v roku 2021. 
Ide o morálne ocenenie, ktorého cieľom je 
motivovať žiakov k  špičkovým výkonom, 
rozvoju talentu a osobnostných kvalít.

V meste nemáme núdzu o  šikovné 
deti, preto nie je z  priestorových dôvo-
dov možné zverejniť v  Senčanovi všet-
kých ocenených. Ich zoznam však nájdete 
na www.senec.sk.
VCs

Na MDD v Školskom klube detí na ZŠ Mlynská vystúpil kúzelník Ivan, hu-
dobnú produkciu zabezpečil učiteľ Filip Brvenik a deti sa zabavili športovými 
hrami a s maxihračkami (maxičloveče, maxipuzzle, maxipexeso). Foto: ZŠ

V prvú júnovú nedeľu sa konal Absolventský koncert žiakov tanečného odboru ZUŠ Senec. Predsta-
venie dvakrát vypredalo kinosálu MsKS. Na pódiu vystúpili okrem 116 tanečníkov aj žiaci Literár-
no-dramatického odboru. Maximálne nasadenie a profesionalita zúčastnených urobili z vystúpe-
nia nezabudnuteľný kultúrny zážitok. Žiaci aj pedagógovia boli za svoj výkon odmenení búrlivým 
aplauzom. Foto: ZUŠ Senec

Okrem absolventských predstavení a výstav, či divadla o Harrym Potterovi, skultúrnila SZUŠ R. Ma-
darászovej senecký jún aj prezentáciou školských kapiel CRAZY ORCHESTRA a ROLLING SCHOOL 
pred MsKS. Muzikantské a spevácke talenty sú v Senci hojne zastúpené a potešili nejedného z rodičov 
ale aj náhodných okoloidúcich. Foto: Peter JakubíkPrimátor ocenil 

nepedagogických 
zamestnancov 
seneckých škôl 

Primátor pozval 16. a 23. júna 180 nepeda-
gogických zamestnancov seneckých škôl 
do Labyrintu MsKS, aby ocenil ich prínos 
k  dlhoročnému spoľahlivému chodu všet-
kých škôl a  základných umeleckých škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
Je to po prvýkrát, čo primátor oceňoval ne-
pedagogických zamestnancov škôl za to, čo 
robia pre  naše školy. Práca nepedagogic-
kých pracovníkov je v školstve nenahradi-
teľná. Pre deti je škola druhým domovom, 
kde sa okrem vzdelávania aj hrajú, oddy-
chujú, zúčastňujú sa záujmovej činnosti 
a stravujú.
VCs
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EVENTOVÉ PRIESTORY - KANCELÁRIA - SHOWROOM - COWORKING - SKLAD

  PARTNER 
    PODUJATIA

+ 421 918 188 157
+ 421 240 100 200

Diaľničná cesta 22B 
903 01 Senec

Slovensko

PRIESTORY  NA  PRENÁJOM

leasing@ipec-group.com

ORGANIZÁTORI

JÚL/AUGUST 2022
PIATKY OD 21:00 V D1 CENTER

Diaľničná cesta 22B, Senec

Hľadáte priestory na podnikanie? 
Začínate, rozširujete či optimalizujete? 
Nájsť ten správny priestor je kľúčové. 
Chce to kopu času, obhliadok a zvažovania 
priorít. Aby bol dobre dostupný pre Vás 
i klientov, aby zodpovedal úrovňou 
klientele a povahe podnikania, aby sa 
dalo parkovať, aby bol technicky 
vybavený... Utriasť si myšlienky, zoradiť 
to množstvo „aby“ a vopred si uvedomiť, 
čo všetko je treba a je pre Vás dôležité 
pri hľadaní priestoru, Vám pomôže 
tento checklist:

• Rozloha 100-499m2 ?
• Kultivovaný a reprezentatívny priestor?

• Dostupnosť bez dopravných zápch?
• Bezproblémové parkovanie?
• Flexibilita priestoru?
• Možnosť rozšírenia?
• Najlepšie all-in-one? Teda kancelária,      
     sklad, showroom, výdaj tovaru?
• Dobrí susedia a potenciál nového 
     biznisu?
•Oddychová zóna - nádvorie s parkovou 
     úpravou a pokojnou atmosférou?

Ak ste si odpovedali áno, máme pre 
vás tip: D1 Center pri Senci. 
Na  mieste ste do 2 minút od zjazdu 
z diaľnice. V smere od Trnavy - podobne. 
Ak ste náhodou z okolia Senca, o to 

lepšie. Reprezentatívne sídlo firmy 
máte takpovediac poruke. 
Navyše hľadať miesto na parkovanie 
v Bratislave dá niekedy skutočne zabrať! 
V D1 Centre si miesto na veľkom priľahlom 
parkovisku môžete dokonca vybrať. 

Samotné priestory centra sú flexibilné 
a firma môže rásť a aj meniť svoje 
vnútorné dispozičné riešenie. Sú zároveň 
multifunkčné. To znamená, že môžete 
mať reprezentatívnu kanceláriu, predajňu, 
showroom či výdajňu tovaru i skladový 
priestor so všetkým, čo k tomu patrí 
v logistických centrách – so svetelnou 
výškou 5m i navážením tovaru zozadu.

AKO HĽADAŤ SPRÁVNE FIREMNÉ PRIESTORY?

www.d1center.eu
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KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00, LABYRINT: 0903405154, 8:00 – 16:00,
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00, POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 10:30 – 18:30

     Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk       www.kinosenec.sk

ĽUDOVÉ 

UMELECKÉ 

REMESLÁ
13.8. - 14.8. 
sobota - nedeľa
od 9:00 do 17:00

IFA 

ARMWRESTLING

WORLD CUP
9.7. sobota

NÁMESTIE
Lichnerova ul.

KINOSÁLA

SPIEVANKOVO
Koncert
15.7. piatok 
o 17:00

FRAGILE QUEEN
Koncert
26.8. piatok 
o 19:30

KOLLÁROVCI 

AMFIK TOUR 2022 
12.8. piatok 
o 19:00

AMFITEÁTER   Vstupenky v predaji aj online 

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

MESTSKÁ  KNIŽNICA

ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK   

Otvorenie, Bublinová show Šašo Ľuboš

Gašparko a Drak 

Ty si iná ako ja 

Hanička a Murko

Kúzelník Wolf a Sranda Banda 

29.8. pondelok 10:00 – 17:00
6. ročník celodenného podujatia pre deti 
a rodičov s bohatým programom

           interaktívna hra pre deti 
           Stražanovo bábkové divadlo

           vtipná výchovná rozprávka s pesničkami 
           o dvoch úplne protikladných dievčatkách 
           Divadlo Rozprávkovo

 
           koncertno – divadelné vystúpenie pre deti 

           bruchovravecká comedy show 

Sprievodný program: čítanie, tvorivé dielne, 
burza kníh, maľovanie na tvár, rodeo býk,
labyrint, relax, zábava, hry

10:00 

11:00  

13:30  

15:00  

16:15  

PREČÍTANÉ LETO 2022

O FONTÁNACH

O PANELÁKOCH

O TAJNÝCH ULIČKÁCH

O SNOCH

O NOČNEJ OBLOHE

O BATERKÁCH

O PUTOVANÍ

O DOBROM ČAJI

O PRIATEĽOCH 

Každú stredu od 10:00 – 11:00
Mestská knižnica 
Detské oddelenie

6.7.     

13.7.   

20.7.   

27.7.   

3.8.     

10.8.   

17.8.   

24.8.   

29.8.   
            v rámci podujatia 
            Rozprávkový piknik

 
Etnomedicína na Slovensku 
a jej aspekty

28.9. streda 
o 17:30
prednáška 
etnologičky 
Kataríny 
Nádaskej

Pripravujeme september:

BOSORKY ALEBO BYLINKÁRKY?
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Peter Varga: „Stále vymýšľam nové recepty“
Je rodákom z Turne, ale vždy mal blízko k Sencu. V škole 
v Nových Zámkoch sa venoval kuchárskemu umeniu a to ho 
pohltilo natoľko, že jeho zručnosti oceňovali aj slávne osobnosti 
v Dubline. Z rodinných dôvodov sa vrátil na Slovensko  
a v súčasnosti môžete ochutnať niečo z jeho kuchyne napríklad 
v seneckej Raňajkárni. K rozhovoru nám pridal aj letný recept 
na jahodové tiramisu s bazovým sirupom.

