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Opatrenia sa uvoľňujú a Senec má výborné výsledky

Napriek tomu buďme opatrní a správajme sa zodpovedne. Pandémia sa ešte neskončila.

Senčan, profesor Andrej Tušer,
získal čestný titul profesor
emeritus.

(str. 8)

Rozprávali sme sa s Petrom
Fedorom, prírodovedcom,
zakladateľom Mestského múzea.

(str. 14)

Mesto ponúka občanom očkovanie
Mestu Senec sa nepodarilo zriadiť vakcinačné miesto z dôvodu, že lekári,
ktorí mali poskytnúť garanciu a bez
ktorých to nie je možné, odstúpili
od spolupráce.
Mesto Senec ponúka kompletnú službu pre občanov s trvalým pobytom v Senci formou dopravy, registrácie a sprievodu na očkovanie proti COVID-19 v župnom veľkokapacitnom očkovacom centre
na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave očkovacou látkou Comirnaty - Pfizer/
BioNTech. Služba je bezplatná a mesto ju
poskytuje každému občanovi vo veku 45+
s trvalým pobytom v Senci.
Záujemcovia sa môžu hlásiť mailom
na adrese: hranovam@senec.sk
Do predmetu mailu napíšte: PRIHLÁSENIE NA OČKOVANIE. V texte mailu je potrebné uviesť: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo. Záujemcov budeme kontaktovať.
Každý záujemca bude vybavený, NETREBA
sa prihlasovať do Čakárne Národného centra zdravotníckych informácií.

Po príchode na vakcinačné miesto majú
Senčania dohodnutý VIP prednostný prístup bez čakania.
Ako sa vyjdril aj predseda BSK Juraj
Droba, „Senčania budú očkovaní prednostne, hneď ako príde autobus. Kvôli nariadeniam Ministerstva zdravotníctva sa nepodarilo zriadiť očkovacie centrum priamo
v Senci, ale v spolupráci s primátorom sme
našli výborné riešenie. Rád vás privítam
DM
osobne.“

11. júna sa bude konať prvá
nočná cyklojazda. Organizátori
ich chcú pravidelne.

(str. 24)

Dlhý týždeň bude
od 31.5. do 7.6.
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
od 31. mája do 5. júna (vrátane)
a v pondelok 7. júna 2021 v čase:
pondelok – piatok 07:00 – 18:00
a v sobotu 8:00 – 12:00.

Čas pokoja vodného vtáctva na Slnečných jazerách sa pomaly končí. Letnú turistickú sezónu ovplyvnia
protipandemické opatrenia. Od ich uvoľňovania bude závisieť režim v areáli. Foto: Jana Ondrášková

Pozvánka
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
29. júna 2021 o 9:00 v MsKS v Senci
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú
na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať
na www.zastupitelstvo.sk
Mierové námestie so sochou Immaculaty. Foto: VCs
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Senci zo dňa 4.5.2021
Uznesenie 32/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie marec - apríl 2021.
Uznesenie 33/2021
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo návrh
na prenájom časti pozemku C-KN parc.
č. 2554/1 o výmere 50 m2 – letná terasa.
Žiadateľ: Pizza Bucki za cenu 6,23 €/m2/
rok. Spolu nájomné 311,50 €/rok. Doba
nájmu: na neurčito.
Uznesenie 34/2021
MsZ prerokovalo a schválilo Zmenu termínov - posudzovania žiadosti a schválenie MsZ vo „Výzvach 1/2021,
2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021,
7/2021, 8/2021 na predkladanie žiadosti
o dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku
2020“ v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec. Termín posudzovania žiadosti a schválenie
do 31.5.2021.
Uznesenie 35/2021
MsZ vzalo na vedomie pozastavenie výkonu uznesenia MsZ v Senci č. 22/2021
schválené mestským zastupiteľstvom
dňa 25. marca 2021, ktoré primátor mesta v lehote do 10 dní od jeho schválenia
nepodpísal. MsZ potvrdilo uznesenie
č. 22/2021 zo dňa 25. marca 2021, ktoré
znie:
MsZ schvaľuje Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Senec v roku 2021
v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotáciu,
bez pripomienok.
Uznesenie 36/2021
MsZ prerokovalo a schválilo Návrh
rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Senec v roku 2021 v zmysle príloh 1 až 8,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. Materiál je v súlade s VZN
č. 09/2019 O poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotáciu. S pripomienkami
– suma z dotácií pridelená footgolfistom
sa presúva do klubu MŠK Senec.
Uznesenie 37/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec v lokalite Slnečné jazerá pre Tibora Šmogroviča. Spolu cena
– 244,50 €/rok.

