Uvoľňovanie opatrení sme všetci privítali, nepoľavujme však v opatrnosti. (viac na str. 2)

Ročník 30

6/2020

Odfotiť Lichnerovu ulicu bez ľudí je už opäť raritou. Najmä pekné počasie vylákalo do ulíc nielen Senčanov.

Zastupiteľstvo rokovalo aj v pandémii

Foto: Miroslav Pochyba

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
23. júna 2020
o 9:00 v MsKS Senec

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci sa stretli na rokovaní o dôležitých otázkach
mesta aj počas pandémie. Zasadnutie sa konalo v Mestskom
kultúrnom stredisku bez účasti
verejnosti. Museli byť dodržané
rozostupy a prísne hygienické
opatrenia. Napriek tomu sa diskutovalo relatívne dlho a medzi
prítomnými to iskrilo.
Už v úvode boli stiahnuté z rokovania štyri body, medzi nimi
aj žiadosť spoločnosti AVE SK
odpadové hospodárstvo - zmena stavby - navýšenie hrádze
severozápadného cípu a uzavretie a rekultivácia skládky.
Mnoho sa diskutovalo o Sprá-

ve cestovného ruchu Senec
a Slnečných jazerách. Poslanci
rozhodli, že sa tento rok nebudú meniť ceny vstupného do
areálu jazier a stanovilo cenové
kategórie v stanovom a karavanovom kempe. Rozhodli aj
o určení platených parkovísk
a sumách za parkovanie.
Dôležitým bodom bola zmena
rozpočtu mesta, v ktorej sa
posunuli niektoré najmä investičné akcie pre ekonomické následky pandémie.
Celé zasadnutie si môžete pozrieť online po jednotlivých bodoch na www.zastupitelstvo.sk
a viac informácií nájdete aj v zápisnici na www.senec.sk. MO

Zasadnutie sa bude konať za prísnych hygienických podmienok.
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Počas „dlhého týždňa“ si môžete vyzdvihnúť
a zaplatiť daňové rozhodnutia
Možnosť vyzdvihnúť si rozhodnutia k dani z nehnuteľností
a poplatkom za odpady, prípadne iné daňové rozhodnutia
na Mestskom úrade v Senci
(tzv. dlhý týždeň) bude v termíne od 8.6.2020 do pondelka 15.6.2020 (vrátane) v čase:
pondelok – piatok 07:00 – 18:00
a v sobotu 8:00 – 12:00. Dlhý
týždeň sa bude konať v sobášnej sieni Mestského úradu

v Senci za prísnych hygienických podmienok.
Priamo na úrade bude možné
platby aj uskutočniť. Samozrejme, zaplatiť bude možné aj cez
internetbanking. Na rozhodnutiach sú vždy uvedené aj všetky
potrebné informácie k platbe.
Mesto bude rozhodnutia doručovať aj elektronicky a poštou.
Mestský úrad
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Informácie mesta Senec k aktuálnej situácii - opatrenia a odporúčania
Dôležité linky:
Úrad verejného zdravotníctva:
www.uvzsr.sk
Koronavírus na Slovensku COVID-19:
www.korona.gov.sk
Mesto Senec:
www.senec.sk
Facebook:
Mesto Senec – oficiálna stránka
Mesto Senec odporúča obyvateľom mesta sledovať masmédiá: televízie, rozhlasové stanice, tlač a dôveryhodné internetové zdroje.

tajnerov, lavičiek na pešej zóne a ihrísk sa
podľa potreby opakuje.
• Vstup do verejných budov je možný len
s ochranným rúškom, šatkou a pod.
• Možnosť vyzdvihnúť si rozhodnutia
k dani z nehnuteľností a poplatkom za
odpady, prípadne iné daňové rozhodnutia na Mestskom úrade v Senci (tzv.
dlhý týždeň) bude v termíne od 8.6.2020
do pondelka 15.6.2020 (vrátane) v čase:
pondelok – piatok 07:00 – 18:00 a v sobotu 8:00 – 12:00. Dlhý týždeň sa bude
konať v sobášnej sieni mestského úradu
za prísnych hygienických podmienok.

Mestský úrad

Sociálne služby mesta Senec

• Mestský úrad v Senci – jeho kontaktné
pracoviská (podateľňa, evidencia obyvateľstva, matrika, pokladňa) ako aj odborné útvary a referáty vrátane Spoločného
obecného úradu pre stavebný poriadok
budú od 25.5.2020 pre verejnosť k dispozícii v úplnej prevádzke. Verejnosť si
môže vybaviť potrebné úkony v nasledovných úradných hodinách:
na Mestskom úrade: pondelok 7.30 –
14:30; v stredu 8:30 – 17:00; v piatok
7.30– 13.30; v dňoch utorok a štvrtok
je nestránkový režim (verejnosť môže
kontaktovať úrad elektronicky).
SOÚ pre stavebný poriadok so sídlom
na Šamorínskej 4 funguje nasledovne:
pondelok 8.00 – 15.00; streda 8.00 –
17.00; utorok – štvrtok prebieha výjazd
zamestnancov SOU na dohodnutých
obhliadkach v teréne; piatok je nestránkový deň.
Prístup verejnosti a jej pohyb na MsÚ
bude však aj naďalej riadený informátormi MsÚ v záujme dodržania platných hygienických opatrení, t.j. meranie teploty,
rúško, rukavice a dodržanie bezpečnej
vzdialenosti medzi osobami. Verejnosti
odporúčame dohovoriť si osobné stretnutia na jednotlivých útvaroch a referátoch
MsÚ vopred cez zverejnené kontakty
na webstránke mesta, čím prispejete ku
skráteniu čakacej doby na vybavenie
stránok.
• Sobáše sa konajú v súlade s podmienkami určenými Úradom verejného zdravotníctva SR.
• Pohrebné obrady v Dome smútku sa
konajú v obmedzenom režime za účasti
najbližšej rodiny (v počte max. 15 ľudí).
Podrobnosti o opatreniach pre sobáše
a pohrebné obrady nájdete na korona.
gov.sk/prijate-opatrenia/#bohosluzby-svadobne-obrady
• Dezinfekcia verejných priestranstiev,
autobusových zastávok, autobusovej
stanice, železničnej stanice, stojísk kon-

• Denné centrum pre seniorov je zatvorené. Do Zariadenia opatrovateľskej služby
je vstup akýchkoľvek návštev striktne zakázaný.
• Terénna opatrovateľská služba v domácnostiach je naďalej zabezpečovaná
za dôsledného dodržiavania hygienických opatrení opatrovateliek a taktiež
opatrovaných.
• Tzv. sociálny taxík zabezpečujúci prepravnú službu (napr. návšteva lekára
v BA) premáva v obmedzenom režime.
Službu je nutné si objednať deň vopred
na tel. čísle 02/20205145.
• Ak niekto potrebuje pomoc, najmä
osamelí starší ľudia (donáška nákupu,
liekov), môže sa nahlásiť na útvare sociálnych služieb na tel. číslach 02/20205121,
20205122, k dispozícii je aj Slovenský
Červený kríž na tel. čísle 02/45924273
alebo mailom locziovag@senec.sk.
• Na Slnečných jazerách – JUH (pri bývalej drevenej dedine) je prístup k pitnej
vode najmä pre ľudí bez domova.

Mestská polícia

• Mestská polícia plní preventívne úlohy a dohliada na dodržiavanie nariadení.
Mestská polícia a štátna polícia budú aj
naďalej spolupracovať a realizovať priebežné kontroly dodržiavania nariadení.
• Policajný zbor SR: 158
• Mestská polícia: 159

Odpadové hospodárstvo

• Zberný dvor bude otvorený v pondelok
až štvrtok v čase od 7:00 do 15:00, v piatok od 7:00 do 14:00 a v sobotu od 08:00
do 14:00.
Upozorňujeme, že zberný dvor môžu
využívať len občania s trvalým pobytom
v meste Senec, je potrebné preukázať sa
občianskym preukazom alebo potvrdením o tom, že ste poplatníkmi mesta Senec. Žiadame občanov, aby dodržiavali
pokyny a usmernenia zamestnancov.

Školstvo a šport

• Od 1. júna môžu byť otvorené materské
školy a základné školy od 1. do 5. ročníka. V čase uzávierky novín sa pracuje na
podrobnostiach a možnostiach realizácie
rozhodnutia Vlády SR. Rodičia sú informovaní cez portál EduPage, web mesta
alebo web každej školy a školského zariadenia.

Mestské kultúrne stredisko

• Mestská knižnica, Galéria Labyrint
a Mestské múzeum sú otvorené.
• Hromadné kultúrne podujatia sa do
30. júna nekonajú.
• Park oddychu – amfiteáter je pre verejnosť otvorený.
• Letná filmová sezóna v amfiteátri sa
začala už v sobotu 23. mája o 21:00.
Do odvolania je zatiaľ obmedzený počet
divákov na 100.

Správa cestovného ruchu Senec

• Na Slnečných jazerách vyzývame verejnosť správať sa pri pohybe vonku v súlade so zásadami osobnej ochrany, t.j. mať
rúško, rukavice a dodržiavať vzájomný
odstup. Je dôležité zachovať rozptýlený
pohyb v areáli. Nosenie rúška v exteriéri
je od 20. mája dobrovoľné, ak sa bude dodržiavať sociálny odstup (pri vzdialenosti
viac ako 5 m) od cudzích osôb. V prípade
rodinných príslušníkov nebude nosenie
rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Kúpanie je povolené iba na vlastnú
zodpovednosť. Návštevníkov Slnečných
jazier prosíme udržiavať v areáli poriadok
a čistotu – je to súčasť vzájomnej ochrany.
• TIK – Turistická informačná kancelária
je otvorená.

Svätý Martin

Upozorňujeme na zvýšený výskyt kliešťov v tráve aj iných porastoch.

Všeobecne platné informácie

• Všetkým obyvateľom odporúčame nosiť ochranné rúška všade, kde sa môžu
stretnúť s ľuďmi, nezdržiavať sa vo väčších skupinách, sledovať dôveryhodné
zdroje a rešpektovať všetky nariadenia
a odporúčania zodpovedných inštitúcií.
Napriek uvoľňovaniu opatrení však obchody zostanú v nedeľu zatvorené. Nedeľu vláda počas koronakrízy určila za
sanitárny deň.
BUĎME
AJ
NAĎALEJ
OPATRNÍ
A NEPRESTÁVAJME SA CHRÁNIŤ!
Informácie v maďarskom jazyku nájdete
na strane 15.
vedenie mesta Senec
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Kalendár
primátora
máj 2020
Z pracovného diára
primátora mesta Senec na mesiac máj
vyberáme:
• Pracovné stretnutia so zamestnancami
mesta
• Pracovné stretnutia s vedúcimi útvarov
Mestského úradu v Senci a riešenie vzniknutých problémov na dennej báze
• Individuálne stretnutia s občanmi
• Pracovné stretnutia Krízového vedenia
mesta Senec
• Individuálne pracovné stretnutia s poslancami
• Kontrola dodržiavania nariadení v našom
meste a na Slnečných jazerách
• Komunikácia s Krajským krízovým štábom
a hygienikmi z Úradu verejného zdravotníctva
• Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
k zmene a úprave rozpočtu z dôvodu šetrenia
• Mestské zastupiteľstvo v Senci v kinosále
MsKS
• Účasť na vyhodnotení grafickej súťaže
Senčan
• Pracovné stretnutie s konateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti AVE SK Petrom
Krasnecom na tému skládky v našom meste, hľadanie možností riešenia situácie
• Stretnutie s prevádzkovateľmi bufetov na
Slnečných jazerách
• Stretnutie so zástupcami Florbalového
zväzu
• Stretnutie s občanmi mesta Senec na
tému zápachu v našom meste
• Stretnutie so županom BSK J. Drobom,
vicežupankou A. Ožvaldovou, prevzatie
daru 10 000 kusov 4–vrstvových rúšok, ktoré pre naše mesto vybavil poslanec za BSK
M. Greksa
• Stretnutie so zástupcami spoločnosti
Kaufland týkajúce sa zlej dopravnej situácie,
ktorá vzniká pri vjazde a výjazde z parkoviska, hľadanie optimálnych možností riešenia
• Pracovné stretnutie s nezávislou poslankyňou Z. Košecovou Gabrišovou na tému riešenia sociálnych problémov v našom meste
• Pracovné stretnutie s JUDr. P. Olajošom
predsedom predstavenstva a splnomocneným generálnym riaditeľom BVS a. s. o riešení ďalšieho smerovania tejto spoločnosti
• Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru školstva a športu o otváraní MŠ a ZŠ
• Stretnutie s právnickou firmou Lysina Roško & Partners s. r. o., ktorá mestu darovala 2 000 ks ochranných rúšok
Dagmara Mičeková
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Názory vedenia mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva
Na viacerých zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Senci sa diskutovalo aj
o seneckej skládke komunálneho odpadu. Na jednej strane tu skládku nechceme,
no na druhej nie je jasné, čo budeme robiť s naším odpadom po jej prípadnom zatvorení. Odpad produkujeme stále, preto by mesto malo mať plán, ako s ním naloží
v budúcnosti.
V tomto čísle sa preto poslancov pýtame: Aké je podľa vás najlepšie riešenie vývozu odpadu po prípadnom zatvorení skládky komunálneho odpadu v Senci?
Janka Turanská
nezávislá poslankyňa
Otázka je položená sugestívne. Asi skôr
bolo myslené na spôsob nakladania s komunálnym odpadom (KO) v budúcnosti.
Nie je dôležitý vývoz (pravdepodobne
stále smetiarskymi autami), ale spôsob a
lokalita zneškodňovania KO po naplnení
kapacity skládky Červený Majer (súčasná kazeta mala slúžiť minimálne do roku
2024!). Toto všetko má riešiť dokument
Plán odpadového hospodárstva, ktorý
spracováva odborný útvar MÚ a primátor ho predkladá MsZ na schválenie.
Nemáme ho od roku 2016. Určite treba
eliminovať množstvo odpadu dôslednou
separáciou všetkých triediteľných zložiek
– plasty, papier, kov, sklo, ale hlavne bioodpad, ktorý tvorí až polovicu množstva
KO. Od januára 2021 bude povinný zber
BIO kuchynského odpadu, ktorý nám
dramaticky zníži objem a hmotnosť KO
uloženého na skládku. Zmluva s AVE –
prevádzkovateľom skládky, končí tento
rok, preto treba čo najskôr vypísať verejné obstrávanie na odvoz a zneškodnenie
KO, ktoré nám dá odpovede na otázky,
ako, kde a za koľko. Skládkovanie je najhorší spôsob nakladania s odpadom.
Lacný a výhodný pre prevádzkovateľa,
ale drahý a nevýhodný pre obec/mesto,
kde sa skládka nachádza a všetkých jeho
obyvateľov, vzhľadom na dlhodobé negatívne dopady na životné prostredie. Preto
minimalizáciu tvorby odpadu a zneškodňovanie zvyšku spaľovaním, vidíme ako
najefektívnejšie riešenie.
Gabriella Németh,
poslankyňa SMK/MKP
Ak sa skládka uzavrie, komunálny odpad
bude musieť mesto riešiť buď odvozom
odpadu do spaľovne, alebo na niektorú
zo skládok v okolí. Podľa nám dostupných informácií nás spaľovňa v Bratislave
z kapacitných dôvodov neprijme, rovnako ani skládka v Dubovej, jediná skládka v Zohore je ochotná s nami rokovať
o podmienkach skládkovania. Okrem
Zohoru najbližšie skládky pre Senec prichádzajú do úvahy v Trnavskom alebo
v Nitrianskom kraji, v min. vzdialenosti cca