Ako si sa dostal do Írska?
Môj kamarát anestéziológ mal najlepšie-
ho priateľa Taliana, ktorý chcel v írskom 
Dubline otvoriť novú taliansku reštau-
ráciu. Odporučil ma, lebo som v  tom 
čase pracoval v 5-hviezdičkovom hoteli 
v Bratislave. Zavolal ma, aby som sa pri-
šiel pozrieť, či by som do toho chcel ísť. 
Napokon sa nám podarilo otvoriť dve 
reštaurácie.
Stále som sa chcel viac učiť. V rámci voľna 
som chodil som na workshopy do miche-
linovských reštaurácií, chcel som sa zdo-
konaliť a naučiť čo najviac, pretože variť, 
pripravovať jedlo a dezerty, ma veľmi ba-
vilo, dokonca až pohltilo.
Vedel si po anglicky?
Mal som iba základy, ale chcel som sa na-
učiť hovoriť na úrovni. Preto som si najal 
učiteľa, ktorý nastavil náročné tempo. 
Niekedy som to ťažko zvládal. Ťahalo ma 
to domov, ale chcel som zabojovať a veľa 
sa naučiť.

Ako si sa dostal k vareniu pre hviezdy?
Keď som pracoval v 4-hviezdičkovom ho-
teli, generálny riaditeľ mi jedného dňa 
povedal, že keď sa tam starám o maškrtné 
jazýčky slávnych ľudí, či by ma nezaují- 
malo rozšíriť túto starostlivosť. Chystalo 
sa totiž otvorenie nového 5-hviezdičko-
vého hotela Gibson oproti 3Arene – ob-
rovskej koncertnej hale, kde každý me-
siac vystupovalo množstvo známych hu-
dobných hviezd. Ako prví tam koncerto-
vali U2. Práve v hoteli Gibson boli umelci 
ubytovaní. Ich manažéri ma 2 týždne vo-
pred informovali, kto má aké požiadav-
ky a  ja som im rád pripravil všetko tak, 
aby boli spokojní. Robil som svoju prácu 
s nadšením o to väčším, že som sa mohol 
stretnúť s ľuďmi, ktorých som dovtedy vi-
del len na stránkach časopisov.
Ako dlho si v Írsku zostal?
15 rokov. Stále som sa venoval vareniu. 
Fascinovalo ma to. Nebolo to monotónne, 
stále to bolo o niečom inom.

Vydal si tam aj knihu receptov...
Áno, pustil som sa do  toho po  tom, čo 
môjmu generálnemu riaditeľovi zomre-
la jeho 6-ročná dcéra na rakovinu. Chcel 
som pomôcť deťom a ich rodinám, ktoré 
bojujú s ťažkou diagnózou. Dal som doko-
py knihu receptov v angličtine, z ktorej sa 
predalo 8.000 výtlačkov. Výťažok som ve-
noval rodinám, aby mohli stráviť láskypl-
ný čas so svojimi chorými deťmi.
A varil si aj v televízii...
V Dubline som bol pravidelne v šou First 
Dates, čo bolo niečo ako televízne rande 
na  slepo. Dvojica, ktorá sa predtým ne-
poznala, sa prišla do  hotela najesť a  ja 
som im robil predjedlo, hlavné jedlo a de-
zert. Táto relácia mala vysokú sledova-
nosť a  vysielali ju hneď po  večerných 
správach.
Prečo si sa vrátil na Slovensko?
Odišiel mi brat a zomrel tatino. Mama zo-
stala sama. Keď som videl, že potrebuje 
pomoc, či sa mi to páčilo alebo nie, moje 
srdce rozhodlo, že musím ísť späť. 
Som rád, že som sa vrátil práve do Sen-
ca, ktorý je mojím obľúbeným mestom. 
Vždy mi bol blízky, som  veľmi rád, že 
som našiel aj pracovné uplatnenie a ži-
vot v Senci.
Čomu sa venuješ?
Voľný čas veľmi nemám, pracujem v Ra-
ňajkárni v Senci. Je to koncept, ktorý sa 
mi páčil – moderné raňajky. Niečo po-
dobné sme mali s  Adrianou Polákovou 
v  Bratislave – bistro Bienvenue. Potom 

Do kuchyne rád prináša zeleninu, ovocie 
a bylinky z maminej záhrady. Foto: archív PV

Peter málokedy len tak stojí so založenými rukami. Radšej varí, vymýšľa 
nové recepty, píše knihu receptov alebo hodnotí jedlá iných. Foto: archív PV
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sa však odsťahovala zo  Slovenska, tak 
sme skončili a  chcel som byť bližšie 
k domovu.
Pripravujem tiež knihu v  slovenči-
ne s  Gizkou Oňovou – vyjde koncom 
septembra. Bude tam 120 retro a  mo-
derných receptov. Gizka je za  to retro 
a  ja za  to moderne. Vkladáme do  toho 
veľa času a  energie. Vďaka tejto dvoj-
generačnej knihe a  vďaka Gizke som 

sa vrátil aj k babičkiným receptom. Ba-
bička ma viedla k  tomu, čo dodnes ro-
bím. Je to úžasné, že sme sa takto vede-
li spojiť.
Okrem toho sa objavujem v  Telerá-
ne na  Markíze, píšem recepty do  časo-
pisov a  robím rôzne eventy. Napríklad 
aj hodnotím rôzne varenia, gulášov 
a podobne. 
Robím tiež kurzy varenia pre  tých, kto-
rí nemôžu jesť lepok. Aj z  bezlepkovej 
múky sa dajú robiť veľmi chutné jedlá. 
V dnešnej dobe už dostať kvalitné múky, 
z ktorých sa dá vyrobiť všetko – od slivko-
vých gúľ až po dobré cestoviny a koláčiky.
Aký je tvoj vzťah k Sencu?
Najlepší. Nedá sa nemilovať Senec. Zaľú-
bil som sa doňho už v detstve. Som rád, 
že tu poznám veľa ľudí, je skvelý na  re-
lax. Počas pandémie som si chodil zabe-
hať alebo prechádzať sa na Slnečné jaze-
rá. Je blízko pri Bratislave a je tu moja ro-
dina, ktorú nadovšetko milujem. Pochá-
dzam z  Turne, ale teraz bývam v  Senci, 
som Senčan.
A čo rád ješ?
Stále vymýšľam nové recepty. Nie je deň, 
kedy by som si nenavaril jedlo. Mamina 
má veľkú záhradu, v ktorej dopestujeme 
veľa zeleniny, ovocia, byliniek. Snažím 
sa to kombinovať so súčasným varením. 
Mám rád plnené ravioli, cestoviny... Baví 
ma skúšať rôzne chute. Je veľa dobrých 

vecí, o ktorých nevieme. Tak, ako dobrý 
huslista vie dobre zahrať, aj dobrý recept 
vie rozihrať chuťové poháriky v  našich 
ústach.
To, čo nás obklopuje, sa snažím priniesť 
do našich kuchýň. Teraz napríklad kvitne 
lipa, tak si môžeme urobiť lipový čaj, ale 
napríklad aj vynikajúci lipový koláčik. Aj 
preto som vybral pre  čitateľov Senčana 
recept na  jahodové tiramisu s  bazovým 
sirupom.

   Rozhovor pripravila Martina OstatníkováVášeň pre varenie. Foto: archív PV

S Gizkou Oňovou pripravujú spoločnú 
knihu receptov. Foto: archív PV

Jahodové tiramisu s bazovým sirupom
Vôňa prvých jahôd, varenie bazového si-
rupu a  lúskanie cukrového hrášku. Na  to 
všetko sa vždy veľmi teším. Sem-tam sa 
mi podarí dopestovať niečo v  záhrade, 
ale na  bazu sa vždy vyberiem s  košíkom 
na  bicykli. Bazový sirup je úplná klasika, 
ale prečo ho okrem limonády nepoužiť aj 
inak? Tiramisu s jahodami a jemným kré-
mom z mascarpone je tá pravá neskutočne 
dobrá kombinácia.

250 g mascarpone 
2 PL práškového cukru 
šťava z 1 citróna 
200 g čerstvých jahôd  
3 PL bazového sirupu 
80 g dlhých piškót 
1 espresso 
1 ČL amareta (mandľový likér)

• Začneme tým, že si pripravíme espresso, 
alebo inú silnú čiernu kávu, a necháme 
ho vychladnúť. 

• Jahody umyjeme, nakrájame a  spolu 
s  bazovým sirupom jemne povaríme 
na  miernom ohni. Nechceme jahody 
úplne rozvariť, len prehriať. 

• Mascarpone vymiešame s cukrom a cit-
rónovou šťavou a ochutnáme. Musí byť 
akurát sladké a kyslé zároveň.

• Piškóty rozlámeme tak, aby sa zmesti-
li do  pohárikov a  opatrne namočíme 
do kávy s amaretom. Piškóty sa nesmú 
rozpadať, ale zároveň musia nasiaknuť 
dosť kávy, aby neboli suché. Tak si to 
na pár piškótach vyskúšajte. 

• Na vrstu piškót dáme mascarpone, ja-
hody a ešte jednu vrstvu krému. Pohári-
kom potrasieme, nech sa všetky vrstvy 
pekne usadia, na  vrchu ozdobíme čer-
stvou jahodou a necháme chvíľu odležať 
v chladničke.

• Do krému by mali ísť aj žĺtka, takže ak 
vám nie je proti srsti jesť ich surové, po-
kojne ich pridajte do mascarpone a po-
riadne vymiešajte. 
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BSK ocenil aj Senčanov
Predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Juraj Droba na slávnostnom galave-
čere oceňoval významné osobnosti náš-
ho kraja z oblasti školstva, športu, sociál-
nej oblasti, umenia, publicistiky a histórie. 
Sme nesmierne radi, že medzi ocenenými 
boli aj Senčania. Pamätný list predsedu 
BSK získali:
• Lucia Debnárová
• PaedDr. Miroslav Brna, PhD.
• Mgr. art. Gabriel Škriečka
• Výročnú cenu Samuela Zocha získal 

Ladislav Neuwirth, za ktorého prišla 
prevziať cenu jeho dcéra Silvia Mokošo-
vá. Blahoželáme!

DM

Letná filmová sezóna je v plnom prúde
Ani nepriaznivé počasie neodradilo 250 
detí a  ich rodičov či pani učiteľky, aby 
27. mája prišli na  otvorenie letnej filmo-
vej sezóny do amfiteátra. Projekt finančne 
podporil Audiovizuálny fond. Počas júna sa 
návštevnosť premietaní líšila najmä podľa 
výkyvov počasia. Najväčší úspech mal Jur-
ský svet: Nadvláda.

A na  čo sa môžeme tešiť v  lete? Čaká 
nás marvelovka Thor: Láska a Hrom, det-
ský film DC Liga Superzvierat a  z repríz 
úspešná komédia V  lete ti poviem ako sa 
mám a modrý rýchly hrdina vo filme Jež-
ko Sonic 2. Nezabudnite, že si lístky do kina 
môžete kúpiť aj online priamo cez mobil 
na www.kinosenec.sk.

Príďte sa počas leta dozvedieť viac o astronómii
Letné astroprednášky pod altánkom v areáli 
ZŠ s  VJM A. M. Szenciho začínajú o  19:00. 
Vzhľadom na obmedzený počet miest vyhla-
sujeme súťaž o najkrajšiu astrostoličku!
• 13.7. Jakub Kapuš – Aktuálne 

kozmické programy SK a svetových 
CubeSat, Slovenská organizácia 
pre vesmírne aktivity – SOSA

• 20.7. RNDr. Michal Zajaček, PhD. 
– Infračervené oko – ďalekohľad 
Jamesa Webba, Ústav teoretické fyziky 
a astrofyziky, MU, Brno

• 27.7. Mgr. Danica Žilková – 
Kozmický odpad: materiálová 
klasifikácia a hrozby budúcnosti, 
FMFI UK, Katedra astronómie, fyziky 
Zeme a meteorológie

• 3.8. Mgr. Pavel Gabzdyl – Mesiac 
a jeho premeny, popularizátor 
astronómie, fotograf, odborný pracovník 
Hvezdárne a planetária v Brne

• 10.8. Tomáš Slovinský – 
Astrofotografia na mieru 

– Slovinsky.Art, astrofotograf 
a popularizátor astronómie

• 17.8. Dušan Majer – Asteroid Bennu, 
tam a späť, kozmonautika, šéfredaktor 
portálu kosmonautix.cz

SOLAR Hvezdáreň Senec

Ocenené osobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Foto: BSK

Otvorenie letnej filmovej sezóny v amfiteátri. Foto: MsKS
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Z pripravovanej knihy Andreja Tušera 
„SPOZA PERA (o mne i o vás)“

Ako ma našla inšpirácia
Peter Kelder v  subtílnej knižočke „Päť Ti-
beťanov“ rozvíja neuveriteľný príbeh ge-
nerála. Ten vďaka životnému štýlu a pravi-
delnému cvičeniu, odpozorovanému od ti-
betských mníchov, vyzerá v  sedemdesiat-
ke ako tridsaťpäťročný. Nedávno som čítal 
(a videl) na internete, že sedemdesiatročná 
bývalá herečka – opäť zásluhou zdravého 
prístupu k  svojmu telu, duši a  cvičeniu – 
má sťaby tridsať. A 8. septembra 2019 v te-
levízii ukazovali, ako sa sedemdesiatročnej 
žene narodili dvojčatá... 

Keby sedemdesiatročný novinár, kto-
rého povolanie patrí podľa štatistík me-
dzi najohrozenejšie a s najnižším dožitím 
veku, mohol vyzerať ako generál z Keldera, 
potom klobúk dolu.

Zamyslel som sa nad sebou. Cvičím Päť Ti-
beťanov, môj životný štýl je zdravý, veľa cho-
dím pešo, držím sa zásady, že nežijem pre-
to, aby som jedol, ale jem preto, aby som žil 
– na  tridsaťpäť ani na  päťdesiat však nevy-
zerám. Je ale pravda, že mám už nad osem-
desiat. A občas mi príde preto na myseľ ne-
zabudnuteľný bonmot Milana Lasicu: „Keď 
ráno vstanem a pozriem sa do zrkadla, pýtam 
sa, kto je ten starý chlap, čo u nás býva...?!“ 

Že by to bolo zásluhou profesie, ciest 
za udalosťami, príbehmi a reportážami? Či 
zásluhou peripetií a rôznych zážitkov, kto-
ré novinárčina prináša? 

Príbehy zoceľujú. Kultivujú i  dodávajú 
chuť do života. Prežíva ich každý z nás. Aj 
keď si to nemusí uvedomovať. Hlavná po-
stava z našej knižky, novinár, sa svoje sna-
ží aj rozpovedať... O sebe aj o iných.

Ako som si nechtiac sprítomnil 
obrazy (z) vojny
Moje prvé stretnutia s  výbuchmi graná-
tov som zažil v rokoch 1944 – 1945. V obci 
Uhrovec, okres Bánovce nad  Bebravou. 
Blízko Jankovho vŕška, kde sa nachádza 
Pamätník SNP na pamiatku padlých počas 
druhej svetovej vojny. V obci, kde sa naro-
dili slovenskí velikáni Ľudovít Štúr a Ale-
xander Dubček. 

Ako malý školák som bol s  rodičmi  
a  o štyri roky starším bratom Emilom 
v  strede dianí, plných napätia i  strachu. 
Nebolo to už iba detské hranie sa na voja-
kov. Tu sa naozaj strieľalo, hrozivo prelie-
tavali nad nami ťažké bombardéry, horeli 
domy a, žiaľ, umierali ľudia. 

Zo spomienok mi zostal jediný zlý pocit: 
strach... 

Bezprostredne som ho v  tom období 
zažíval viackrát. Najintenzívnejšie od  vy-
puknutia Slovenského národného povsta-
nia po  oslobodenie. Ten necelý posledný 
rok vojny sa mi zapísal do vedomia veľmi 
presne. 

Od môjho otecka Ignáca Tušera som 
sa neskôr dozvedel, že Uhrovec bol pria-
mo zapojený do príprav i bojov Povstania. 
V obci pôsobil veľmi aktívny revolučný ná-
rodný výbor. Aj on, ako prednosta pošty, 
bol jeho členom. Podával partizánom dôle-
žité bojové informácie.  

Istý čas ovládali obec partizáni, istý 
čas nemeckí vojaci. Boje a prestrelky boli 

prudké a  nebezpečné. Od  otecka som ne-
raz počul aj slovo esesáci alebo gestapo. 
Stalo sa aj našej rodine, že prišli po neho 
na  poštový úrad príslušníci nemeckej taj-
nej polície (gestapáci) a vypočúvali ho. Do-
konca nám ho raz odviedli do  Bánoviec 
nad Bebravou. Z okna poschodovej budo-
vy, kde sa dolu nachádzal poštový úrad 
a na poschodí náš byt, sme videli, ako ho 
nakladajú na rebriniak. Tam už sedelo viac 
ľudí. Z výsluchu sa vrátil domov asi o týž-
deň. Zbitý, vychudnutý, utrápený.  

Oveľa smutnejšie sa mi spája spomien-
ka s Vianocami 1944. V noci vtrhli do poš-
tovej budovy a po schodoch buchotali vo-
jenskými čižmami ozbrojenci v  ošúcha-
ných uniformách. Vyrazili dvere na spálni 
a s namierenými guľometmi revali na nás. 
Jeden z  nich pažbou udrel otecka po  hla-
ve, až mu začala krvácať. Druhý vojak kri-
čal, kde sú partizáni a prinútil ho ísť dolu, 
aby otvoril na pošte pokladnicu. Bolo v nej 
málo korún, začali ho biť, aby ukázal ďalšie 
„deňgi“, to sú po  rusky ľudovo nazývané 
peniaze. Nenašli viac, porozbíjali nábytok, 
prístroje a s krikom odišli. Vydýchli sme si, 
keď otecko došiel hore za nami. Mamička 
mu ošetrila a previazala hlavu. My sme sa 
v kúte pod vianočným stromčekom v pyža-
mách triasli od strachu. 