60 km. Po započítaní poplatku za prepravu odpadu sa predraží vývoz pre
Senčanov z dnešných 26 až na 50 eur.
Najlacnejší spôsob likvidácie odpadu je
preto ešte stále skládkovanie v Senci, avšak senecká skládka bez navýšenia kapacity bude schopná prijímať TKO max.
do konca augusta 2020. Nariadenie vlády
č.330/2018 Z.z. v znení č.33/2020 Z.z. určuje výšku sadzieb za uloženie odpadu
podľa % triedenia. Ak sa v podiele triedenia citeľne nezlepšíme, budeme platiť
aj za uloženie odpadu z roka na rok viac.
Preto vyzývame občanov aj touto cestou,
aby venovali zvýšenú pozornosť triedeniu
odpadu, aby sme tvorili čo najmenej TKO,
ktorý skončí na skládke. Uvítali by sme,
keby mali Senčania možnosť formou
dotazníka sa vyjadriť, či rozšíriť kapacitu
seneckej skládky, alebo ísť cestou zdraženia poplatku za likvidáciu odpadu.
Tomáš Mókoš
nezávislý poslanec
Samotný Zákon o odpadoch považuje za najideálnejšie riešenie spaľovanie
komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov, čím sa dosahuje
energetické zhodnocovanie odpadov,
tzv. výroba okamžitej energie a to v podobe tepla získaného spaľovaním, alebo po
spracovaní v podobe elektrickej energie.
Z toho vyplýva, že najideálnejším riešením by bolo využitie spaľovne. Vzhľadom
na obmedzený počet existujúcich spaľovní v SR ako aj ich kapacitnému obmedzeniu, legislatíva naďalej umožňuje
vytváranie skládok komunálneho odpadu s nutnosťou triedenia recyklovateľného odpadu. V prípade, ak v Senci dôjde
k uzatvoreniu predmetnej skládky a žiadna z existujúcich spaľovní z kapacitných
dôvodov nebude schopná prijať nami
produkovaný komunálny odpad, tak je
veľmi pravdepodobné, že nám ostane iba
možnosť využitia skládok komunálneho
odpadu v iných mestách, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť v samotnej
cene za vývoz komunálneho odpadu.
V každom prípade by sa týmto spôsobom
riešenie environmentálnej problematiky
v rámci SR presunulo iba do iného mesta.
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Používanie elektronických služieb a elektronického občianskeho preukazu eID
V súčasnej situácii, keď sa snažíme všetci obmedziť osobný kontakt na úradoch,
uprednostňujeme využívanie elektronických služieb a to nielen s Mestským úradom, ale aj na základných, materských
školách, ako aj so štátnymi inštitúciami.
Mesto Senec zaviedlo v zmysle legislatívy elektronické služby, elektronické formuláre napojené na elektronické schránky, elektronickú registratúru
a štátne registre. Zaviedli sme elektronické podpisovanie písomností, rozhodnutí
a elektronický obeh dokumentov.
Na používanie elektronických služieb
v zmysle legislatívy je nevyhnutné pracovať s elektronickou schránkou. Elektronické schránky sú zriadené pre všetky
právnické aj fyzické osoby, sprístupnené
prostredníctvom portálu www.slovensko.
sk. Elektronická schránka nie je e-mailová schránka, ale zabezpečený systém
ukladania a zasielanie elektronicky podpísaných a overených správ.
V tomto období aj Mesto Senec rieši, ako
čo najefektívnejšie doručiť rozhodnutia
k dani z nehnuteľnosti a poplatku za odpady, alebo psa, bez nutnosti osobného
kontaktu, alebo zasielania doporučených zásielok poštou. Nevyhnutnosťou je
v prípade doručovania rozhodnutí fyzickým osobám mať elektronický občiansky

preukaz – eID, mať aktívnu elektronickú
schránku na ÚPVS (www.slovensko.sk)
a dôležité je vedieť ju aj používať. Potrebné je okrem eID vedieť aj BOK, teda
6 miestne heslo k prístupu do elektronickej schránky, ktoré ste si zadávali pri
vybavovaní elektronického občianskeho
preukazu. V prípade, ak by ste chceli využívať elektronické služby v plnej miere,
musíte vedieť aj používať elektronický
podpis, ktorý je uložený na vašom elektronickom občianskom preukaze. Na to
potrebujete vedieť aj váš KEP PIN, kód
k elektronickému podpisu. Tieto kódy ste
si zapisovali do tabuľky letáku pri vybavovaní občianskeho preukazu. Zároveň
ste dostali aj USB čítačku pre používanie
eID. Ak ste ešte nemali možnosť prihlásiť
sa na portál www.slovensko.sk, nepoužili ste ani raz čítačku na vašom počítači, je nevyhnutné nainštalovať si balík
aplikácií k elektronickému podpisu, eID
klienta a ovládačov, ktoré si stiahnete
a nainštalujete zo slovensko.sk zo sekcie
„Na stiahnutie“ - priamy link https://www.
slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. V prípade
problémov s inštaláciou, alebo ak by ste
potrebovali pomoc, môžete kontaktovať
technickú podporu.
Všetky informácie, manuály nájdete na
https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat.

Odporúčame nastaviť si notifikáciu na
váš e-mail, alebo SMS mobilné telefónne číslo (služba je bezplatná), ktorá Vás
upozorní na doručenú správu do vašej
elektronickej schránky. Neprehliadnete
tak žiadnu správu a nepremeškáte lehoty
na vyzdvihnutie doručeniek, alebo elektronických správ.
Váš elektronický občiansky preukaz
Vám umožní takto využívať elektronické
služby, elektronické formuláre všetkých
úradov a inštitúcií na Slovensku. Elektronickú službu vyhľadáte prostredníctvom
www.slovensko.sk, alebo priamo na web
stránke daného úradu alebo inštitúcie.
Mesto Senec má sprístupnené elektronické služby kliknutím na link https://senec.esmao.sk/.
Pre doručenie rozhodnutia o dani
z nehnuteľnosti, poplatku za odpady,
alebo psa, nemusíte žiadať o zaslanie
elektronického rozhodnutia, ale Mesto
Senec doručí rozhodnutia tým fyzickým
osobám, ktoré budú mať elektronickú
schránku aktivovanú. Poplatky následne
odporúčame uhradiť prostredníctvom internet bankingu vašej banky na základe
informácií z rozhodnutí (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol, suma), alebo
osobne v pokladni Mestského úradu.
Štefan Pap, IT manažér

Senecké pero odložené!

Knižnica sa postupne vracia k pôvodnému režimu práce

Keď Mesto Senec vyhlasovalo nultý ročník literárnej súťaže pre začínajúcich
autorov SENECKÉ PERO, nikto netušil,
ako sa zmenia naše životy. Zmeny zasiahli všetky oblasti, aj kultúrne aktivity.
Organizačný štáb súťaže sa preto rozhodol, že posúva uzávierku až na jeseň.
Konkrétny termín oznámime po začiatku
nového školského roku 2020/21. Veríme,
že dovtedy sa realita vráti do normálu.
Čas navyše autori môžu využiť na tvorbu
a na jeseň sa budeme tešiť zo zaujímavých prác. Príspevky, ktoré prišli doteraz,
budú pochopiteľne do súťaže zaradené.
Podrobné propozície súťaže nájdete na
www.senec.sk.
M. Macháčková

Od 11. mája v knižnici obnovili výpožičky
kníh, registrácie a preregistrácie. Voľný
výber kníh zatiaľ nie je možný a služby
poskytujú v obmedzenom režime. Knihy
je možné objednať cez online katalóg,
telefonicky aj mailom. Katalóg obsahuje
novinky, ktoré knižnica kúpila v januári
a februári. Do 24 hodín naše knihovníčky pripravia knihy na odber. Momentálne
sa dá požičať najviac šesť kníh. Donáška
kníh pre seniorov funguje v obvyklom režime raz mesačne na objednanie.
Požičané knihy sa vracajú do biblioboxu,
odkiaľ putujú do päťdňovej karantény.
Vedúca knižnice Aneta Zelmanová prosí čitateľov, aby „nedezinfikovali vypožičané knihy, nakoľko ich to poškodzuje,
radšej pridajte knihám jeden deň vlastnej karantény.“
Aj v knižnici je nutné nosiť rúško a pri
vstupe si treba vydezinfikovať ruky. Počas návštevy knižnice je treba dodržiavať odstup 2 metre, minimalizovať čas
strávený v budove a dbať na pokyny zamestnancov knižnice.
„Sledujeme, ako sa vyvíja pandémia na
Slovensku, ako vláda postupne uvoľňuje svoje opatrenia a veríme, že napokon

aj my pre vás knižnicu otvoríme tak, aby
ste si knihy mohli vyberať sami. Toto prechodné obdobie spolu zvládneme, čitatelia nám veľmi chýbali a teší nás, že nás
stále potrebujú, čo dokazuje aj vysoká
návštevnosť i napriek obmedzenému
režimu. Ďakujeme vám za porozumenie
a tešíme sa spolu s vami, že sa knižnica
začína otvárať verejnosti,“ uviedla vedúca knižnice.

Knižná nedeľa
Počas Týždňa slovenských knižníc bola
aj senecká knižnica výnimočne otvorená
aj v nedeľu 8. marca 2020, kedy sa konala Knižná nedeľa. Čitateľom odpustili
upomienky a bezplatne sa zaregistrovali.
Túto možnosť využilo 59 dospelých a 48
detských čitateľov. Knihovníčky odpustili
15 upomienok. Knižnica sa postarala aj
o zábavu detských čitateľov predstavením Zahrajme sa na pesničku z Pesničkovej klauniády šaša Maroša. Návštevnosť knižnice z roka na rok rastie vďaka
kreativite zamestnancov a moderným,
esteticky lákavým priestorom knižnice.
MO
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Mesto získalo dotáciu na projekt - vybuduje bezpečné prístrešky pre bicykle

Mesto Senec sa zapojilo do výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky s názvom „C2 Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre
bicykle)“.
V rámci predmetnej výzvy Mesto Senec
žiadalo a aj získalo dotáciu na výstavbu
cyklistickej infraštruktúry na Železničnej
ulici, konkrétne plánuje nahradiť odstavnú plochu pre bicykle vybudovanú v rámci projektu Terminál integrovanej dopravy
v Senci pri bráne na Slnečné jazerá. Pôvodné stojany na bicykle vrátane prístreška budú umiestnené v inej časti mesta.
Úspešný projekt s názvom „Bike and

Ride, ŽST Senec“ bude pozostávať z nových prístreškov, ktoré umožnia bezpečné parkovanie bicyklov v uzamykateľných
stojiskách na bicykle.
Následne bude možné ďalej pokračovať
verejnou osobnou dopravou, v našom
prípade vlakom alebo autobusom.
V stanici bike and ride bude možné zaparkovať až 84 bicyklov a z toho:
• 48 ks v rámci 2 ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle a so zelenou vegetačnou strechou a fotovoltaickými panelmi,
ktoré zabezpečia napájanie prístrešku
elektrickou energiou,
• 36 ks v rámci otvoreného prístrešku pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle.