Otecko v  spomienkach na  obdobie Po-
vstania – na písacom stroji 25 strán – píše, 
že to boli vlasovci. Podľa Wikipédie ide 
o  príslušníkov Ruskej oslobodeneckej ar-
mády,   sformovanej počas druhej svetovej 
vojny zo  sovietskych vojnových zajatcov, 
zradcov, kolaborantov ako aj dobrovoľní-
kov, emigrantov a  odporcov komunizmu. 

Autor kresby Georg S. Juranits.

Po skončení vojny bol 1. septembra 1945 za riaditeľa Štátnej ľudovej školy v Senci menovaný Juraj Lehotay. 
Na obrázku z júna 1947 jeho manželka ako učiteľka žiakov 4. ročníka. V dolnom rade prvý zľava Andrej 
Tušer. Možno sa tam nájdu aj ďalší Senčania... Foto archív A. T.
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Mladí ľudia berú klimatickú zmenu naozaj vážne
Medzi kľúčovými témami súčasného sveta 
je klimatická zmena jednou z tých najpál-
čivejších. Býva prezentovaná skôr ako en-
vironmentálny problém, ktorý často svo-
jou zvučnosťou presiahne aj také fenomé-
ny ako sú ozónová diera, deštrukcia dažďo-
vých pralesov, chemické znečistenie vody, 
pôdy či ovzdušia. Zároveň je témou plnou 
mýtov a predsudkov, akoby bola príčinou 
všetkých problémov novodobej ľudskej po-
pulácie, pričom mnohí zužujú túto proble-
matiku len na  rámec globálneho nárastu 
teploty ovzdušia. 

Pravda je oveľa zložitejšia, žiada si od-
borné analýzy a  triezvy úsudok pri  sna-
hách o zmierňovanie dopadov klimatickej 
zmeny na človeka a jeho spoločnosť.

Zmeny klímy sprevádzali túto planétu 
počas celej jej vyše štyri miliardy trvajú-
cej geologickej histórie a často boli sprevá-
dzané väčšími či menšími „revolučnými“ 
zmenami prírodných systémov. Paralel-
ne sa menila fauna i flóra, druhy vymiera-
li a  nové sa objavovali tak, aby sa rýchlo 
prispôsobili na nové podmienky. Z hľadis-
ka vývoja prírody sú klimatické zmeny ne-
zriedkavým fenoménom, ale pred mnohý-
mi stovkami miliónov rokov neovplyvňo-
vali ľudskú civilizáciu, ktorá tu ešte nebola. 

Klímu súčasného sveta dokáže popri 
prírodných činiteľoch ovplyvniť, do  istej 
miery, aj človek svojou intenzívnou hospo-
dárskou činnosťou a degradáciou tradičnej 
krajiny. Klimatickú zmenu ani zďaleka ne-
charakterizujú len klasické klimatické uka-
zovatele, ako napr. teplota a vlhkosť vzdu-
chu. Paradoxne oveľa vážnejšie sú sprie-
vodné efekty problému, ktoré z klimatickej 
zmeny robia zmenu globálnu. Klasickým 
príkladom je environmentálna migrácia 
obyvateľstva vyvolaná nehostinnými ži-
votnými podmienkami vysušenej krajiny. 
Rozširovanie púštnych oblastí v  severnej 

Afrike vyháňa obyvateľstvo z  ich pôvod-
ných domovov. Zmena teplotných či vlh-
kostných pomerov vedie v  našich stredo-
európskych podmienkach k  prieniku no-
vých teplomilných druhov, vrátane jedova-
tých či parazitických, pričom do hry vstu-
puje fenomén biologických invázií. Menia-
ce sa podmienky cítia naši poľnohospodári 
pri  výbere vhodných plodín, ale aj lesní-
ci pozorujú zlý zdravotný stav niektorých 
tradičných drevín. 

Klimatická zmena je kľúčový fenomén, 
ktorý si zaslúži pozornosť celej slovenskej 
spoločnosti. Bola impulzom aj na zorgani-
zovanie konferencie žiakov seneckých škôl 
KLÍMA A JA – o klimatickej zmene a mož-
nostiach zmierňovania jej dopadu na člo-
veka. Uskutočnila sa na  pôde Mestského 
múzea v Senci 3. júna 2022. Podujatie or-
ganizovalo mestské múzeum ako part-
ner projektu Gymnázia Antona Bernolá-
ka v Senci, CLIMECO-GAB (Projekt podpo-
rujú Nórske granty a  je spolufinancova-
ný zo  štátneho rozpočtu SR). Konferencie 

sa zúčastnili žiaci Gymnázia A. Bernoláka 
a ZŠ J. G. Tajovského. Ich hodnotné príspev-
ky si vypočula odborná komisia z Prírodo-
vedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v  Bratislave, ktorú tvorili prof. RNDr. Pe-
ter Fedor, DrSc., RNDr. Martina Zvaríko-
vá, PhD. a Mgr. Zuzana Ježová. Príspevky 
žiakov sa týkali rôznych oblastí problema-
tiky klimatických zmien, vrátane globálne-
ho otepľovania, nedostatku vody, defores-
tácie, inváznych druhov či geneticky modi-
fikovaných organizmov. Presvedčili nás, že 
klimatický problém nie je mladým ľuďom 
ľahostajný a mnohí z nich pociťujú potre-
bu aktívne sa zapojiť do jeho riešenia. Ná-
dej stále ostáva.
Jana Fedorová

Bojovali na  strane nacistického Nemecka. 
Veliteľom bol generál Andrej Andrejevič 
Vlasov. Zúčastňovali sa hlavne na akciách 
proti partizánom. Už mi došlo, prečo sa pý-
tali na partizánov... 

Dramatický priebeh mal aj príchod 
do Senca na jar 1945. Nekonečná cesta ná-
kladným vlakom počas noci. Sedeli sme 
na streche prvého vagóna za rušňom. Oči 
plné sadzí. Vedľa seba najpotrebnejšie 
veci, všetko ostatné otecko poslal dopre-
du. Vlak sa pohyboval veľmi pomaly. Často 

zastavoval. Pred Sereďou sme stáli na mos-
te cez Váh asi tri hodiny. Bál som sa, či sa aj 
s nami nezrúti do rieky.

A v samotnom Senci? Bývali sme v pr-
vom dome za starou poštou. Bol to Berno-
lákov rad. Cez priechod pre chodcov je to 
blízko do  kostola a  ku kaplnke pod  ním. 
Aj do  školy, ktorú som navštevoval. Dnes 
sa v nej nachádza Základná škola s vyučo-
vacím jazykom maďarským. Práve v  tom 
trojuholníku si spomínam na  exhumácie 
padlých vojakov vo  vojne. Vyťahovali ich 

z masového hrobu. Nakladali na nákladné 
autá a odvážali. Desivé zábery...

Odvtedy pretieklo – nielen dolu Váhom 
či Dunajom – množstvo vody. Pretiekli aj 
moje – nielen mladé – roky. Pamätám sa, 
ako nám, deťom, dospelí hovorievali: nech 
je akokoľvek zle, len nech nie je vojna. 
A odrazu nemôžem uveriť vlastným očiam. 
Po  takmer osemdesiatich rokoch opäť vi-
dím jej obrazy. Neďaleko od môjho mesta.  

Mám zasa ten zlý pocit: strach...
      prof. Andrej Tušer

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia práce o klimatickej zmene pred odbornou komisiou. Foto: VCs
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Huszár Tibor fotóművésznek nagy szíve volt
Így emlékeztek a  szenci Török Házban 
június 17-én a  világhírű fotóművészre 
a róla készült portrékból összeállított kiál-
lítás megnyitóján, melynek apropója a mű-
vész június 16-i be nem töltött 70. szüle-
tésnapja volt. Rétén született, de családja 
hamarosan Szencre költözött a Šafárik ut-
cába. Ifjúkora a szenci fi atal fotósokból és 
fi lmesekből álló csoporthoz kötődött. Első 
kiállítását 1972-ben a  korabeli Művésze-
ti Alapiskolában rendezték meg. Leghíre-
sebb képei közül többet is Szencen fotózo-
tt, például azt az ikonikus képet, amely egy 
roma család temetési torának hangulatát 
örökíti meg. Barátai, ismerősei emlékeze-
tében ő az a  nagytermetű ember, akinek 
mindig fényképezőgép lógott a nyakában, 
erőt, energiát sugárzott és egyedi humora 
volt. Sajnos már 9 éve nincs velünk. Mun-
kássága Szlovákia kulturális örökségének 
elválaszthatatlan része. Értékes, és még 
feldolgozatlan hagyatéka sok felfedezésre 
váró kincset rejt. A  kiállítás ötletgazdája 
Natali Vekeman Huszárová, Huszár Tibor 
lánya válaszolt néhány kérdésünkre.

Hogyan jött létre a kiállítás?
Hihetetlenül gyorsan, három hét alatt jött 
létre a kiállítás, köszönhetően Jitka Bezúro-
vá festőművésznek, Strešňák Gábornak 
a  Városi Múzeum vezetőjének és termé-
szetesen a  portrék szerzőinek. Szerettem 
volna megemlékezni édesapám hetvene-
dik születésnapjáról. Felvettem a  kapcso-
latot Jitkával, hogy tarthatnánk-e Szencen 
a megemlékezést. Innentől kezdve minden 
jóra fordult, és ma kiállítást nyitunk.
Miért éppen Szenc?
Édesapám Rétén született és ugyanitt 
van eltemetve, de Szenc volt „Az a hely”, 

ahol fi atal korát élte és később is gyak-
ran járt oda, mert Szencen voltak a ba-
rátai, művészek - köztük a festőművész 
Peter Glavánek és Jitka Bezúrová fes-
tőművész, akivel családi barátok is va-
gyunk. Itt voltak a  kedvenc témái is. 
Szenc olyan volt számára, mint az ottho-
na, akárcsak Réte.
Hogyan született meg a kiállítás 
koncepciója?
Eredetileg szerettem volna bemutatni va-
lamit édesapám munkáiból, de ráébred-
tem, hogy itt szinte mindenki ismeri a ké-
peit. A születésnapját ünnepeljük, de mi-
vel már nincs köztünk, ezért úgy gondol-
tam, hogy mégis jelen lehetne a róla ké-
szült portrékon, amelyek felidéznék a lel-
két. Felvettem a kapcsolatot a fotóművé-
szekkel, akik fényképezték őt és ők kész-
séggel azonnal reagáltak. Minden szinte 
automatikusan történt, fennakadás nél-
kül, szinte el sem hiszem, hogy a kiállítás 
valósággá vált.

Hogyan él tovább Huszár Tibor?
Azt hiszem, az elmúlt években kevesebb 
szó esett róla, de már itt van egy új fotós 
generáció, fotográfi a szakos hallgatók 
és a művészet iránt érzékeny közönség, 
akiket megszólít Huszár Tibor munkás-
sága, aki Szlovákia legjobb 10 dokumen-
tarista és portréfotósa közé tartozik. 
Édesapám befejezte a  Babilon című fo-
tóalbumát, de már nem sikerült kiadnia. 
A könyv Párizsban élő művészek portré-
it tartalmazza. Ezek különleges, egye-
di alkotások, mert teljesen más portré-
technikát alkalmazott, mint korábban. 
50 ország 250 művészét fényképezte le 
egy régi rolleyfl ex géppel, szürke háttér 
előtt természetes fénynél. Nadar, a  19. 
századi portréfotózás francia úttörője 
ihlette őt. Ez a  könyv, ha sikerül kiad-
nunk,  ismét ráirányíthatja a  fi gyelmet 
apa munkásságára. Meglátjuk, hogy mit 
tudunk tenni.
VCs

Zľava: Jitka Bezúrová, Natali Vekeman Huszárová, Gábor Strešňák. Foto: VCs

Tibor Huszár bol fotograf s veľkým srdcom
Takto si na neho spomínali rodinní prísluš-
níci a priatelia, ktorí prišli 17. júna do Turec-
kého domu na  vernisáž výstavy fotografi í 
zachytávajúcich slovenského fotografa sve-
tového formátu Tibora Huszára, ktorý by 16. 
júna oslávil svoje 70. narodeniny.

Narodil sa v  Reci, ale onedlho sa jeho 
rodina presťahovala do  Senca na  Šafári-
kovu ulicu. Jeho mladosť bola spätá so se-
neckou skupinou mladých fotografov a fi l-
márov. Prvú výstavu mal v Ľudovej škole 
umenia v Senci v roku 1972. Niektoré z naj-
slávnejších snímok fotil v Senci, napríklad 

aj ikonickú fotografi u zachytávajúcu kar 
v rodine olašských Rómov.

Priatelia a známi si ho pamätajú ako veľ-
kého muža s fotoaparátom na krku, z ktoré-
ho vyžarovala energia a oplýval nezameni-
teľným humorom. Žiaľ, už 9 rokov nie je me-
dzi nami. Jeho dielo je však cennou súčasťou 
kultúrneho dedičstva Slovenska a jeho zatiaľ 
nespracovaná rozsiahla pozostalosť skrýva 
veľké poklady čakajúce na odhalenie. 
Dcéra Tibora Huszára Natali Vekeman 
Huszárová, pôvodca myšlienky výstavy, 
nám odpovedala na pár otázok. 

Ako vznikla výstava?
Expozícia vznikla v rekordne krátkom 
čase, za  tri týždne, zásluhou našej ro-
dinnej priateľky, akademickej maliar-
ky Jitky Bezúrovej, vedúceho Mest-
ského múzea Gábora Strešňáka a  sa-
mozrejme autorov fotografi í. Napadlo 
mi, že by bolo dobré niečo zorganizo-
vať na otcovu nedožitú sedemdesiatku. 
Spojila som sa s Jitkou, či by to nemohlo 
byť v Senci. Zrazu sa všetko pohlo tým 
správnym smerom a  dnes otvárame 
výstavu.

Prečo práve Senec?
Otec sa narodil v Reci a je tam pochova-
ný, ale Senec bolo také „jeho miesto“, kde 
prežil mladosť a chodieval sem často, pre-
tože tu mal ľudí, ktorých mal rád, umel-
cov, výtvarníkov – medzi nimi maliara 
Petra Glavánka a maliarku Jitku Bezúro-
vú, s ktorou sme rodinní priatelia. Záro-
veň tu mal objekty na fotenie. Senec bol 
miestom, kam sa rád vracal, bol pre neho 
ako domov, tak ako Reca.
Ako vznikol koncept expozície?
Pôvodne som chcela ukázať niečo z otco-
vej tvorby, ale napadlo mi, že jeho diela 

tu takmer všetci poznajú. Pripomíname 
si jeho narodeniny, ale on už tu nie je. As-
poň nech sú tu fotografi e, ktoré sprítom-
nia jeho ducha. Oslovila som tých foto-
grafov, ktorí ho fotili a oni okamžite rea-
govali. Všetko plynulo automaticky, nič sa 
nezasekávalo, ani sa mi nechce veriť,  že 
sa to stalo skutočnosťou.
Ako žije ďalej Tibor Huszár?
Myslím si, že posledné roky sa o ňom me-
nej hovorilo, ale už je tu nová generácia 
fotografov, študentov fotografi e, aj ve-
rejnosť citlivá pre  umenie, ktorú dielo 
Tibora Huszára osloví, pretože on patrí 

medzi top 10 slovenských dokumentár-
nych a  portrétnych fotografov. Otec mal 
takmer hotovú knihu, ktorú už nestihol 
vydať. Je to fotoalbum Babylon pozostáva-
júci z portrétov umelcov žijúcich v Paríži. 
Sú to unikátne snímky, pretože ich fotil 
úplne inak. Nafotil 250 umelcov z 50 štá-
tov sveta so starým rolleyfl exom pred še-
dým pozadím pri prirodzenom svetle. In-
špiroval ho Nadar, francúzsky priekopník 
portrétnej fotografi e z  19. storočia. Táto 
kniha by mohla otcovu tvorbu opäť zvidi-
teľniť. Uvidíme, ako sa nám to podarí.
VCsMatúš Zajac, autor portrétu v pozadí. Foto: VCs

Syn Filip Huszár zložil a zaspieval v sprievode 
priateľky song pre Otca. Foto: VCs
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Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov

Júl
Gabriela Bottová (65)
Ján Kostka (70) 
Erika Tornyaiová (70)
Mária Szabová (75) 
Anna Gábrišová (75)
Mária Kovacsová (80)

August  
Zuzana Majbová (65)
Barbora Dorňajová (70)
Jozef Hudák (75)
Irma Rumanová (80)
Oľga Šillerová (85)

SZTP ZO č. 215

Júl
Milan Matejčík (45)
Mária Döményová (65)
Júlia Koišová (70)
Ján Kostka (70)
Štefan Pejter (70)
Soňa Petrovičová (70)
Erika Tornyaiová (70)
Mária Kováčová (85)

August
Marcelina Tóthová (85)
0ľga Šillerová (85)

Jednota dôchodcov

Júl
Ing. Pavol Laboš (65)
Ing. Blažena Račková (65)
Zuzana Majbová (65)
Ján Kostka (70) 
Erika Tornyaiová (70)
Ing. Oľga Gerulová (70)
Vilma Tuššová (80)
Mária Kováčová (85)

August   
Ing. Daniela Poórová (65)
Mgr. Valéria Chríbiková (70)
Jozef Hudák (75)
Irma Rumanová (80)
Oľga Šillerová (85)

Spomíname
 
Dňa 5. júla 2022 to bude už 12 rokov,  
čo nás náhle opustila naša drahá mama 
Anna Bednárová. Stále chýbaš... nikdy 
nezabudneme, s láskou a so smútkom v srd-
ci spomíname, Soňa a Roman s rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Odišiel si tichučko ako odchádza deň, v našich 
srdciach ostáva spomienka len. Tak snívaj ten 
svoj večný sen a vedz, že nikdy nezabudneme 
na ten smutný deň. Dňa 16. júla 2022 si pripo-
míname piate výročie, čo nás navždy opustil 
Anton Benkovský. S láskou a úctou spomí-
na manželka Elena, syn Braňo s rodinou a brat 
Milan s rodinou.