Poschodové stojany budú mať hydraulický systém pre jednoduchšie ukladanie bicyklov na 2. podlažie prístreškov.
Vysokú mieru bezpečnosti uzamknutia
bicyklov v prístreškoch zabezpečí prístup
na základe autorizácie pomocou čipu,
automatické osvetlenie prístreškov a kamerový systém. Súčasťou stanice je aj
zeleň, vsakovacia šachta, servisný stojan
pre bicykle, stojan s vapkou na umytie
bicykla a pitnou fontánkou.
Mesto Senec získalo dotáciu vo výške 158 004,83 eura a s ministerstvom
uzavrelo zmluvu o poskytnutí dotácie
na podporu rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky. Aktuálne prebieha proces prípravy verejného obstarávania.
Prevádzkovateľom infraštruktúry bude
Mesto Senec.
Realizáciou projektu Mesto Senec
prispeje k trvalo udržateľnej mobilite
a ochrane životného prostredia a zároveň
sa realizáciou projektu uľahčí obyvateľom a návštevníkom mesta dochádzanie
za prácou, oddychom alebo vzdelaním.
Ing. Beáta Štureková, DiS.
útvar projektového riadenia

Školstvo v Senci a COVID - 19

Od 9. marca 2020 vedenie mesta pristúpilo k prerušeniu školskej dochádzky vo
všetkých školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta. V snahe zabezpečiť všetky preventívne opatrenia
pre šíriacu sa nákazu vírusu COVID – 19
riaditelia základných škôl od začiatku
riešili spôsob zabezpečovania vyučovacieho procesu, tak aby bolo umožnené
každému žiakovi zúčastňovať sa výučby.
Informácie o spôsobe výučby následne
zverejnil útvar školstva na webe mesta
a podrobnejšie jednotlivé základné školy
na svojich weboch.
Mesiac apríl bol časom zápisu detí do

1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021.
Ten sa na základe odporúčania MŠVVaŠ
SR uskutočnil prevažne elektronickou formou. Elektronické prihlášky boli k dispozícii na webových sídlach seneckých základných škôl od 15. apríla 2020. V nevyhnutných prípadoch, ak zákonný zástupca nemohol vyplniť elektronickú prihlášku,
bolo možné si ju v papierovej podobe
vyzdvihnúť v budove príslušnej základnej
školy v čase avizovaných zápisov.
Po skončení zápisov sme mohli konštatovať, že možnosť osobného vyplnenia
prihlášky za všetky základné školy využilo
len cca 10 rodičov. Väčšina zvolila elektronické prihlasovanie. Celkovo za všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta sme zaevidovali 366 prihlášok.
Z kapacitných dôvodov bude možné na
ZŠ Mlynskej otvoriť budúci školský rok
3 triedy, na ZŠ Tajovského 5 tried a na ZŠ
Kysucká rátame s otvorením 8 tried. Aj budúci školský rok bude mať ZŠ J. G. Tajovského 1. ročník na elokovanom pracovisku v priestoroch Kysuckej ZŠ.

Zápis detí do materskej školy v meste
Senec s nástupom od školského roka
2020/2021 sa na základe odporúčania
MŠVVaŠ SR tento rok uskutočňuje tiež
elektronickou formou. Elektronické žiadosti sú k dispozícii na webových sídlach
seneckých materských škôl a webovom
sídle mesta Senec od 11. mája do 31. mája
2020. V nevyhnutných prípadoch, ak zákonný zástupca nemohol vyplniť elektronickú žiadosť, bolo možné si ju v papierovej podobe vyzdvihnúť a vyplnenú odovzdať v budove príslušnej materskej školy
v týchto termínoch 12 a 13. mája 2020.
V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SR
o možnosti otvorenia základných a materských škôl od 1. júna 2020 útvar školstva
a športu pripravuje počas mája metodiku,
ako a v akom rozsahu budú jednotlivé
školské zariadenia otvárané. O všetkých
podrobnostiach budú rodičia informovaní cez portál EduPage, web mesta alebo
web každej školy a školského zariadenia.
Mária Chorváthová
útvar školstva a športu mesta Senec
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Odpady a separovanie v meste Senec
Medziročné porovnanie triedenia odpadu v Senci za apríl
Papier a lepenka
2019 – 10,66 t
2020 – 26,19 t
Plasty
2019 –9,63 t
2020 – 37,51 t
Sklo
2019 – 13,82 t
2020 – 20,58 t
BIOODPAD – hnedé zberné nádoby
2019 – 86,24 t
2020 – 69,28 t
Zmesový komunálny odpad
2019 – 575,42 t
2020 – 529,76 t
Zo zberného dvora sa za mesiac apríl vyviezlo cez 140 ton odpadu v zložení: papier – 7,25 t, sklo – 12,29 t, drevo – 15,86
t, BIOODPAD – 56,98 t, objemný odpad
takmer 52,00 t.
ĎAKUJEME ZA ZODPOVEDNÝ
PRÍSTUP

Prebehlo testovanie triedenia
odpadu z kuchyne
V Senci budeme od 1. januára povinní triediť aj odpad z kuchyne a použité
oleje a tuky. Aby mesto ani obyvatelia
neboli zaskočení novými povinnosťami, referát odpadového hospodárstva
spustil trojmesačné testovanie v dvoch
častiach mesta – v bytovkách na Jesenského ulici a v rodinných domoch

v lokalite Mlynský klin a Lesopark. Do
samostatnej nádoby sa zbieral odpad z
kuchyne a do inej použité oleje a tuky.
V rodinných domoch sa zber riešil výmenou plného vedierka za prázdne.
V bytovkách sa testoval centrálny systém zberu formou 120-litrových zberných hermeticky uzatvárateľných nádob.
Z rodinných domov aktívne sa zapojilo 107 domácností, pretože nie všetky
boli ešte obývané, prípadne slúžili ako
rekreačný dom. Z bytových domov
mesto oslovilo 300 domácností s dvoma centrálnymi stojiskami zberu. Vývoz
odpadu bol nastavený na interval raz
za týždeň výmennou formou.
Po skončení testovania sa mesto obyvateľov dotazníkom pýtalo na ich názor. Viac ako 40% domácností zaznamenalo výrazné zníženie zmesového
komunálneho odpadu. Za tri mesiace
sa vyzbieralo viac ako 12 ton odpadu
z kuchyne a takmer 400 kg použitého
oleja.
Viac ako 90% opýtaných zapojených
obavteľov uviedlo, že sú s týmto spôsobom triedenia spokojní.
Z reakcií domácností sa zistilo napríklad aj to, že mnohí z nich si až teraz
uvedomili, koľko potravín zbytočne
vyhadzujú a ako nimi plytvajú. Tento
druh triedenia možno viacerým pomôže nielen si to uvedomiť, ale zmeniť tiež
prístup k používaniu potravín a k ich
nakupovaniu.
Ako obyvatelia hodnotili separovanie
odpadu z kuchyne?
•
Naša
domácnosť
kompostuje
(v zmysle dohody s mestom), preto
väčšina odpadu skončila na našom
kompostovisku. Do vedierka sme dávali naozaj len minimum odpadu (citruso-

Obyvatelia Liptovskej ulice majú nové detské ihrisko
V tichom zákutí Senca na Liptovskej ulici
bolo vybudované s finančnou podporou
Úradu vlády SR ihrisko pre deti predškolského a školského veku, realizované
v rámci programu Podpora rozvoja športu
na rok 2019. Vďaka dotácii vo výške 8.400
eur boli v strede okrúhleho priestranstva
na konci Liptovskej ulice osadené moderné hracie prvky, ktoré zodpovedajú európskym normám. Útvar verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta Senec zabezpečí úpravu dopadových plôch pri hracích
prvkoch, výmenu mobiliáru na ihrisku
a na jeseň vysadí dreviny.
VCs

vé šupky, suché šupky z cibule a cesnaku, kosti z kuraťa...) Veľkosť vedierka
na odpad - vysypať sme si ho dávali 1x
za dva týždne, nikdy nebolo plnšie ako
do polovice.
• Veľmi som bola spokojná s týmto systémom zberu. Uvítala by som,keby sa
čo najskôr začalo s týmto zberom kuchynského odpadu.
• Častejsí vývoz pri vyššej vonkajsej
teplote.
• Systém v poriadku, akurát aspoň pre
nás veľkosť vedra by mohla byť 20l nakoľko niekedy to bolo len tak tak.
• Čo sa týka odpadu z kuchyne, počas
skúšobnej doby to bolo bez akéhokoľvek problému, nemám žiadny podnet
k zmene, mohlo by sa to stať štandardom.
• Položiť na prázdnu nádobu kameň,
ktorý dávame na plnú nádobu, aby ich
neunášal vietor po ulici.
• Zber BRKO a použitých olejov má
zmysel pre domácnosti, ktoré nekompostujú, nemajú domáce zviera ako
napr. psa a žijú „trvalo neudržatelný
štýl“ v trávnatej záhrade.
Ako sa takéto triedenie odzrkadlí na financiách?
Mesto predpokladá, že úsporou na
zvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z čiernych nádob pokryje
náklady na zber tohto druhu odpadu.
Všetko však závisí od finálnej ceny
z verejného obstarávania, ktoré v lete
mesto pripravuje. Jednoducho povedané, predpokladá sa, že balík určený
na odpadové hospodárstvo sa len prerozdelí. A hlavne, veľa bude závisieť od
toho, ako sa k tomu postavia domácnosti, čiže obyvatelia mesta Senec.
Ivica Gajdošová, referát OH
a Martina Ostatníková
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Seneckí Dobrovoľní hasiči v akcii
V súvislosti s pandémiou sa zo
zahraničia vracia množstvo repatriantov. Títo ľudia sú umiestňovaní v karanténnych zariadeniach. Na pomoc pri ich obsluhe a ďalšom zabezpečovaní
ubytovania vyzvalo operačné
stredisko HaZZ v Bratislave aj
nás, seneckých dobrovoľných
hasičov. Členovia DHZ Senec
pod vedením Jozefa Bordáča bez váhania išli pomôcť. Aj
s vedomím, že idú do veľkého rizika medzi potenciálne
infikovaných ľudí. V týždni od
4. do 10. mája sa v karanténnom
zariadení v Modre - Harmónii
starali o 50 repatriantov. Boli oblečení v ochranných odevoch

od hlavy až po päty vrátane
okuliarov a rukavíc. Roznášali
ubytovaným stravu 3x denne
a zbierali odpad z izieb. Vždy
sa museli dôkladne dezinfikovať roztokom peroxidu vodíka
a striebra. Až na jednu rodinu
neprispôsobivých spoluobčanov boli všetci zodpovední,
slušní, trpezliví a rešpektovali
pokyny zúčastnených zložiek.
Prísnym dodržiavaním hygienických predpisov a zodpovedným prístupom nedošlo k nakazeniu našich členov. V zariadení
bol milý a príjemný personál,
s ktorým bola radosť spolupracovať. Sme radi, že sme aj takto
mohli pomôcť.
DHZ Senec

HODINÁRSTVO

KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ
OPRAVY
Inzercia

Riadková inzercia

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

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

VEREJNÁ
ZBIERKA

V dôsledku ekonomických dopadov vyvolaných pandémiou
COVID-19 a následným poklesom sponzorských darov
a pozastavením dotácií z Mestského úradu Senec
sa obraciame na priaznivcov športu a fanúšikov nášho
klubu, spoluobčanov a firmy o finančnú podporu
Mládežníckeho športového klubu Senec.
V našom klube je aktuálne viac ako 250 aktívnych hráčov.
Spoločnými silami dokážeme zachrániť budúcnosť
našich športovcov a prispieť k ich zdravému
športovému a spoločnému rastu.
Za akúkoľvek finančnú pomoc Vám ĎAKUJEME.
IBAN: SK65 7500 0000 0040 2805 1916 • Tel.: 0904 745 528
Inzercia
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Základná škola Mlynská Senec v čase
svetovej pandémie 2020
Celosvetová situácia v súvislosti s vírusom
covid-19 síce eskalovala aj na Slovensku,
no napriek tomu školstvo zachytila neočakávane. Keď sa spätne vrátime v čase,
musíme konštatovať jediný fakt - v čase
potvrdenia prvého pozitívneho prípadu
u nás v meste Senec zasadol okamžite
v nedeľu 8. marca večer krízový štáb a konal. Odvtedy sa situácia aj v našej škole
menila doslovne z minúty na minútu.
Zriaďovateľ zatvoril v meste školy spočiatku na dva dni. Všetkým však bolo jasné, že
to pri dňoch, dnes už vieme, že aj mesiacoch, neostane. Vedenie so zamestnancami začalo okamžite konať najmä tak,
aby sa výpadok vyučovacieho procesu
nedotkol tých najdôležitejších – detí a ich
práva na vzdelanie.

Ako všetko nové, ani náš online výchovno-vzdelávací proces nebol spočiatku bez
chýb. V konečnom dôsledku je to proces.
Naším cieľom bolo od začiatku zabezpečiť
všetkým deťom prístup nielen k informáciám, ale aj učiteľom, deti zaujať, upevniť
získané poznatky, udržať ich reálne doma,
ako si to napokon aj stále vyžaduje situácia. Komunikáciu škola – učitelia, pani
vychovávateľky realizujeme preto všetkými možnými online spôsobmi. Individuálne využívame dostupné aplikácie, portál
edupage a od marca sme prešli aj na
zoom, kde sa s deťmi konečne aj vidíme.
Deti majú vytvorený svoj rozvrh a môžu sa
realizovať nielen vo výučbe, ale aj vo výchove prostredníctvom online školského
klubu. Pravidelne vedenie organizuje online porady, učitelia online triedne aktívy.
Deťom, ktoré nemajú technické možnosti
zúčastňovať sa výučby cez internet, škola
pripravuje podklady – vytlačené balíčky
s úlohami, novým učivom, ktoré sa im
odovzdávajú každý týždeň. K dispozícii
deťom a rodičom je na zoom-e aj naša
školská psychologička, na ktorú sa neváhajú s čímkoľvek obrátiť a špeciálna
pedagogička, ktorá sa deťom pravidelne
individuálne venuje.
Rovnako sa snažíme v rámci možností
motivovať a podporovať deti aj mimoškol-

skými aktivitami. Bola obnovená činnosť
niektorých krúžkov. Napríklad matematický, či dejepisný, kde deti konverzujú
a diskutujú o situáciách v minulosti, ale
aj o situácii dnes. V rámci žurnalistického
krúžku vychádza pravidelne náš mesačník Mlynoviny, distribuovaný cez edupage, nájdete ho aj na stránke školy v časti
Školské médiá. Funguje aj školská televízia MtV na našom YouTube. Uverejňujeme
tam nielen informácie o tom, ako sa nám
darí s online vyučovaním, ale aj rozprávky
pre našich najmenších, rôzne náučné videá a odkazy a máme novú rubriku Dobré
správy, ktorých v tejto situácii nikdy nie je
dosť. Naši nepedagogickí kolegovia pracujú na zveľadení a skrášlení školy a jej
okolia. Napríklad natreli plot, či zrekonštruovali vonkajšie ihriská.
Nové nariadenia, usmernenia a všetky informácie aktualizujeme na stránke školy.
Rovnako tam nájdete aj fotografie zo života školy a detí v karanténe. Aj touto cestou
chceme poďakovať všetkým. Aj napriek
izolácii ZŠ Mlynská žije! Žije aj nádej, že
sa čoskoro do školských lavíc vráti detský
smiech.
PhDr. Dominika Marčanová

Ako dnes žije združenie
Rodičia a priatelia ZŠ Senec,
Mlynská ulica 50?
Aktuálna situácia sa nevyhla ani činnosti nášho združenia. Posledné stretnutie
zástupcov rodičov sa konalo 4. marca
v zborovni našej školy. No ďalšie
stretnutie sme už v klasickej podobe
zorganizovať nestihli. Zastihla nás nová
situácia, ktorá nám nedovolila fyzicky sa stretnúť. Tak sme zmobilizovali
v združení všetky dostupné sily a aktívu rodičov sa podarilo zasadnúť online.
A to už dvakrát (apríl, máj).
Na tomto mieste by sme chceli v mene
združenia poďakovať vedeniu školy za
rýchle naskočenie do nových koľají, učiteľom, vychovávateľom a ostatným pedagogickým zamestnancom za ochotu
akceptovať nové formy vzdelávacieho
a výchovného procesu, všetkým nepedagogickým zamestnancom za vykonávanie činností, ktorými udržujú a skrášľujú školu.
Deťom ďakujeme za zvládanie školy
doma, bez reálneho kontaktu so spolužiakmi, rodičom patrí poďakovanie za
zvládnutie a koordinovanie detí pri úlohách od učiteľov. Všetkým ďakujeme za
zvládanie väčšieho množstva činností,
vynaloženú námahu, trpezlivosť a ochotou prispieť k úspešnému spoločnému
zvládnutiu novej situácie.
Do konca školského roku nám zostáva
ešte 1 mesiac. Držme si palce! Spolu to
zvládneme! A možno sa už v júni vidíme
v škole.
Jana Mihalovičová,
občianske združenie
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www.goldiediamonds.sk Senec Lichnerova
www.goldie.sk
Bratislava Laurinská

Inzercia

GAB vzdeláva online so 100% účasťou študentov
Študenti Gymnázia Antona Bernoláka
sa od 16. marca učia online. Aplikáciu
Teams, ktorá je súčasťou Microsoft Office
365 škola používa už niekoľko rokov.
Na online hodinách preberajú a precvičujú
učitelia nielen nové učivo (aplikácia umožňuje zdieľanie a prácu na spoločných dokumentoch), ale so študentami diskutujú
a dávajú priestor pre ich tvorivú prácu. Online prebiehajú aj triednické hodiny, ktoré
sú veľmi dôležité pre budovanie vzťahov
a vzájomné zdieľanie počas tejto pre všet-

kých náročnej situácie. Od mája májú stanovený stabilný online rozvrh.

35
15

Pozitívne je, že na online hodinách sa
zúčastňujú študenti so skoro 100% účasťou.
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Tatiana Vietorisová chváli študentov: „Poctivo sa pripájajú na hodiny a svedomito plnia zadané
úlohy. Ďakujem kolegom, ktorí sa rýchlo
naučili viesť online hodiny, čo niekedy vôbec nie je ľahké. Ďakujem tiež rodičom,
od ktorých škola cíti neustálu podporu
a to je pre nás nesmierne dôležité.“
Lucia Nemečková, GAB Senec

Čo nás za posledných 8 týždňov o vzdelávaní naučila korona?
Spočiatku dočasné riešenie sa rýchlo
zmenilo na dlhodobú realitu. Zostali sme
doma a museli sme sa prispôsobiť situácii, deti, rodičia a aj učitelia. Prvé dni
sme ako učitelia fungovali dosť intuitívne,
kopírovali sme stránky učebníc, zadávali
cvičenia. Postupne sme sa online vzdelávaním aj vlastnou snahou naučili lepšie
zvládať rôzne online pracovné prostredia.
Mne najviac pomáhalo pracovať v tíme
s kolegyňami. Spoločne sme diskutovali a pripravovali týždenné zadania pre
jednotlivé ročníky. Vedenie našej školy
pružne komunikovalo s rodičmi aj s nami
učiteľmi. Pochopili sme, že klasické „preklopenie“ rozvrhu bežného školského
dňa do online režimu nemá zmysel, my
sami sme rodičia, preto sme prihliadali
na možnosti rodín. Online hodiny sme zaviedli s rozdielnymi časmi výuky pre prvý
a druhý stupeň, sústredili sme sa na komplexné úlohy a zaujímavé zadania časovo
aj materiálne zvládnuteľné aj v domácich
podmienkach. Zaviedli sme stredajšie výzvy bez online hodín, kde sa plní výzva,
vďaka ktorej získavajú deti iné zručnosti

a skúsenosti. Medzi najúspešnejšie patrili napr. výzvy ku Dňu Zeme, k medzigeneračnej solidarite – pomoc starším
i mladším, Varíme, pečieme alebo vytvoriť a prezentovať svoj biznis plán, ktorým
by ste urobili svet lepším...
My učitelia sme dostali priestor ukázať,
ako sa dá učiť aj bez učebníc, zábavne
a zmysluplne... Vnímame autentickú spätnú väzbu od rodičov. Rovnako sme mohli
využiť pomoc mnohých neziskových
organizácií, ktoré sa roky venujú vzde-

Tulipánová focaccia.

Foto: SZŠSenec

lávaniu a ktoré doteraz nedostali šancu
a podporu zo štátu. Naopak, niektoré
štátne organizácie určené na metodickú
podporu učiteľov nebolo počuť vôbec.
Pozitívne hodnotím ústretovosť zo strany
ministerstva školstva nediktovať školám
všetko do bodky. Viac sme začali fungovať na systéme odporúčaní a usmernení.
Takto si mohli školy vyskúšať napr. systém hodnotenia žiackych prác slovne,
bez nutného známkovania. Ak školy fungujú len na systéme rozdeľovania a zadávania pokynov zo strany riaditeľa bez jedinej online porady či debaty s kolegami,
nečudujme sa, že takto fungujú učitelia
vo vzťahu k deťom.
Korona karanténa mi dala pocit, že naše
školstvo má nádej, ak k nemu všetky
strany budú pristupovať zodpovedne. Vážim si možnosť pracovať v škole, kde sa
reforma systému začala už pri jej vzniku
a želám všetkým školám, aby zažili to,
čo je u nás bežné - spoluprácu, diskusiu
a riešenie problémov spoločnými silami.
Petra Strigačová
Súkromná základná škola Senec
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AMFITEÁTER SENEC
Brány amfiteátra sa otvoria 23. mája o 21:00 hod.
Pre našich divákov sme pripravení dodržať všetky
hygienické opatrenia (zatiaľ obmedzený počet divákov
maximalne 100).
Aktuálne informácie sú k dispozícii na našej
webovej stránke: www.kinosenec.sk
Vstupné na filmové predstavenia zakúpené
od 10.3.2020 do 29.3.2020 budú vrátené.
Prosím kontaktujte nás: tel.číslo: 0911288982
alebo osobne v kancelárii MsKS.

KULTÚRNE ODDELENIE
Všetky kultúrne podujatia konané v kinosále sa presúvajú
na nové jesenné termíny.

SENČAN jún 2020

Pomôžte nám, aby knižnica zostala bezpečným priestorom:
- Počet čitateľov v priestoroch knižnice je limitovaný
- Prosíme o dodržanie 2-metrových odstupov
- Seniori budú obslúžení prednostne
- Vstup do knižnice je povolený len s rúškom
- Čitárne a študovne sú do odvolania zatvorené
- Počítače v knižnici sú pre verejnosť neprístupné
- WC sú pre verejnosť neprístupné
- Požičané knihy, žiadame vrátiť do biblioboxu
Výpožičný čas: od 11.5.2020 do odvolania
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

9.00 – 17.00
9.00 – 16.00
zatvorené
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00

Kontakt: tel. číslo 0245923507, 0910905703

LABYRINT A GALÉRIA
V pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., v počte
maximálne 2 osoby zdržiavajúce sa v priestoroch naraz.

MESTSKÉ MÚZEUM V SENCI
je v zmysle uvoľňovania opatrení týkajúcich sa pandémie
koronavírusu od pondelka, 11. mája 2020 otvorené
pre verejnosť v obmedzenom režime:

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

MESTSKÁ KNIŽNICA V SENCI
Milí čitatelia, chýbali ste nám. Sme veľmi radi, že po dlhých
dvoch mesiacoch Vám môžeme opäť sprístupniť naše
priestory. Zároveň dúfame, že pochopíte, že kvôli dôkladnej
dezinfekcii priestorov a bezpečnej manipulácii s knihami
a ďalšími materiálmi, sme momentálne nútení poskytovať
naše služby v obmedzenom režime.
Ako bude knižnica fungovať?
Voľný výber kníh zatiaľ nie je možný.
Požiadajte pracovníkov vopred telefonicky, mailom, aby
Vám pripravili knihy, ktoré si chcete požičať.
Prípadne si objednajte požadované knihy cez online
katalóg.
Knihy budete mať pripravené do 24 hodín.
Poplatky za rezervácie nebudú.
Požičať sa dá najviac 6 kníh a 6 časopisov /novín/.
Donáška kníh pre seniorov bude fungovať v obvyklom
režime na objednanie raz mesačne.
Neodporúčame návštevu knižnice rodičom s deťmi
do 2 rokov.

V pracovných dňoch od 10.00 do 15.00 hod.,
v počte maximálne 5 osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch
naraz.
Návštevníci sú povinní zdržiavať sa v múzeu v rúškach,
alebo použiť iný adekvátny ochranný prostriedok. Tiež pri
vstupe do expozícií múzea (1. poschodie) použiť múzeom
poskytnutý dezinfekčný prostriedok na ruky a zachovávať
odstup minimálne 2 m medzi sebou (netýka sa rodinných
príslušníkov).
Okrem stálych expozícií je i naďalej k dispozícii výstava
100 rokov klubového futbalu v Senci, ktorú môžete navštíviť
do konca augusta 2020.
A járványügyi intézkedések enyhítése értelmében a Szenci
Városi Múzeum 2020. május 11-től újra várja látogatóit.
A kiállításokat korlátozott feltételek mellett, munkanapokon
10.00 – 15.00 között,
legfeljebb 5 fő tekintheti meg egyszerre.
A látogatók kötelesek szájmaszkot, vagy egyéb, a célnak
megfelelő védőfelszerelést viselni. Továbbá kötelesek
az 1. emeleten levő tárlatok megtekintése előtt élni
a kézfertőtlenítés lehetőségével és betartani a 2 méteres
távolságtartást (családokra ez utóbbi nem vonatkozik).
A múzeum állandó tárlatai mellett augusztus végéig
megtekinthető még
A szenci foci 100 éve c. kiállítás is.

PARK ODDYCHU V SENCI

OTVORENÝ

Žiadame návštevníkov,
aby dodržiavali
prísne hygienické
predpisy a nariadenia.
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ZAŽITE JEDINEČNÚ FILMOVÚ ATMOSFÉRU
POD HOLÝM NEBOM

AMFITEÁTER
V SENCI
Prípravy na letnú filmovú sezónu na amfiteátri sú v plnom prúde
V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na Slovensku sme boli 13. marca 2020 nútení, rovnako ako ostatné kiná
na Slovensku, zatvoriť aj naše kino v Senci. Pre senecké kino to bola veľmi negatívna skúsenosť. Koronakríza nás totiž
zastihla práve v čase, kedy sme to mali v kine veľmi dobre naštartované. Divácka návštevnosť bola rekordná
a filmová ponuka bola tiež veľmi pestrá a kvalitná.
Po viac ako dvojmesačnej prestávke však konečne prichádzame s dobrou správou. Letnú filmovú sezónu otvárame
už 23. mája 2020 (o 21:00 hod.). Areál amfiteátra ako aj technické vybavenie umožňujúce premietanie vonku sú pripravené
na premietanie a úprimne sa tešíme na moment, keď Vás opäť privítame u nás.
Určite mi mnohí dajú za pravdu, že atmosféra kina, a osobitne toho nášho letného, je jednoducho nenahraditeľná.
Spontánne emócie ľudí- slzy aj tlkot vlastného srdca, kolektívny zážitok, sa doma zažiť nedajú, určite nie v takej miere
ako v kine.
Sme pripravení garantovať dodržiavanie všetkých hygienických opatrení, aby sme zabezpečili pre našich návštevníkov
všetkých vekových kategórií bezpečné prostredie a zároveň zachovali potrebný komfort. (zatiaľ obmedzený počet divákov
maximálne 100)
Pokiaľ ide o program filmových predstavení, budeme ho aktualizovať na týždennej báze, teda nie mesačne ako sme to
robili doteraz. Zároveň si dovoľujeme našich divákov upozorniť, že prvé týždne budeme nútení s najväčšou
pravdepodobnosťou premietať reprízové tituly. Toto prechodné obdobie si bude vyžadovať veľkú mieru flexibility,
keďže programová ponuka filmov sa bude odvíjať od plánu premiér slovenských distribučných filmových spoločností,
ktoré závisia primárne od americkej filmovej produkcie. Aj keď máme pred sebou ešte veľa otáznikov, prvoradé je,
že letné kino otvárame a budeme sa usilovať nadviazať na pozitívny trend z minulosti. Zároveň veríme, že keď koronakríza
prejde, potreba spoločného prežívania filmového príbehu, smiechu alebo plaču, bude silnejšia ako kedykoľvek predtým.
Už sa na to veľmi tešíme.
Sledujte všetky aktuálne informácie o našom kine na: www.kinosenec.sk
A.Ležáková

12

SENČAN jún 2020

SPEKTRUM

Padla prvá pokuta za odpady
Za priestupok podľa zákona o odpadoch
a tiež všeobecne záväzného nariadenia
mesta Senec o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bola uložená prvá pokuta a to v hodnote 500 eur. Občan mesta pod rúškom
tmy priviezol autom s prívesným vozíkom
odpad k polopodzemným kontajnerom
pri Mestskom kultúrnom stredisku. Stavebný odpad spolu s plastovým odpadom nahádzal do nádoby na zmesový
komunálny odpad.
Odpad teda nielen uložil do kontajnera,
ktorý pre neho nie je určený, ale dokonca ho v rozpore so zákonom nahádzal do
zmesového odpadu, kam vôbec nepatrí.
Mesto rieši aj ďalšie podobné prípady.
K stojiskám polopodzemných kontajnerov budú postupne nainštalované ďalšie
kamery, ktoré pomôžu identifikovať osoby porušujúce zákon. A pokuty môžu byť
aj vyššie.