Znova prišiel ten smutný deň, keď odišla si 
snívať svoj večný sen. Aj keď nie si medzi 
nami, vždy žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa 
mali radi. Dňa 31. júla 2022 si pripomíname  
17. výročie, čo nás navždy opustila Marta 
Benkovská. S láskou a úctou spomína syn 
Milan s rodinou a nevesta Elena s rodinou

Dňa 5. júla si pripomíname prvé výročie 
úmrtia našej milovanej mamičky, manželky, 
babky, prababky Heleny Kontárovej. S lás-
kou spomíname. Smútiaca rodina  
Július 5-én egy éve, hogy csendben ittha-
gyott, búcsú nélkül, a drága jó édesanya 
Kontár Ferencné, szül. Kontár Ilona. Sze-
retettel és fájdalommal őrzi emlékét a gyá-
szoló család

 
Dňa 29.5.2022 nás vo veku 69 rokov náhle 
opustil Jan Hireš. Ďakujeme rodine, všetkým 
príbuzným a známym za prejavy sústrasti. 
S láskou, smútiaca rodina

Dňa 8. júla uplynú štyri roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamič-
ka a babička. Terézia Peričková, rod. Ron-
cseková. S láskou spomína manžel a dcéry 
s rodinami

 
27. júna si pripomíname 20. výročie úmrtia 
nášho milovaného Viliama Herczoga. Tí, kto-
rí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Manželka Marta a syn Viliam s rodinou 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2022. 
június 27-én, halálának 20-ik évfordulóján, 
a szeretett Herczog Vilmosra. Akik ismerték 
és szerették, szenteljenek emlékének egy néma 
pillanatot. Felesége Márta és fia Vili családjával

V Mestských novinách Senčan radi bezplatne uverejníme 
mená narodených detí, sobáše alebo úmrtia. Z dôvodu 
GDPR však potrebujeme buď súhlas zaslaný mailom 
na sencan@senec.sk alebo podpísaný osobne v redakcii.
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Seneckí seniori 
v dobrej forme

Slnečný, priam horúci utorok 7. júna 2022 
už o 9:00 ráno privítal pred mestskou cha-
tou Olympic na severnej strane Slnečných 
jazier okolo 100 seneckých seniorov. Čo sa 
dialo? Mesto Senec pre nich zorganizovalo 
športový deň. Na otvorení sa zúčastnili pri-
mátor Ing. Dušan Badinský a vedúca Útva-
ru sociálnych služieb mesta Senec Mgr. 
Gabriela Lócziová. 
Po dlhšom čase opäť zápolili v  piatich 
disciplínach členovia Jednoty dôchodcov 
Senec, Klubu dôchodcov pri  MsÚ Senec 
a Slovenského zväzu telesne postihnutých 
ZO č. 215 Senec. JDS postavila štyri druž-
stvá - dve ženské a dve mužské. Pretekalo 
celkom 11 družstiev v hode loptou na cieľ, 
hádzaním šípkami do terča, v behu s ping- 
pongovou loptičkou na  lyžičke medzi kol-
kami, v  rýchlosti skladania pexesa a  – 
v najnáročnejšej disciplíne – v poskytovaní 
prvej pomoci, ktorú gestorovala profesio-
nálka zo Slovenského Červeného kríža, ria-
diteľka územného spolku SČK Bratislava 
okolie Emília Macsiczová. Mnohí účastníci 

museli načrieť do  vedomostí ešte zo  škol-
ských rokov, kedy sme sa učili ako pomôcť 
dusiacemu sa, ako uviazať ruku pri zlome-
nine alebo čo urobiť pri uštipnutí včelou...  
Deň sa skončil veľmi optimisticky a s olym-
pijskou myšlienkou, že nie je dôležité zvíťa-
ziť, ale zúčastniť sa. Trom najlepším druž-
stvám – dve prvé miesta získali členovia 
ZO SZTP č. 215 Senec a bronzovú priečku  
ženské družstvo Jednoty dôchodcov Senec 

– primátor spolu s  viceprimátorom Ing. 
Jurajom Gubánim a  Mgr. Gabrielou Ló-
cziovou odovzdali zaujímavé ceny. Navy-
še každý účastník dostal voľnú vstupenku 
do Aquaparku Senec. Dobrý guláš a vzor-
ná starostlivosť i súčinnosť pri športovaní 
zo  strany prívetivých pracovníčok útva-
ru sociálnych vecí len dotvorili príjemnú  
atmosféru stretnutia.
-er

Víťazný tím s vedením mesta. Foto: VCs

Rozbehli sme sa
Aj vďaka podpore Mesta Senec sme sa zúčast-
nili dvoch výletov. Vybrali sme sa do Arboré-
ta Mlyňany Slovenskej akadémie vied. Očaru-
júca záhradná architektúra, vychýrené rozá-
rium a prekrásne rozkvitnuté rododendrony 
nám dodali sily do programu v Štátnom žreb-
číne Topoľčianky. Výlet sme ukončili v Poľov-
níckom zámočku a prešli sme sa po zámockej 
záhrade.

O trojdňový zájazd do  južných Čiech 
bol eminentný záujem. Prvou zastáv-
kou bol zámoček Červená Lhota zasadený 

do  rozprávkového okolia. Na  druhý deň 
nás čakala návšteva zámku Hluboká, kam 
nás vyviezol vláčik. Ďalšiu zastávku sme 
mali v Holašoviciach, známych svojimi gaz-
dovskými domcami. Obed sme mali v Čes-
kých Budejoviciach, kde sme navštívili pi-
vovar. Tretí deň sme venovali mestu Čes-
ký Krumlov. Pozreli sme si zámok a  mno-
hí aj záhrady. Po obede sme prešli do mesta 
Telč. Očarili nás krásne budovy v taliansko- 
renesančnom štýle. 
Ľudmila Mihálová, členka výboru JDS Senec

Matičiari 
spoznávali vlasť
Lúka nad Váhom – Tematín – Bezo-
vec, taká bola trasa turisticko – po-
znávacieho výletu, ktorý MO MS 
uskutočnil 28. mája. 

Pravdaže, tých 13 kilometrov 
prešlo len 33 zdatnejších (medzi 
nimi 11 detí do  16 rokov). Ostat-
ní sa v sprievode riaditeľa Balneo- 
logického múzea PhDr. Vladimíra 
Krupu venovali veľkomoravskej 
histórii. Navštívili kniežací dvorec 
v  Ducovom a  archeologický areál 
v  Moravanoch nad  Váhom, kde 
bola nájdená Moravianska Venu-
ša. Vykopané artefakty sú uložené 
v  Balneologickom múzeu v  Pieš-
ťanoch, kde sme naše putovanie 
skončili. Celý deň nás riaditeľ mú-
zea sprevádzal odborným výkla-
dom – čo všetci účastníci s vďakou 
kvitovali. Vrátili sme sa s  novými 
vedomosťami o významnom úseku 
našich dejín a pokochali sa pohľad-
mi na našu krásnu vlasť.
MUDr. Jarmila Ožvaldová,  
predsedníčka MO MS Arborétum Mlyňany. Foto: JDS Senec
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Slnečné jazerá sú pripravené na letnú sezónu 2022
Leto sa už začalo a  na Slnečné jazerá sa 
vracia letná atmosféra. Pláže a vodná plo-
cha sú plné rekreantov, plavcov, nafukova-
čiek, paddleboardov a  vodných bicyklov. 
Slnečné jazerá sú pripravené pre rekrean-
tov a dovolenkárov. Na každej pláži máme 
osadené minimálne 3 prezliekarne, toale-
ty sme posilnili na piatej pláži, čo sa nám 
osvedčilo už minulý rok. 

Kvalita vody je meraná v  dvojtýžden-
ných intervaloch – z  dostupných výsled-
kov môžeme konštatovať, že kvalita ostá-
va na  európskej úrovni, výsledky z  kaž-
dého merania sú publikované na  stránke 
www.slnecnejazera.eu a  tiež na  každej 
vstupnej bráne. 

Sme veľmi radi, že si návštevníci ob-
ľúbili aj zrevitalizovanú časť južnej pláže 
a tento pôvodne zanedbaný kus opäť ožil. 
Oproti minulému roku je povolené vode-
nie psov na  všetky pláže, ale je zakázané 
kúpať sa so psom. Na ovlaženie psíka môžu 
návštevníci využiť sprchy v každej zóne. 