Toto stojisko kontajnerov je určené pre
7 tvorcov odpadu - MsKS a priľahlé prevádzky, ktoré sú zaevidované na MsÚ ako
poplatníci.
Rešpektujme spoločne pravidlá, ukladajme odpad tam, kam máme a správne trieďme. Šetríme tým vlastné peniaze
a životné prostredie.
MO

Chválime, karháme...

Vodiča zametacieho auta:
• stredné vzdelanie – odbor mechanik strojov a zariadení výhodou;
• platný vodičský preukaz skupiny C;
• doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča;
• doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
podľa z. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov – výhodou;
• spoľahlivosť a samostatnosť;
Náplň práce:
• vedenie zametacieho vozidla nad 3,5 t;
• údržba a čistenie verejného priestranstva
(starostlivosť o chodníky a námestia, práca
s drobnými mechanizmami...);
• údržba verejnej zelene (kosenie, prevzdušňovanie trávnikov, rez stromov a kríkov...).
Platové podmienky: 3. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.s možnosťou
osobného ohodnotenia a odmien; Plat od
728,50 eura – 940 eur.
Pracovníka údržby a čistenia mesta:
• stredné vzdelanie;
• spoľahlivosť a samostatnosť;
Náplň práce:
• údržba a čistenie verejného priestranstva
(starostlivosť o chodníky a námestia, práca
s drobnými mechanizmami...);
• údržba verejnej zelene (kosenie, prevzdušňovanie trávnikov, rez stromov a kríkov...);
• pomocné práce na zbernom dvore (lisovanie papiera, drvenie konárov...)
Platové podmienky: 2. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.s možnosťou
osobného ohodnotenia a odmien; Plat od
701 eur – 800 eur.

• Karháme zlodejov kvetov, ktoré vysadil útvar mestskej zelene, údržby a čistenia mesta Senec. Kvety si predsa možno
kúpiť za malý peniaz už naozaj skoro
všade. Sú dostupné každému, netreba
ich kradnúť.
• Karháme tých, ktorí neustále kazia
cyklopumpu umiestnenú pred Mestským úradom v Senci. Bola už niekoľkýkrát zámerne poškodená. Na tomto
mieste nepomohli ani kamery a vandalovi sa ju podarilo zničiť až dvakrát za
jeden týždeň.
• Karháme Senčanov, ktorí sa dali
nahovoriť na to, že požičajú svoj občiansky preukaz a umožnia tak obyvateľom iných obcí ukladať svoj odpad na
náš zberný dvor. Platíme ho za nich my
všetci.

Z juhu Slnečných jazier zmizli škaredé opachy
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
odstránila staré sociálne zariadenia, ktoré sa nachádzali na južnej strane Slnečných jazier neďaleko železničnej stanice,
v blízkosti železničných koľají. Nakoľko
tento pozemok nie je v majetku mesta,

Mesto hľadá:

na odstránenie SCR potrebovala súhlas
Železníc Slovenskej republiky.
Staré plechové sociálne zariadenia už
neškaredia naše jazerá a taktiež je odstránený odpad, ktorý sa tam za 50 rokov
v hĺbke 5 metrov hromadil.
DM

Spoločné pre obe profesie:
Druh pracovného pomeru: plný pracovný
úväzok
Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď, prípadne dohodou
Zamestnanecké výhody a benefity:
Zvýšená výmera dovolenky o 1 týždeň nad
rámec zákonníka práce; 2 dni v kalendárnom roku voľno na regeneráciu v zmysle
kolektívnej zmluvy; stravné lístky v hodnote
4,50 eura (z toho zamestnávateľ prispieva
3,30 eur).
Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
a životopis zašlite poštou alebo doručte na
adresu: Mestský úrad, Mierové námestie
č. 8, 903 01 Senec.
Kontakt: Jana Maczeáková, mail: maczeakovaj@senec.sk, t.č. 02/20205132
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Materská škola Slnečné jazerá má nové dopravné ihrisko a stáva sa technickou
pravného ihriska a mobiliár - bicykle a dopravné značky v hodnote cca 7.000 eur.
Celková hodnota realizovaného projektu
je 15.000 eur. Dopravné ihrisko je pripravené na užívanie od začiatku mája.
V Štátnom pedagogickom ústave vznikla
myšlienka o možnosti vytvorenia vzdelávacieho programu pre materské ško-

Koncom roka 2019 publikoval BSK
výzvu na ktorú zareagovala vedúca
Útvaru školstva a športu mesta Senec Mária Chorvátová a v spolupráci
s riaditeľkou Materskej školy Slnečné jazerá Danicou Hulíkovou podali projekt
na vybudovanie dopravného ihriska na
nevyužitej časti pozemku škôlky. BSK
poskytol 8.000 eur, ktoré boli použité na
vybudovanie betónovej základovej platne
dopravného ihriska. Architektonický návrh ihriska bezodplatne vypracoval Ing.
arch. Richard Pauer a taktiež nezištne
zameral stavbu František Mego, otecko
miestneho škôlkara.
Občianske združenie Materskej školy Slnečné jazerá zafinancovalo z 2% z dane
oplotenie ihriska, namaľovanie dráhy do-

ly so zameraním na rozvíjanie funkčnej
gramotnosti a technického myslenia
detí. Materské školy zapojené do tohto programu získavajú názov Technická škôlka. „Aj naša materská škola sa
zapojila do projektu Technické škôlky.
S finančným prispením Taipei representative office, sumou 1.500 eur a rovnakou sumou od Mesta Senec, bola v na-

šej materskej škole zriadená dielnička
s pracovnými nástrojmi, kde si budú deti
rozvíjať technické zručnosti pod dozorom pani učiteliek, ktoré absolvovali kurz
Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní. Naša materská škola od založenia
kladie dôraz na správny vývoj jemnej
motoriky detí prostredníctvom rozvoja
manuálnych zručností. Už pred dvoma
rokmi sme zriadili malú keramickú dielňu. Deti modelujú predmety z keramickej
hliny, ktoré vypálime vo vlastnej hrnčiarskej peci. Následne deti glazujú figúrky
a po opätovnom vypálení sa môžu tešiť
z vlastnoručne vytvoreného diela,“ uviedla riaditeľka škôlky Danica Hulíková. VCs
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Anyák napját családi körben ünnepeltük
A szenci magyar közösség 1991-ben ünnepelte először anyák napját a magyar
politikai és kulturális szervezetek rendezésében május első vasárnapján megtarott
központi ünnepség keretében. A jubileumi
harmincadik anyák napi ünnepség nem
valósulhatott meg a koronavírus-járvány
megfékezése érdekében hozott óvintézkedések miatt. A gondos, szerető és önfeláldozó édesanyákat idén családi körben
ünnepelték a szenci gyerekek és az idősö-

dő felnőttek is, akiknek még megadatik az
édesanya szerető közelsége.
A képen látható papírból hajtogatott csokrot Szilvási Richárd a Szenczi Molnár
Albert Alapiskola 4. osztályos tanulója
küldte az interneten anyák napja alkalmából Kögler Katalin tanító néninek, akitől
a hajtogatás technikáját tanulta. Ricsi
csokra kifejezi azt az őszinte köszönetet és
szeretetet, ami minden édesanyát megillet.
VCs

Deň matiek sme oslávili v kruhu rodiny
Prvýkrát v roku 1991 oslávila senecká maďarská komunita v prvú májovú nedeľu Deň
matiek v rámci reprezentatívneho podujatia
v réžii maďarských politických a kultúrnych
organizácií. Jubilejný tridsiaty galaprogram
pri príležitosti Dňa matiek bol zrušený kvôli

opatreniam proti šíreniu koronavírusovej
epidémie. Deti aj dospelí v tento rok oslavovali Deň matiek v kruhu rodiny a využívali
internet na online hovory a posielanie pozdravov.
Na fotografii vidíme žiaka štvrtej triedy ZŠ

A. M. Szencziho Richarda Szilvási. Žiak venoval ku Dňu matiek kyticu kvetov skladaných z papiera učiteľke Katalin Kögler, ktorá
ho techniku skladania papiera naučila. Richardova kytica vyjadruje úprimnú vďaku
a lásku, ktorú si každá mama zaslúži. VCs

Jut pénz az alapiskola hőszigetelésére
A koronavírus-járvány nemcsak az
egészségünket veszélyezteti, hanem
súlyos anyagi gondokat okoz az önkormányzatoknak is. A május 6-án megtartott képviselőtestületi ülésen döntés
született városunk idei költségvetésének módosításáról, amely a kiadások
csökkentését irányozza elő. A Magyar
Közösség Pártja képviselőcsoportja
kiállt amellett, hogy a Szenczi Molnár
Albert Alapiskola főépületének hőszigetelésére legyen anyagi fedezet az idei

költségvetésben. A törekvést a polgármester is támogatta. A képviselőtestület végül megszavazta, hogy városunk
a beruházási költségek átcsoportosításával 251.000 eurót biztosít az iskola
a múlt század 30-as éveiben épült főépületének szigetelésére. Ha a közbeszerzési eljárás időben lezárul, akkor már
a nyár folyamán megvalósulhat ez a beruházás, amivel befejeződik az iskola
épületeinek teljes külső felújítása.
VCs

Zateplenie ZŠ A. M. Szencziho je finančne zabezpečené
Koronavírusová pandémia neohrozuje
len zdravie ľudí, ale aj zdravie ekonomiky.
6. mája na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci rozhodli poslanci aj o zmene rozpočtu na rok 2020. Cieľom zmeny je
znížiť výdavky vzhľadom na výpadky príj-

mov nášho mesta. Poslanecký klub SMK
sa postavil za zabezpečenie finančného
krytia poslednej etapy zateplenia budovy
ZŠ A. M. Szencziho. Ich iniciatívu podporil
aj primátor mesta. Poslanecký zbor napokon schválil preskupenie investičných
zdrojov v objeme 251.000 eur na zatep-

lenie hlavnej budovy školy postavenej
v 30. rokoch minulého storočia. Ak nenastanú prieťahy vo verejnom obstarávaní,
projekt bude realizovaný v letných mesiacoch, čím sa ukončí vonkajšia rekonštrukcia všetkých budov ZŠ A. M. Szencziho.
VCs

Elek Dávid nemzetközi online szavalóversenyen ért el sikert
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola diákja Elek Dávid aranysávos, 3. helyezett lett
a Verselő Kárpát-medence elnevezésű
online szavalóversenyen az 5-8 évesek
korcsoportjában Őri István Az elveszett
gyerek című versével.
A magyarországi Petőfi Sándor Program

ösztöndíjasai hirdették meg az online
szavalóversenyt, amelynek jelentkezési
időszaka április 11-én, a magyar költészet napján zárult le. A kezdeményezés
célja az volt, hogy a jelenlegi járványhelyzetben is legyen lehetősége a magyar
közösségeknek a határokon átívelő kap-

csolattartására a költészet közvetítésével.
A mintegy 450 pályamunkát a résztvevő
országok elismert szakemberei, köztük
a szenci Bárdos Ágnes, bírálták el. Dávidnak gratulálunk a sikerhez! A videó megtekinthető ITT: www.facebook.com/watch/
verselokarpatmedence/
VCs

Dávid Elek zožal úspech v medzinárodnej online súťaži v prednese poézie
Žiak ZŠ A. M. Szencziho Dávid Elek získal v kategórii 5-8 ročných žiakov tretie
miesto a zlaté pásmo v medzinárodnej
online súťaži v prednese poézie pod názvom Veršujúca Karpatská kotlina. Súťaže sa zúčastnil prednesom básne od Istvána Őriho pod názvom Stratené dieťa.
Medzinárodnú online súťaž vyhlásili šti-

pendisti Programu Sándora Petőfiho v
Maďarsku. Prihlasovacie obdobie bolo
ukončené 11. apríla, v Deň maďarskej
poézie. Cieľom tejto iniciatívy bolo vytvoriť príležitosť v čase koronavírusovej
pandémie na cezhraničný kontakt medzi
komunitami Maďarov prostredníctvom
poézie. Takmer 450 súťažných príspev-

kov vyhodnotila odborná porota, ktorá
sa skladala z popredných odborníkov
zúčastnených krajín, medzi nimi bola aj
Ágnes Bárdos zo Senca. Dávidovi gratulujeme! Jeho video si môžete pozrieť na
www.facebook.com/watch/verselokarpatmedence/
VCs
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Szenc város tájékoztatója a járványhelyzetről – rendelkezések és ajánlások
Szenc város polgárainak javasoljuk, hogy
kísérjék figyelemmel a tömegtájékoztatási
eszközök, a televízió, rádió, sajtó és a hitelt
érdemlő internetes források híradásait.
Szenci Városi Hivatal
• Az ügyfélfogadási részleg (iktató, lakossági nyilvántartás, anyakönyvi hivatal, pénztár),
valamint a szakosztályok, beleértve a Közös
Községi Építésügyi Hivatalt is, 2020. május
25-től teljes üzemmódban állnak a lakosság
rendelkezésére az alábbi nyitvatartási rend
szerint:
Szenci Városi Hivatal: hétfőn 7.30 – 14:30;
szerdán 8:30 – 17:00; pénteken 7.30 –
13.30; kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás, ekkor a hivatal elektronikus
úton érhető el.
A Somorjai utca 4 sz. alatt található Közös
Községi Építésügyi Hivatal (SOÚ) nyitvatartása: pénteken 8.00 – 15.00; szerdán
8.00 – 17.00; kedden és csütörtökön a
hivatal munkatársai helyszíni szemléket
tartanak; pénteken nincs ügyfélfogadás.
Az ügyfelek hivatalon belüli mozgását továbbra is a portaszolgálat dolgozói irányítják, akik ügyelnek a hatályos járványügyi
előírások betartására – a testhőmérséklet
mérésére, szájmaszk és kesztyű viselésére
és a biztonságos távolság betartására. A
hivatalok épületeiben a várakozás idejének
csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy
az ügyfelek a városunk webportálján fellelhető elérhetőségeken egyeztessenek időpontot a városi hivatal dolgozóival.
• Az esküvői szertartásokat a Szlovák Közegészségügyi Hivatal rendelkezéseit betartva bonyolítjuk le.
• A temetési szertartások a ravatalozó épületében csak a legközelebbi hozzátartozók
jelenlétében (max. 15 résztvevő), korlátozott
szertartási rendben tarthatók. Az esküvői és
temetési szertartásokra vonatkozó részletes
szabályok megtalálhatók ITT: korona.gov.
sk/prijate-opatrenia/#bohosluzby-svadobne-obrady
• Szükség szerint megismételjük a közterületek, a buszmegállók, az autóbuszpályaudvar, a vasútállomás, konténer tárolók, játszóterek és a sétálóutca padjainak fertőtlenítést.

35 elsőst írattak hozzánk
Ugyanúgy, mint tavaly, idén is 35 elsősünk lesz szeptemberben. Nagyon
örülünk, hogy a Szenczi Molnár Albert
Alapiskolának ismét ilyen sok szülő
szavazott bizalmat, és a 2020/2021-es

Zapísali sme 35 prváčikov
Rovnako ako minulý rok aj teraz privítame
v septembri 35 prváčikov. Veľmi nás teší,
že základnej škole A. M. Szencziho dôveruje toľko rodičov a školský rok 2020/2021

• A közintézmények épületeibe csak védőmaszkban, vagy az azt helyettesítő kendőt,
stb. viselve lehet belépni.
• Az ingatlanadó, a szemétdíj, illetve a más
adófajtákat érintő adóügyi határozatokat a
Szenci Városi Hivatalban lehet átvenni az ún.
hosszú hét (Dlhý týždeň) idején 2020.6.8.-tól
2020.6.15.-ig hétfőt is beleértve a következő
nyitvatartás mellett: hétfő – péntek 07:00-től
– 18:00-ig és szombaton 8:00-tól – 12:00-ig.
A hosszú hetet a városháza házasságkötő
termében tartjuk meg a járványügyi előírások szigorú betartása mellett.
Szenc város szociális szolgáltatásai
• Az idősek nappali ellátóközpontja (Denné
centrum pre seniorov) zárva tart. A szociális
gondozóotthon (Zariadenie opatrovateľskej
služby) ápoltjainak látogatása tilos!
• A házi ápolói szolgálat továbbra is biztosított a járványügyi szabályok szigorúan
betartása mellett, amelyek az ápolókra és
ápoltakra egyaránt vonatkoznak.
• Az ún. szociális taxi korlátozott munkarendben továbbra is rendelkezésre áll (pl.
pozsonyi egészségügyi intézménybe való
szállításra). A szolgáltatást a 02/20205145
telefonszámon lehet igényelni.
• Élelmiszer- és gyógyszerrendelés leadására fenntartott telefonszámok: Szociális
Szolgáltatások Főosztálya - 02/2050 5121,
02/2020 5122, Szlovák Vöröskereszt 02/4592 4273. Mail: locziovag@senec.sk
• A Napfényes Tavak déli oldalán (a karaván
kemping területén) vételezhetnek ivóvizet
azok, akiknek (főleg hajléktalanoknak) nincs
más hozzáférésük az ivóvízhez.
Városi rendőrség
• A városi rendőrség az állami rendőrséggel együttműködve felügyeli és ellenőrzi
a rendeletek betartását. Telefon:
- állami rendőrség: 158
- városi rendőrség: 159
Hulladékgazdálkodás
• A hulladéklerakó udvar (Zberný dvor)
munkanapokon 7:00-től 15:00-ig, pénteken 7:00-től 14:00-ig és szombaton 8:00-tól
14:00-ig tart nyitva. A szolgáltatást csak azok
vehetik igénybe, akiknek állandó lakhelyük
van városunkban. Ezt személyazonossági

igazolvánnyal, vagy szenci adóigazolás bemutatásával lehet bizonyítani. Kérjük, hogy
kövessék a hulladéklerakó udvar munkatársainak útmutatásait.
Iskolaügy és sport
• Beiratkozás a szenci óvodák első évfolyamaiba: Abban az esetben, ha sikertelen volt
a jelentkezési adatok elektronikus ügyfélkapu segítségével való továbbítása, a jelentkező az adatlapot 2020 május 31-ig nyomtatott
formában bedobhatja a kiválasztott óvoda
postaládájába.
Városi Művelődési Központ
• Megnyílt a Szenci Városi Könyvtár, a Labirintus Galéria és a Szenci Városi Múzeum.
• Tömegeket vonzó kulturális események
2020 június 30-ig nem tarthatók meg.
• A Pihenőpark – Amfiteátrum megnyílt a közönség előtt.
• A szabadtéri mozi vetítési szezonja 2020
május 23-án szombaton 21:00-kor kezdődik. A nézőszám visszavonásig 100 főben
limitált.
Városi Idegenforgalmi Hivatal (SCR)
• A Napfényes Tavak látogatóit felkérjük a
járványügyi előírások betartására, a maszk
és kesztyű viselésére, valamit a kölcsönös
távolságtartásra. Kerüljük el a csoportosulást! A maszk kültéri viselése május 20.
óta nem kötelező, abban az esetben, ha a
szabadtéren tartózkodók betartják az előírt
5 méteres egymás közti távolságot. A családtagok esetében saját felelősségre nem
kötelező a maszk szabadtéri viselése. Szintén saját felelősségre engedélyezett a fürdés
a Napfényes Tavakban. A vendégeket arra
kérjük, hogy a Napfényes Tavak területén
tartsák meg a rendet és a tisztaságot – ez is
a kölcsönös védelmet szolgálja.
• TIK – Újra megnyílt a Turisztikai Információs Központ.
Szentmárton
• Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Szentmárton környékén fokozott kullancsveszély van.
TOVÁBBRA IS LEGYÜNK ÓVATOSAK ÉS
NE HAGYJUK ABBA A VÉDEKEZÉST!
MO, preklad VCs
(text v slovenčine na str. 2)

tanévet is két első osztállyal tudjuk indítani. Olyan szülők is a magyar iskolába
íratták gyermeküket, akik korábban a
szlovák tannyelvű iskolát részesítették
volna előnyben. Van vegyes házasságból származó elsősünk is, és hozzánk
jár majd egy cseklészi magyar kislány is.
môžeme opäť odštartovať dvoma prvými
triedami. Vieme, že niektorí rodičia pôvodne preferovali školu s vyučovacím jazykom
slovenským, ale napokon dali dôveru nám.
Vďaka tomu, že naša škola sa teší dobrej
povesti v našom meste, budeme mať prvá-

Ez vélhetően annak köszönhető, hogy az
iskolánknak jó híre van városunkban. Ezt
támasztja alá az a tény is, hogy az elmúlt
kilenc év alatt 167-ről csaknem 250-re
emelkedett a tanulóink száma. Köszönjük a bizalmat!
Matus Mónika igazgató
čika aj z národnostne zmiešaného manželstva a dievčatko z maďarskej rodiny bývajúcej v Bernolákove. Za uplynulých deväť
rokov sa zvýšil počet žiakov našej školy zo
167 na takmer 250. Ďakujeme za dôveru!
Mónika Matus riaditeľka
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dlho spolu žili.“ Syn Andrej s rodinou
a dcéra Iveta s priateľom. Blahoželáme!

Blahoželáme jubilantom

Spomíname

Klub dôchodcov

Eva Tencerová (65)
František Kukheric (70)
Vlasta Bittnerová (70)
Margaréta Sekerková (75)

Jednota dôchodcov

Ružena Lasserová (65)
Vlasta Bittnerová (70)
František Kukheric (70)
Ing. Vladimír Kopecký (90)

Slovenský zväz tel. postihnutých
ZO č. 215

Dňa 30. júna si pripomíname 12. výročie úmrtia našej
milovanej mamičky
Lili Vargovej. Láskou
spomíname.
Smútiaca rodina.
Június 30-án tizenkét éve, hogy csendben búcsú nélkül örökre itt hagyott
bennünket a drága jó édesanya Varga
Mártonné szül. Koday Lili. Szeretettel
és fájdalommal őrzi emlékét a gyászoló
család.
Dňa 14.mája uplynuli štyri roky, čo
nás navždy opustila naša milovaná
Anna Mikulášková.
S láskou a úctou
spomína celá smútiaca rodina.

Ing. Ingrid Pivolusková (55)
Eva Tencerová (65)
Mária Ivančová (65)
Anton Holek (70)
František Kukheric (70)
Margaréta Sekerková (75)

Kedysi ste
si prstienky dali a už
je to zopár
liet. Večnú
lásku
ste
si sľubovali
a ten sľub
nikdy
nevzali ste späť.“ Dňa 28.5.2020 oslávili naši
drahí rodičia - Gizela a Ondrej Richterovi diamantovú svadbu - 60 rokov spoločného života. „Želáme Vám zdravie a silu
oslávenci milí, by ste v láske a šťastí ešte

More lásky si so sebou vzal, hory bolesti
zanechal.
Prázdno
je tam, kde znel Tvoj
hlas, spomienka na
Teba zostáva v nás.
Jediná nádej našu
bolesť hojí, že nás
Pán Boh opäť spojí. Posledné zbohom
na perách a slzy v očiach mal, keď svoj
príbytok milý a najbližších opúšťal. Že
viac sa už späť nevráti, to vtedy nevedel.

Dňa 13. júna si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka Jána Dóku. Za tichú
spomienku ďakujú manželka a dcérky
s rodinami.
Dňa 26. mája 2020
uplynuli päť rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
krstný otec Ľudovít
Kováč ml.. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou v srdci na neho spomína manželka
a smútiaca rodina.
2020 május 26-án, halálának ötödik évfordulóján fájó szívvel emlékezünk ifj.
Kovács Lajosra, drága férjemre, keresztapára. Akik ismerték szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Szeretettel
és fájdalommal őrzi emlékét felesége és
a gyászoló család.
Téged felejteni soha
nem lehet, sajnos
meg kell tanulni élni
nélküled. Csak az hal
meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szeretnek. Fájó
szívünk fel-fel zokog
érted, örökké szeretünk, nem felejtünk
Téged. Fájó szívvel emlékezünk Világi
Jánosra, halálának 4. évfordulóján. Szerető családja
27. júna pripomenieme 4. výročie úmrtia
nášho drahého Jána Világiho. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Ako tieto mesiace prežívajú naši seniori?
Spýtali sme sa dám zo Senca, ktoré sa museli vysporiadať s tým, že patria k rizikovej skupine a preto dôsledne dodržiavajú opatrenia.
Koronavírus. Úplne nové slovo. Pre mňa
úplne nová choroba, o ktorej som, ako
väčšina z nás, nikdy nepočula. Vírus dorazil aj do Senca. Som šťastná, že nevypukla panika z niečoho neznámeho,
čo môže zabíjať a aj zabíja. Som staršia
žena, vdova. O to ťažšie na mňa doľahla
samota, izolácia od blízkych, rôzne obmedzenia, ktoré je ešte stále nutné dodržiavať. Ale vďaka priateľom a výborným
susedom to zvládam. Pomáhajú mi ako
môžu, za čo im patrí veľká vďaka. Sme
disciplinovaní, dodržiavame všetky nariadenia a preto to spoločne zvládame. Skôr
či neskôr všetko pominie a ja sa vrátim
k svojim aktivitám, ktoré mi veľmi chýbajú. K speve v zbore, a dobrovoľnej práci
v Červenom kríži v Senci. Ale na druhej
strane je pravda, že sme si začali vážiť

veci, ktoré sme predtým považovali za
samozrejmosť.
Jana
Pandémia koronavírusu bola najprv v ďalekej Číne, počúvali sme o tom rádiu, televízii, bolo to niečo vzdialené a mysleli sme
si, že nás to nemôže ohroziť. A zrazu boli
chorí v Európe, potom aj u nás. A obyčajný život sa kdesi vytratil. Zvykáme si na
novú skutočnosť. Mňa najviac zasiahlo
to, že sme obmedzení v pohybe, že každý
deň je akýsi jednotvárny. Že pod rúškami
na tvári ledva spoznávam ľudí. Zrazu sa
teším z maličkostí, ktoré boli doteraz pre
mňa samozrejmosťou. Zo slnka, dažďa,
prírody... Zo stretnutí s deťmi a vnúčatami, rodinou a priateľmi, ktorí mi istý čas
chýbali. Zrazu je toto všetko vzácnosť.