O bezpečnosť návštevníkov sa stará vod-
ná záchranná služba a  ako jedno z  mála 
prírodných kúpalísk disponujeme záchra-
nárskym člnom, ktorý prešiel rekonštruk-
ciou. Pre rýchlejší zásah v prípade mimo-
riadnych udalostí sme vybudovali zjazd 
do  vody pre  záchranné zložky, ktorý sa 
nachádza v južnej zóne. Slnečné jazerá sa 
môžu pochváliť aj novým heliportom pria-
mo napojeným na vodnú plochu a pláž. Pri-
stáť na  ňom dokážu všetky záchranárske 
vrtuľníky používané na  Slovensku. Verí-
me však, že tieto opatrenia nebudeme v let-
nej sezóne 2022 potrebovať. Prosíme preto 
návštevníkov a kúpajúcich, aby sa pri akti-
vitách vo vode správali zodpovedne, ohľa-
duplne a nepreceňovali svoje sily.

Kúpanie na  Slnečných jazerách je 
na vlastnú zodpovednosť a podľa vlajkovej 
signalizácie na každej pláži: červená vlajka 
bez  asistencie vodnej záchrannej služby, 
biela vlajka s asistenciou vodnej záchran-
nej služby.

Pripravili sme si aj niekoľko noviniek 
a to zrenovované sedenia v lokalite bunga-
lovov, obnovili sme taktiež mólo na malej 
pláži v južnej zóne, pribudlo petangové ih-
risko. Osadíme nové pitné fontánky a roz-
miestnime 8ks nových masívnych sedení 
v rôznych lokalitách pláží.

Pokračovať bude aj obľúbený cyklo-
bus v  spolupráci s  krajskou organizáciou 
cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov. 
Premávať bude každú stredu počas júla 

a augusta na trase Senec – Jelka – Čilistov. 
Určený je nielen pre  cyklistov, ale využiť 
ho môžu aj korčuliari alebo peší v  prípa-
de záujmu o výlet do Jelky alebo k Dunaju.

Všetkým návštevníkom prajeme, aby si 
užili príjemné letné chvíle strávené na Sl-
nečných jazerách.
Správa cestovného ruchu Senec
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Senecká olympiáda žiakov všetkých spojila
Už sedemnásty raz súťažili žiaci seneckých 
škôl a škôlok v rôznych športových disciplí-
nach. Jednotlivé súťaže sa odohrávali na 
viacerých miestach počas vyše týždňa. 

Toto veľké športové podujatie začalo 
slávnostným stretnutím v športovom areá-
li Slávia za prítomnosti primátora Dušana 
Badinského, viceprimátora Juraja Gubáni-
ho a prednostky Jarmily Répássyovej. Se-
neckú olympiádu žiakov otvorila riaditeľ-
ka GAB Senec PaedDr. Zuzana Synaková. 
Žiakov jednotlivých škôl sprevádzali ich 
riaditelia a riaditeľky a samozrejme aj obe-
tavé pani učiteľky. Spoločne boli svedkami 
vztýčenia olympijskej vlajky a zapálenia 

ohňa, ktoré podčiarkla olympijská hymna. 
Hlavný rozhodca Daniel Rehák a športovec 
Rudolf Vokálik predniesli sľuby rozhodcov 
a športovcov. 

Podujatia sa zúčastnili žiaci GAB Se-
nec, ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská, ZŠ s VJM 
A.M Szencziho, ZŠ Kysucká, Súkromnej zá-
kladnej školy Kysucká, Spojenej školy Tr-
navská, MŠ Kysucká, MŠ Fándlyho, MŠ 
A.M. Szencziho, Súkromnej MŠ Benjamín 
a deti z Ukrajiny – zo seneckého adaptač-
ného centra. Všetci sa následne presunuli 
na športoviská, kde sa mohlo začať športo-
vé zápolenie.
MO

Senecký AWK úspešný na Majstrovstvách Európy
Na konci mája sa v poľskej Rumii uskutoč-
nili majstrovstvá Európy v armwrestlingu 
federácie IFA (International Federation of 
Armwrestling). Slovenskí reprezentanti 
získali 7 zlatých, 6 strieborných a 10 bron-
zových medailí. Navyše v  súťaži tímov sa 
umiestnili naši juniori (U18) i  telesne po-
stihnutí športovci na tretích miestach.

Senecký AWK na  ME reprezentovali 
Ing. Marian Čapla (člen výkonného výboru 
IFA a prezident Slovenskej únie armwrestlin-
gu), MUDr. Miroslav Babiak (predseda anti-
dopingovej komisie IFA) a za pretláčačskými 
stolmi Miroslav Koczka a Maximilián Macsai.

Iba 16-ročný M. Macsai, veľký talent, sa 
na  takomto podujatí predstavil po  prvý-
krát. Napriek počiatočnej nervozite sa 
popasoval s súpermi a v ľavej ruke získal 

bronzovú medailu. V pravačke si na neho 
už dali väčší pozor a Maxovi zostalo ne-
populárne 4. miesto. Súťažil v  kategó-
rii U18, kde bol najmladší, takže to bolo 
hlavne o zbieraní skúseností, ktoré môže 
zúročiť už na  septembrových majstrov-
stvách sveta.

Medzi staršími pánmi (Grand Masters) 
sa predstavil aj tréner slovenskej reprezen-
tácie Miroslav Koczka. A úspešne. Po  ťaž-
kých súbojoch získal 2 medaily – v  ľavej 
ruke bronzovú a  v pravej dokonca strie-
bornú. Nanešťastie sa Mirovi pri  súťaži 
zranil ľavý biceps. Radosť z úspechu tak vy-
striedali obavy. Všetci veríme, že zranenie 
nebude natoľko vážne, aby ovplyvnilo prí-
pravu na MS.
Marian Čapla

Akčný deň detí trval 2 dni
Po pandemickej pauze sa konečne mohlo konať aj podujatie ur-
čené pre deti i dospelých všetkých vekových kategórií, ktoré už 
tradične organizuje Piccard Senec s finančnou podporou mesta.

Tento raz trval Akčný medzinárodný deň detí dva dni, počas kto-
rých sa všetci mohli pokochať pohľadom na  techniku záchran-
ných a bezpečnostných zložiek, ale aj tanečnými, športovými či 
rozprávkovými vystúpeniami a workshopmi a množstvom iného.
MO
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Ondrej Kubo: "Bicykel a beh sú mojou srdcovkou."
Do  dvojdňových Majstrovstiev Slovenska 
štafiet – Triatlon Senec 2022 organizova-
ných Triatlonovým klubom 3NT – TRINITY 
Bratislava sa zapojil aj Ondrej Kubo, toho-
ročný majster sveta v duatlone na strednú 
vzdialenosť. V štafete v kategórii MIXštafe-
ty ELITE spolu s Marekom Smetanom a Lý-
diou Drahovskou získal suverénne prven-
stvo. Dominantné postavenie klubu potvr-
dila aj strieborná priečka v štafete zloženej 
z mladých pretekárov.

Na sociálnych sieťach nájde-
me pri vašom mene prívlastok 
„profesionálny triatlonista“. Čo to 
znamená?
Povedal by som, že na  Slovensku to ne-
znamená nič, pretože tu máme možno 
jedného profesionálneho triatlonistu, kto-
rý sa tým naozaj živí. Pri súčasnej úrov-
ni sponzoringu sa u nás nedá vyžiť len 
z triatlonu. V medzinárodnej konkurencii 
súťažím s "profíkmi", ktorých to naozaj aj 
živí, ale ja mám civilné zamestnanie. Vy-
študoval som FTVŠ a som trénerom v klu-
be 3NT – TRINITY Bratislava, kde pôso-
bím aj ako športovec. Donedávna som 
pracoval 8-12 hodín denne, čo sa mi po-
darilo zmeniť, ale stále nie som profesio-
nál v tom zmysle, že by som nemal nič iné 
na starosti len trénovať na preteky.
A čo vaše súkromie?
Pochádzam z Piešťan, ale odkedy som za-
čal študovať na vysokej škole a žiť na in-
ternáte, už som sa tam natrvalo nevrátil. 
Minulý rok som sa oženil a s manželkou 
bývame v Bratislave. Deti zatiaľ nemáme. 

Aké športové úspechy máte na svo-
jom konte?
V roku 2017 sa mi podarilo vyhrať Chal-
lenge Šamorín, majstrovstvá sveta vo ve-
kovej kategórii 18-24 a opäť v roku 2018, 
ale už v  kategórii 25-30. Mám niekoľ-
ko titulov majstra Slovenska. V triatlone  
a v duatlone je veľa rôznych kategórií, ale 
nemám presne spočítané medaily. V  sú-
časnosti pretekám v skupine ELIT, čo sú 
profesionáli. Mojím posledným a  zatiaľ 
najväčším úspechom je 1. miesto v  ka-
tegórii ELIT na  Majstrovstvách sveta 
v  duatlone. Bolo to tento rok v  Dánsku, 
kde sme začínali behom na  10 kilomet-
rov, pokračovali sme na  bicykli na  úse-
ku 60 kilometrov a preteky sme ukončili 
opäť behom na 10 kilometrov.  