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Pomohlo mi to uvedomiť si, čo všetko
okolo seba mám a že je to niečo vzácne.
A preto si to aj musím chrániť. Aspoň tým,
že nosím to rúško. Dúfam, že bude už len
lepšie a preto: Dovidenia, priatelia, teším
sa na stretnutia s vami.
Tonka
Byť zatvorená doma a nemôcť ísť ani na
nákup nie je ľahké. Viem, že to moji blízki myslia dobre, keď nechcú, aby som
vychádzala von, ale viackrát som sa pristihla pri tom, že som veľmi túžila ísť aspoň poliať kvety na cintorín. Rodina mi
veľmi pomáha, prinesú mi nákup a často
si voláme. Nie je to však úplne ono. Už
aby sa táto pandémia skončila.
Mária
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Poslankyňa mesta Senec v tíme krízovej manažérky DSS Pezinok
Pred Veľkou nocou prišla správa, že Domov sociálnych služieb v Pezinku sa stal najväčším ohniskom nákazy koronavírusom
na Slovensku. Nakazených klientov bola polovica z celkového počtu a žiaľ, došlo aj k úmrtiam. Bratislavský samosprávny kraj
vyslal do zariadenia krízovú manažérku PhDr. Janu Matulovú, ktorá pred niekoľkými rokmi viedla útvar sociálnych služieb
mesta Senec. Do služby sa dobrovoľne prihlásila aj pôvodným vzdelaním zdravotná sestra PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová,
riaditeľka neziskovej organizácie Ružová záhrada, nezávislá poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Senci, ktorá už 25 rokov
pracuje v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Jej misia v Pezinku sa už skončila a v súčasnej dobe sa nachádza v domácej karanténe. Na naše otázky o jej nevšednom počine odpovedala telefonicky a písomne.

Zľava: PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová, PhDr. Jana Matulová Foto: Dagmara Mičeková
• Čo vás viedlo k tejto dobrovoľnej službe?
16. apríla som sa dozvedela zo správ, že
BSK vysiela do Pezinka svoju zamestnankyňu ako krízovú manažérku, ktorá má
bohaté skúsenosti s prácou v podobných
zariadeniach. Hneď mi bolo jasné, že to nemôže byť nikto iný ako PhDr. Janka Matulová, ktorá dlhé roky viedla aj Odbor sociálnych služieb mesta Senec. Zároveň som
bola zhrozená z toho, aký mediálny lynč
sa spustil na vedenie a zamestnancov DSS
Pezinok. Sama som riadila viaceré sociálne
zariadenia, kde sa medzi klientmi prirodzene vyskytovali rôzne aj infekčné ochorenia
ako bežná chrípka, črevné virózy a podobne. Vzhľadom na to, že ide o seniorov so zníženou imunitou, pričom obsadenosť väčšiny zariadení je stopercentná, vznik epidémie vôbec nie je prekvapením. Ubrániť sa
prenosu nákazy je takmer nemožné, kým
zariadenie nie je úplne izolované od vonkajšieho prostredia. Personál odchádzal
a prichádzal do zariadení z domu, takže
v tejto ťažkej situácii sa mohol ocitnúť každý domov sociálnych služieb na Slovensku. Nedovolím si hodnotiť prácu bývalej
pani riaditeľky ani preto, lebo zo začiatku epidémie zariadenia nedisponovali
ochrannými prostriedkami a len nedávno
sa začali klienti a personál testovať. Toto
sú dôvody, prečo som Janke Matulovej
hneď večer zavolala a ponúkla pomoc
s tým, že potrebujem dva dni na zariadenie osobných a pracovných vecí. Zároveň

si myslím, že treba ukázať aj mladším kolegom, že naša práca má byť založená na
empatii, pomoci a kolegialite.
• Ako sa k tomu stavala rodina? Čím ste
ich presvedčili, že vás „pustili“ do DSS Pezinok?
Určite to pre nich nebolo jednoduché. Myslím, že po prvotnom šoku si uvedomili, že
som rozhodnutá niečo urobiť, aby som
pomohla. Napokon ma manžel a moje dve
deti pochopili a celý čas ma podporovali.
Za to im ďakujem.
• Čo bolo vašou úlohou v domove?
V zariadení som pracovala priamo na oddelení ležiacich klientov ako zdravotná
sestra, nakoľko som pôvodne diplomovaná sestra so špecializáciou na komunitné
ošetrovateľstvo. Sociálnu prácu som vyštudovala neskôr.
• Čo sa zmenilo počas krízového riadenia
domova?
Krízový manažment zaviedol viaceré organizačné zmeny, ale aj zmeny vo vzťahu ku
klientom. Merali sme im dvakrát denne teplotu, tlak krvi a saturáciu. Klienti nosili rúška a zvýšili sme nároky na hygienickú starostlivosť. Boli zakázané návštevy. Klienti,
u ktorých sa prejavila zvýšená teplota,
suchý kašeľ, bolesti kĺbov a podobne boli
hneď hospitalizovaní. Nastúpila aj nová
ošetrujúca lekárka, ktorá počas môjho
dvojtýždňového pobytu v domove trikrát
vyšetrila všetkých klientov zariadenia a riešila urgentné hospitalizácie. Zároveň za tú

dobu boli všetky priestory domova dvakrát
vydezinfikované. BSK nás denne zásobovala dezinfekčným materiálom a ochrannými prostriedkami. Vzhľadom na to, že sme
v zariadení boli aj ubytovaní, ochranné oblečenie, rúška, okuliare a ochranné štíty
sme nosili takmer celý deň.
• Aký bol život v zariadení?
Príchod do zariadenia bol pre mňa najhorší. V momente prekračovania pásky pri
vstupe, ktorý strážili policajné zložky, som
mala chuť utiecť. Po príchode sa však tento
pocit vytratil. Potom už nebol čas rozmýšľať nad pocitmi, začali sme pracovať. Išla
som tam s jasným cieľom. Chcela som za
tie dva týždne čo najviac prispieť k stabilizácii situácie v domove, aby sme odľahčili
zamestnancov, ktorí tam zostali po uzavretí
zariadenia a boli nonstop v práci. Dúfam, že
sa mi to podarilo. Ale snažila som sa byť aj
morálnou oporou Janky Matulovej, pretože
všetky rozhodnutia, komunikácia s BSK,
s odborníkmi, zháňanie materiálu, dobrovoľníkov, toto všetko bolo na jej pleciach.
Najkrajším zážitkom bola gratulácia
k mojím narodeninám a poďakovanie od
kolegov v zariadení.
Asi v polovici pobytu som zažila úsmevnú situáciu. Bola som dosť unavená
a ako som pozerala von cez okno, uvidela
som tri krásne pávy. Najprv som si naozaj
myslela, že to je vidina, až potom som si
uvedomila, že sú to pávy zo zámockej záhrady. Vykračovali si po ceste a dodržiavali
karanténny rozostup.
Najsmutnejšie bolo, keď sa klientom zhoršil zdravotný stav a brali ich do nemocnice,
odkiaľ sa viacerí nevrátili. Na tie chvíle nikdy
nezabudnem.
• Ako vnímate teraz svoje rozhodnutie?
Bolo to správne, šli by ste do toho zase?
Od príchodu domov mám veľa času na
rozmýšľanie. Mám povinnú karanténu
v domácej izolácii. V myšlienkach sa vraciam do zariadenia, ku kolegom, a samozrejme aj ku klientom. Ani raz som nezapochybovala o mojom rozhodnutí. Stále
sa zotavujem hlavne psychicky, ale som si
istá, že ak by sa táto situácia zopakovala,
určite by som postupovala rovnako. Pobyt
v DSS v Pezinku ma obohatil duševne a určite svoj doterajší život aj profesijné pôsobenie budem prehodnocovať.
Rozhovor pripravil Csaba Vysztavel
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Pozor na podvody a podozrivé telefonáty!
Informačná kancelária pre obete trestných činov Bratislava, ktorú zastrešuje
Odbor prevencie kriminality kancelárie
ministra vnútra SR, reaguje na súčasnú
situáciu v spoločnosti, ktorej sprievodným javom sú aj viaceré podvody páchané na senioroch. V rámci Národného
projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu,
pripravili odborníci niekoľko praktických
preventívnych rád.
Zamestnanci z Informačnej kancelárie
pre obete v Bratislave boli už viackrát telefonicky kontaktovaní seniormi, ktorí ich
informovali o podozrivých telefonátoch.
Neznáme osoby v nich seniorom núkajú (niekedy až doslova nanucujú) rôzne
akcie na ochranné pomôcky ako rúška,
respirátory, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ale aj prerábky domov a bytov.
V súčasnosti sú tiež časté ponuky nakúpiť, niekam odviezť alebo odmerať teplotu či urobiť zľavnený „corona test“. V takýchto prípadoch odborníci odporúčajú
telefonát ihneď ukončiť. Pokračovaním
v rozhovore sa totiž najmä seniori vystavujú veľkému psychickému tlaku zo strany volajúceho, ktorým by mohol docieliť
svoj podvod.
Aby ste sa vyhli takýmto a podobným
podvodom, pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov odporúčajú niekoľko praktických rád, ktoré je
vhodné dodržiavať počas telefonovania

Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2020
Po 10 rokoch sa opäť začína sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré je rozdelené na dve etapy:
1. 6. 2020 - 12.2.2021 - sčítanie domov
a bytov, ktoré sa nedotýka obyvateľov.
Všetky kroky tejto etapy zabezpečuje
mestský úrad v spolupráci so štatistickým úradom a správcami bytov.
15.2.2021 - 31.3.2021 - sčítanie obyvateľov - táto etapa prebieha samosčítaním.
Ide o kombináciu elektronického sčítania
a zberu údajov za pomoci tzv. sčítacích
asistentov. O presnom priebehu 2. etapy
bude mesto včas informovať.
Viac informácií na www.sodb2021.statistics.sk/sk/index.html

s neznámymi osobami:
1. Nikdy nehovorte cudzím osobám osobné údaje do telefónu! Najmä nie rodné
číslo, číslo občianskeho preukazu a informácie o vašom zdravotnom stave. Žiadna
banka, ani seriózna spoločnosť si od vás
nebude tieto údaje pýtať telefonicky. Je
na to predpísaný formulár, ktorý je treba
podpísať osobne.
2. Ak nemáte úplnú istotu s kým telefonujete, neodpovedajte na otázky, ktorými vás môže niekto zdiskreditovať alebo
ohroziť.
3. Nezapájajte sa do telefonických
prieskumov o vašom zdravotnom stave.
Môže ísť o podvodníkov, ktorí vás môžu
onedlho navštíviť s ponukou rôznych, pre
vás nepotrebných a drahých vitamínov či
výživových produktov.
4. Nevybavujte žiadne pôžičky telefonicky, ani po nikom neposielajte peniaze.
5. Nehovorte neznámym ľuďom informácie, kedy bývate doma vy, vaši blízki
alebo susedia. Môže ísť o zlodejov, ktorí
plánujú krádež.
6. Buďte opatrní a nereagujte ihneď na
rôzne zľavy na rekonštrukcie bytov či domov, odpisy plynu, ponuku nakúpiť a iné
návštevy neznámych ľudí, najmä ak ste
osamelo žijúci. Vždy sa radšej poraďte so
spoľahlivou osobou alebo inštitúciou.
7. Ak sa cítite ohrození, volajte tiesňovú

linku 112, ak ste sa stali obeťou podvodu
alebo iného trestného činu, kontaktujte
Informačnú kanceláriu pre obete Bratislava.
Dôveruj, ale preveruj!
Ak ste sa stali obeťou podvodu alebo
iného trestného činu, kontaktujte nás:
Prevencia kriminality www.facebook.
com/prevenciakriminality
E-mail: npobete@minv.sk
Web: prevenciakriminality.sk/p/pomoc-obetiam
Tel: 0961/046 014 (Po - pia: 7:30 - 15:30
hod.)
Informačná kancelária pre obete trestných činov Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava
Informačná kancelária
pre obete Bratislava

Koronavírus na čas zastavil zvyčajnú činnosť MS SČK
Od prvých chvíľ ako bola vyhlásená mimoriadna situácia na celom Slovensku sa
pustili členky výboru MS SČK do šitia rúšok. V nasledujúcich dňoch sme sa stretli
s pani riaditeľkou ÚS SČK Ing. Halásovou a vedúcou Útvaru sociálnych služieb
pani Gabrielou Lócziovou, od ktorých
sme získali zoznamy seniorov nášho
mesta, aby sme im odovzdali pripravené
rúška aj s návodom ako ich ošetrovať.
Vo dvoch etapách sa nám podarilo rozniesť viac ako 500 rúšok. Neskôr nás vystriedali mládežníci SČK.
Keďže sme chceli naďalej pomáhať, od
pani Lócziovej sme dostali telefonické
kontakty na seniorov, ktorí požiadali
o výpomoc pri nákupoch. V starostlivosti
o nich Lucka pokračuje dodnes.
Vo svojej zvyčajnej činnosti momentálne nemôžeme pokračovať – museli sme
zrušiť odbery krvi v našom meste. Darcovia – jednotlivci však môžu ísť darovať

krv do nemocnice, tak ako to urobila
naša členka Monika so svojou dcérou
Andrejkou, ktorá sa stala prvodarkyňou.
Dočasne sme prerušili návštevy našich
jubilantov, aby sme neohrozili ich zdravie, prerušili sme aj školenie a prípravu
mladých zdravotníkov ZŠ na súťaž.
Veríme, že život sa čoskoro vráti do normálnych koľají a my budeme môcť pokračovať vo svojej činnosti. Radi pomôžeme všade tam, kde bude naša pomoc
potrebná.
Ďakujeme Lucke, Monike, Andrejke,
Nike, Anke za ich ochotu pomáhať tým,
ktorí našu pomoc potrebujú. Nosením
rúšok chránime zdravie svoje aj zdravie
svojich spoluobčanov. Žiaľ, nedeľa 17.5.
s množstvom ľudí na Slnečných jazerách bez rúšok tomu nenasvedčovala.
Mali by sme si všetci uvedomiť, že len
spoločným úsilím niečo dosiahneme.
Mgr. Anna Legindiová
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131. zbor Senec, tak sa volajú naši seneckí skauti
O skautoch začína byť v Senci čoraz viac počuť. O niektorých ich aktivitách sme písali aj v Mestských novinách Senčan. Sme
veľmi radi, že nám pomáhajú roznášať noviny počas pandémie, keď by sme sa bez dobrovoľníkov nevedeli zaobísť. Tam ich práca
však nekončí. O skautingu v Senci sme sa rozprávali s Martinou Bollovou.

• Ako je zaradený senecký skauting v rámci Slovenska?
Náš zbor 131. (Safari) Senec je členom - podriadenou organizačnou jednotkou Slovenského skautingu (SLSK), čo je jediná oficiálna skautská organizácia na Slovensku, ktorá je členom WOSM
(World Organization of the Scout Movement) a WAGGS (World
Association of Girl Guides and Girl Scouts). Administratívne sme
zastrešení pod ústredím SLSK a na čele organizácie je náčelníctvo
(správna rada), ktoré je volené skautským snemom. Komunikácia
funguje na viacerých úrovniach - oficiálne kanály SLSK, FB, web...,
ale aj na úrovni jednotlivcov, ktorí sa častokrát osobne poznajú
z rôznych národných aj medzinárodných akcií. Spolupráca, obzvlášť v Bratislavskej skautskej oblasti funguje veľmi dobre (organizácia podujatí - BSD, Pezinská mestská hra, Vlčiackovčielkarske
dni...). Náš zbor napríklad niekoľkokrát zdieľal táborisko alebo táborové vybavenie s inými zbormi (Trstená, Pezinok, Trnava). Niektorí naši členovia sú aktívni na oblastnej a národnej úrovni, kde sa
podieľajú na tvorbe vzdelávacích kurzov, programu a iných podujatí pre mládež z celého Slovenska.
• Odkedy pôsobia skauti v Senci a okolí?
Už niekoľko rokov. Náš 131. zbor Safari Senec bol oficiálne založený 13. 1. 2013, aj keď ako menšia jednotka sme fungovali pod
Pezinkom už predtým. Dátum oficiálneho vzniku je zároveň aj dátumom narodenín našej zborovej. Má teda pre nás dvojitú symboliku, preto 131. A názov Safari... Asi preto, že deti majú rady voľnosť
ako aj zvieratá v prírode a voľnosťou sa ich snažíme učiť k zodpovednosti voči prírode, voči iným aj voči sebe samým. Aj naše
družiny, najmenšie jednotky v skautingu, majú názvy, ktoré súvisia
so zvieracou ríšou alebo so safari, napr. Jaguáre, Vlčice, Opice,
Plameniaky... Momentálne máme 84 členov v 11 družinách.
V Senci pôsobia aj maďarskí skauti, ktorí sa aktívne zapájajú hlavne vo farnosti. Spolu sme slávili pred tromi rokmi Deň sv. Juraja
- patróna skautov.
• Kde sídlia seneckí skauti?
Hoci sa nazývame 131. zbor Safari Senec, oficiálne sídlo máme
paradoxne v Blatnom. V Senci využívame iba malý priestor v Labyrinte pre skupiny, kde prevažujú deti zo Senca. Novú klubovňu
staviame tiež v Blatnom, keďže tam sa nám podarilo nájsť vhodné
miesto blízko pri škole. Nakoľko asi tretina detí je zo Senca, tretina
z Blatného a zvyšok v rámci okresu, zdá sa, že to bola dobrá voľba.
• Ako fungujú skauti za normálnych okolností?
Najmenšou jednotkou je družina, skupina ideálne zostavená zo
6 - 8 detí, ktorú vedie radca - dospelá osoba. Pri starších deťoch
(2.stupeň ZŠ, SŠ) to môže byť jeden z členov tejto družiny, prípadne o rok-dva starší radca. Družiny sa stretávajú raz za týždeň. Deti
majú program pripravený svojím radcom. Sú to aktivity zamerané
na učenie sa činnosťou - so snahou o všestranný rozvoj - telesný,

duchovný, intelektuálny, charakterový, citový, sociálny. Cez víkend
robíme výlety do okolia - oddielovky. Tu si deti vo väčšom kolektíve preveria, čo sa na družinovkách naučili, ako dokážu spolupracovať. Dvakrát do roka mávame zborové akcie, kde sa stretneme
všetci. V družinách častokrát vznikajú silné priateľstvá. Cieľom
skautingu nie je iba ponúknuť zábavu a relax. Ani naučiť mladých
ľudí zapaľovať oheň v daždi či viazať uzly. Náš zámer je omnoho
širší a významnejší: rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať
mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana.
Deti sú vekovo rozdelené do oddielov (oddiel=viac družín detí rovnakého veku). U nás máme tri oddiely: Noční húkači (deti 1.- 5.
triedy ZŠ), Immortalis (6. - 9. trieda ZŠ) a novovzniknutý oddiel rangerov (študenti SŠ, z ktorých mnohí pomáhajú pri vedení družín).
• Ako fungujú skauti počas pandémie?
Aj my sme museli počas pandémie pozastaviť naše pravidelné
stretávanie sa. Niektoré družiny sa pravidelne stretávajú online.
Napríklad pre vĺčatá, najmladších skautov, ich radcovia pripravili
etapovú hru, ktorú si postupne plnia doma. Taktiež sa spustili viaceré výzvy. Niektoré pripravil SLSK a deti si ich môžu individuálne
plniť (napr. Antivírus, Modrý život, Zelený život...), niektoré vznikli
v našom zbore - ukáž, čo vieš a nauč to ostatných s názvom „Kraftíme s...“. Tak vznikli viaceré inšpiratívne videá. A stále sa aktívne
venujeme dobrovoľníctvu, keďže hlavným poslaním skautingu je
celistvý rozvoj osobnosti detí a mládeže. Chceme, aby sa z detí
v dospelosti stali zodpovední občania a aktívni členovia miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.
Zapojili sme sa do „Skautskej služby“, čo je iniciatíva Slovenského
skautingu orientovaná na dobrovoľnícku pomoc občanom a na organizovanie a usmerňovanie členov v dobrovoľníckych aktivitách
zameraných na pomoc núdznym. Hlavným cieľom je zapojiť sa
a zvýšiť kapacity aktuálne prebiehajúcej pomoci organizovanej
mimovládnymi organizáciami, štátnymi orgánmi, príspevkovými
inštitúciami a subjektmi verejnej správy.
Naša Mimi je priamo v centre diania a patrí k hlavným koordinátorom „Skautskej služby“ za Bratislavskú skautskú oblasť. Agi varí
pre OZ Vagus. V Senci je koordinátorkou „Skautskej služby“ Maťa.
Pod jej vedením niektoré členky šili rúška, ktoré potom odovzdali
mestu. Spolupracujeme s Tenenet - Komunitným centrom Senec
a pomáhame pri nákupoch pre seniorov, chorých, ale aj s doučovaním žiakov. Tiež sme pomáhali pri roznášaní mestských novín,
kde sa zapojili aj mladší žiaci. Naším denným príkazom je „Denne
vykonať aspoň jeden dobrý skutok!“ a riadime sa heslom „Buď
pripravený!“.
• Ako sa dá stať skautom?
Skautom sa môže stať ktokoľvek, kto má odhodlanie osobnostne
rásť a pomáhať robiť svet lepším. Potom sa nám už iba stačí ozvať.
Vítaný je každý! Predovšetkým však hľadáme a potrebujeme tých,
ktorí by posilnili rady radcov. Tých, čo by deti viedli - stredoškolákov, vysokoškolákov, alebo aj dospelých ochotných venovať čas
v dobrovoľníckej službe deťom. Bez nich nemôžme prijímať nových členov, lebo by ich nemal kto viesť. V súčasnosti máme vyšší
záujem o členstvo v nižších vekových kategóriách - 1. stupeň ZŠ,
no máme obmedzené množstvo vedúcich skupín. Kvôli tomu sme
museli zaviesť poradovník. Na našej FB stránke si môžete nájsť
prihlasovací formulár a ak budete vytrvalí, budete skautom.
• Čo chystáte po pandémii?
Po pandémii sa, dúfam, vrátime sa k bežnej činnosti . Otáznik stále
visí nad letným táborom, ktorý je tradične vrcholom našej ročnej
činnosti a na ktorý sa všetci tešíme.
Pripravila MO
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Športové kluby v Senci tiež zasiahla pandémia
Tvrdé karanténne opatrenia, ktorými za ostatné mesiace prešlo Slovensko, zanechali svoju stopu aj na seneckých športových kluboch. Ako fungujú teraz? Uverejňujeme odpovede klubov, ktoré nám do uzávierky odpovedali.
Florbal
Máme mládež vo veku 8-14 rokov. Trénujeme online, dvakrát týždenne sa stretávame cez ZOOM a určujeme si úlohy na
cvičenia (zábavnou a motivačnou formou), prezentujeme videá a preberáme
teóriu florbalu (formácie, úlohy obrany/
útoku), motivujeme sa k pohybu.
Začíname s tréningami vonku s rešpektovaním pravidiel určených hlavným hygienikom, po otvorení telocviční budeme
pokračovať v plnohodnotnom trénovaní.
Aikido Senec
AI-Kids-Do Senec
Vzhľadom na to, že Aikido je kontaktný
šport, od zavedenia hygienických opatrení a po zatvorení škôl a telocviční netrénujeme.
K tréningom potrebujeme telocvičňu so
žinenkou a povolenie na trénovanie skupiny cca 25 osôb.
Pokiaľ to bude možné, dvojmesačný výpadok nahradíme cez letné prázdniny.
WING TSUN – Kung-fu
Máme skúšobný tréning vonku a dodržujeme potrebné opatrenia.
Plavecký klub DELFÍN Senec
Koronavírus COVID-19 nám prerušil akýkoľvek plavecký tréningový proces. Plavecký klub DELFÍN Senec nemohol plávať
na suchu alebo v telocvični. Plavci vždy
potrebujú k životu vodu. Boli sme nútení
prerušiť trénerskú prácu s našimi deťmi.
Máme informácie od rodičov, že deti určite „potajomky doma trénovali vo vani
alebo pod sprchou“. Počas pandémie
si tréneri pripravovali tréningové plány,
nové akcie pre deti na leto, šili ochranné
rúška a rozdávali ich bezdomovcom. Taktiež sme im nakúpili základné potraviny
a osobne sme im ich odovzdali. Tréneri
PK DELFÍN Senec taktiež prispeli nemalou sumou Nadácii Markíza. Plávanie
a deti nám nesmierne chýbajú. Veríme,
že sa všetci čoskoro stretneme zdraví,
šťastní a bez obmedzení a na túto nepríjemnú situáciu budeme len spomínať.

v rámci svojich možností. Našej najvyššej
kategórii – mladší žiaci U13 sme zasielali
prostredníctvom FB skupiny tréningové
plány s motivačnými videami. Pravidelne
sme sa stretávali vo štvrtok večer v rámci zoom meetingu, kde sme si hovorili
o zážitkoch, skúsenostiach z predchádzajúceho týždňa a tiež sme sa hrali.
V kontakte sme boli aj s rodičmi a riešili
aktuálnu situáciu. V rámci mladších vekových kategórií sme dávali motivačné
podnety, videá, tipovačky na FB stránke
gabbo.gabko a taktiež prostredníctvom
mailov sme boli v kontakte s rodičmi.
Od uvoľňovania sme začali trénovať
v štvorčlenných skupinách najskôr na
jazerách – Gardénke – na Piatom jazere,
neskôr vo vonkajších priestoroch areálu
Slávia rovnako v skupinách po 6 hráčov.
Napriek tomu, že súčasný basketbal je
kontaktný šport, mali sme bezkontaktné
tréningy – zlepšovanie techniky behu,
reakčných schopností driblingu i streľby.
Aktuálne trénuje najstaršia veková kategória – mladší žiaci U13, postupne budeme pridávať tréningy i v ďalších vekových kategóriách a aj počty tréningov.
Od stredy (20.5.2020) sú otvorené aj

vnútorné športoviská pre športové kluby.
BK Gabko Senec trénuje v telocvičniach
seneckých základných škôl, avšak je
otázne, či sa aj tie otvoria pre športové
kluby. Zatiaľ zostávame vonku. Slovenská basketbalová asociácia neuzatvorila jednotlivé súťaže v mládežníckych
kategóriách a má veľký záujem súťaže
dohrať turnajovým spôsobom, možno aj
v letných mesiacoch. BK Gabko Senec
v aktuálnej sezóne hrá dve kategórie –
U11 mladší mini žiaci a U13 mladší žiaci
a v oboch sa mu túto sezónu darilo. Na dohratie súťaží však potrebujeme trénovať
v telocvičniach, takže uvidíme, ako sa všetko vykryštalizuje a za akých podmienok
a kedy sa vrátime do telocviční.
MŠK Senec
Mládež MŠK Senec začala s tréningovým
procesom 4. mája na futbalových ihriskách skupinovou formou, t.j. 5 hráčov
na jedného trénera. Dodržiavali sme hygienické a vzdialenostné predpisy, čiže
hráči sa prezliekali buď na striedačkách,
tribúnach alebo prišli už rovno prezlečení
na tréning a skupiny trénovali v predpísaných vzdialenostiach od seba. Rovnako
naši tréneri mali k dispozícii dezinfekčný prostriedok, ktorý aplikovali hráčom
na ruky a pomôcky pred a po tréningu.
Využívali sme futbalové plochy v areáli
NTC Senec, SOŠ AaP na Kysuckej ulici
a v Hrubom Šúri. Od 11. mája začalo trénovať aj A mužstvo. Od 4 fázy plánujeme
tréningy hromadnou formou, tak ako to
bolo pred týmito obmedzeniami.
Pripravila MO

BK Gabko Senec
Basketbalisti v čase Korony trénovali individuálne doma, na ulici, na dvore
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