Ktorú triatlonovú disciplínu máte 
najradšej?
Samotný triatlon mám rád práve pre-
to, že je kombináciou troch športov. Mo-
jou prednosťou je, že aj po veľmi nároč-
nom bicyklovaní dokážem kvalitne be-
žať. Bicykel a  beh sú mojou srdcovkou 
a v plávaní sa trošku trápim. Na teplotu 
vody sa však sťažovať nemôžem, Slneč-
né jazerá majú dnes príjemných 21,5-22 
stupňov. Podmienky sú dobré, takže sa 
pokúsim preteky vyhrať a keďže sú orga-
nizované mojím klubom, tak hádam ich 
nesklamem.

My dnes už vieme, že Ondrej Kubo bol čle-
nom víťaznej štafety. Gratulujeme!
VCs

Ondrej Kubo na Triatlone Senec 2022. Foto: VCs

4. júna sa v  Modre uskutočnili Majstrov-
stvá Bratislavského kraja v  rapid ša-
chu jednotlivcov pre  rok 2022. Pri  účasti  
87 hráčov sa umiestnil Miroslav Gruca  
(1. zľava na obrázku) na 3. mieste. Konku-
rencia bola veľká a o to viac sa cení dosiah-
nutý úspech. Miro, gratulujeme a ideš nám 
vzorom. Len tak ďalej! 
JC

Senecký šachista 
na stupni víťazov!

Miroslav Gruca (vľavo) v akcii. Foto: archív klubu
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Najväčší footgolfový turnaj v histórii 
Slovenska bol odštartovaný v Parku odychu

2. júna sa uskutočnilo slávnostné otvo-
renie SLOVAK OPEN 2022 – FIFG MAJOR 
1000, jedného z  najväčších footgolfo-
vých turnajov na svete v tomto roku. De-
jiskom otváracieho ceremoniálu bol Park 
oddychu v  Senci. Primátor Dušan Badin-
ský v príhovore ocenil organizáciu turnaja 
a  vyjadril nádej, že raz bude môcť fandiť 
slovenským hráčom aj na olympiáde. 

Takmer 250 hráčov z 20 krajín si zmera-
lo sily počas 3 hracích dní na 2 náročných 
a technických ihriskách v areáli Black and 
White Golf Course v  Bernolákove. Medzi 
hráčmi nechýbala absolútna špička sveta 
vo footgolfe, na čele s aktuálnym majstrom 

sveta Argentínčanom Matiasom Perronem. 
Bol tu Ben Clark z Anglicka, ktorý bol 4 roky 
po sebe svetovou jednotkou a tešili sme sa 
z prítomnosti najlepšieho hráča z Francúz-
ska Cedrica Bonnota, ale i  mnohých ďal-
ších. V  8-ročnej histórii footgolfu sa prvý-
krát na Slovensku odohral Turnaj Svetovej 
Tour na úrovni FIFG 1000 – MAJOR.

Víťazom sa stal maďarský reprezentant 
Backai Bence, ktorý potvrdil svoju skvelú 
formu. Najlepším Slovákom na  turnaji bol 
reprezentant Slovenska Matúš Vido, kto-
rý skončil na 6. mieste. Mesto Senec repre-
zentovali aj hráči klubu FootGolf Senec, kto-
rí mali zastúpenie vo všetkých kategóriách 

od  juniorov, žien, mužov až po  seniorov. 
Z  nich najviac potešil junior Marcel Ne-
meškürti, ktorý vyhral svoju kategóriu.
Zdroj: SFGA

Titul majsterky Európy so zápisom 
do Guinessovej knihy rekordov
Jedenásťnásobná majsterka sveta Lucia  
Debnárová priniesla z Bukurešti 12. titul 
majsterky Európy. Postúpila do finále bez 
prehry, ale postupový zápas s Marynou 
Shulika z Ukrajiny jej dal zabrať. Zápas tr-
val neuveriteľných 11 minút. Bol to najdlh-
ší zápas v histórii ženského armwrestlin-
gu, tým pádom aj Guinessovým rekordom. 
Maryna po prehre s Luciou musela ísť do 
semifinále, kde ju už veľmi vysilenú po-
razila ďalšia skvela súperka z Rumunska. 
Maryna napokon skončila tretia.

Unikátny zápas Lucie Debnárovej si všim-
la americká hviezda armwrestlingu John 
Brzenk, ktorý je považovaný za najlep-
šieho armwrestlera všetkých čias. „Moje 
ústa ostali otvorené už po nejakých 8 mi-
nútach. Ak sa nemýlim, najdlhší mužský 
zápas trval cez 8 minút, tento vyše 11 mi-
nút. A boli to ženy! Toto sa musí dostať do 
Ameriky! Je len otázkou času, kedy Deb-
nárovú pozvú do World Armwrestling 
League.“
Pripravil: Csaba Vysztavel Na stupňoch víťazov. Foto: archív LD

Marcel Nemeškürti druhý zľava. Foto: M. Pochyba

Seneckí rybári oslávili Medzinárodný deň detí okrem iného 
aj chytaním slnečníc na Striebornom jazere. Každé dieťa, 
ktoré sa zapojilo, dostalo krásnu medailu. Foto: VK

Na prvú nočnú cyklojazdu v roku 2022 prišlo 259 cyklistov. Ďal-
šie sa budú konať 8. júla a 19. augusta. Čas štartu bude zverejne-
ný týždeň pred podujatím. Foto: Miro Pochyba
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Aquapark Senec
Hľadáme nových kolegov do tímu.

Hotel Senec****

PONUKA PRÁCE NA TPP
Pracovník detského sveta MiniME 

(762 € – 1000 €/mesiac Brutto) od 750 € Netto
V prípade záujmu kontaktujte: 

Mgr. Patrícia Siváková +421 902 919 690

Recepčná/Recepčný 
(762 € – 1000 €/mesiac Brutto 

+ príplatky v závislosti od skúseností a sezóny)
V prípade záujmu kontaktujte: 

Viktória Jákocsová +421 902 919 696

Upratovačka/Chyžná
(623 – 800 €/mesiac Brutto)

+ zákonné príplatky a odmeny podľa výkonu 
(650 – 800 € Netto)

V prípade záujmu kontaktujte:
Vierka Sobotová +421 910 833 126

Čašník/čašníčka (762 € – 1400 € Brutto) 
+ 5% z celkového predaja (750 € – 1400 € Netto)

Barman/Barmanka (762 € – 1400 € Brutto) 
+ 5% z celkového predaja (750 € – 1400 € Netto)

V prípade záujmu kontaktujte: 
Miloš Florkovič +421 902 919 698

Benefi ty pre zamestnancov 
Hotela Senec**** a Aquaparku Senec:

•Neobmedzený vstup do Aquaparku 
pre najbližšiu rodinu

•Teambuilding pre zamestnancov s ubytovaním
•Výborná zamestnanecká strava

•Zamestnanecké ceny na vybrané produkty 
(detský kútik, masáže, športy ...)

PONUKA BRIGÁD NA LETO
Denné upratovanie brigádnik – 4,50 € Brutto

V prípade záujmu kontaktujte : 
p. Kadnárová +421 910 909 902

Plavčík brigádnik – 5,00 € Brutto
V prípade záujmu kontaktujte : 

p. Kadnárová +421 910 909 902

Kuchár brigáda – 5,00 € Brutto
Obsluha bufet brigádnik leto – 5,00 € Brutto

Barman/ka brigádnik – 5,00 € Brutto
V prípade záujmu kontaktujte : 

p. Rusnák +421 904 473 612 

PONUKA PRÁCE NA TPP
Nočné upratovanie – od 720,00 € Netto

V prípade záujmu kontaktujte : 
p. Kadnárová +421 910 909 902

Plavčík – od 750,00 € Netto
V prípade záujmu kontaktujte : 

p. Jasovský +421 910 909 905

Obsluha reštaurácia – od 750,00 € Netto
Kuchár – od 1 100,00 € Netto

V prípade záujmu kontaktujte : 
p. Rusnák +421 904 473 612 

Masér – od 850,00 € Netto
Saunamaster – od 850,00 € Netto
Vedúca zmeny – 950,00 € Netto

V prípade záujmu kontaktujte : 
p. Miklenčičová +421 911 828 362

Riaditeľ technického úseku – 
1300 – 1500 € Netto

Údržbár/elektrikár – od 900 € Netto
V prípade záujmu kontaktujte: 

Michal Petráš + 421 903 793 994

Denné upratovanie brigádnik