Uznesenie 38/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh
na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec v lokalite Moyzesova
ulica.
Uznesenie 39/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na zníženie nájomného vo výške 50%
za obdobie od 13.3.2020 do 5.5.2020
za užívanie nebytových priestorov
v MsKS na Nám. 1. mája v Senci na základe nájomnej zmluvy č. č. 8/2009/MsKS Senec. Žiadateľ: Karin Michaleková.
Uznesenie 40/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh na zníženie nájomného vo výške
50% za užívanie nebytových priestorov
v MsKS na Nám. 1. mája v Senci za obdobie od 31.5.2020 do 31.12.2020 na základe nájomnej zmluvy č. 028/17/07/MsKS
zo dňa 07.09.2017. Žiadateľ: Alex Bašnárová – Bagetéria Alex.
Uznesenie 41/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh na zníženie nájomného vo výške
50% za užívanie nebytových priestorov
v MsKS na Nám. 1. mája v Senci za obdobie od 13.03.2020 až 15.06.2020 na základe nájomnej zmluvy č. 2/2010/MsKS Senec zo dňa 31.12.2010. Žiadateľ: ELVICO
electronic s.r.o.
Uznesenie 42/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh
na zníženie dlžného nájomného zo sumy
6.000€ za obdobie rokov 2017 a 2018 vyplývajúce z nájomnej zmluvy zo dňa
2.1.2006 na 450 eur za rok 2017 a 450 eur
za rok 2018.
Uznesenie 43/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom území Senec
pre nadobúdateľov: Mgr. Anna Vargová, Martin Zelman, Ing. Andrej Zelman
za kúpnu cenu vo výške 120 €/m2, čo činí
za výmeru 390 m2 spolu 46.800 €.
Uznesenie 44/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na odpredaj nehnuteľného majetku
Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľov: Ladislav Kováč
a manželka Silvia Kováčová rod. Čivreová za kúpnu cenu vo výške 150 €/m2,
čo činí za výmeru 60 m2 spolu 9.000€.

Uznesenie 45/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku
Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľov: Tibor Štefanovič a manželka Anetta Šefanovičová, rod.
Períčková za kúpnu cenu vo výške 120 €/
m2.
Uznesenie 46/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku
Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľa: Eva Zelmanová
za kúpnu cenu vo výške 120,- €/m2.
Uznesenie 47/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh
na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre:
Eva Zelmanová, za cenu 20,76 €/m2/rok,
čo činí za výmeru 7 m2 spolu 145,32 €/
rok, na dobu neurčitú, za účelom uskladnenia bicyklov a záhradného náradia.
Uznesenie 48/2021
MsZ prerokovalo a schválilo odpredaj
nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľov: Mgr. Michal Podolský a manželka
Bc. Eliška Podolská rod. Drmolová,
za kúpnu cenu 120 €/m2, čo činí za výmeru 6 m2 spolu 720 € a podmienené vysadiť 10 stromov v hodnote, ktorá zodpovedá spoločenskej hodnote daného stromu,
ktorého cenu určí Ing. Kolozsváriová,
vedúca útvaru verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta.
Uznesenie 49/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena (Mesta Senec):
a) strpieť existenciu betónových panelov
umiestnených pod zemou, nad plynárenským zariadením,
b) zdržať sa hlbokej orby alebo akýchkoľvek iných činností, pri ktorých by mohlo
dôjsť k poškodeniu alebo narušeniu betónových panelov, na časti zaťaženého
pozemku v prospech SPP – distribúcia,
a.s., za odplatu vo výške 193,32 € na dobu
neurčitú.
Rôzne
V bode rôzne sa hovorilo o viacerých
témach, všetky sú vo videonahrávke
na www.zastupitelstvo.sk.
MO
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Informácie k pandémii
Mestský úrad
Mestský úrad v Senci je otvorený.
Od mája sú v platnosti opäť neskrátené úradné hodiny. Aktuálne informácie nájdete na www.senec.sk, kde sú
aktualizované. Odporúčame kontaktovať zamestnancov mesta telefonicky alebo mailom. Kontakty nájdete na:
www.senec.sk/sk/kontakty

• Prípadné zmeny budú zverejené
na webe mesta a na budove ZOS.

Sociálne služby mesta Senec
• Denné centrum pre seniorov je zatvorené. V Zariadení opatrovateľskej služby sú návštevy povolené
s obmedzeniami. Je potrebné preukázať sa testom.
• Terénna opatrovateľská služba
v domácnostiach je zabezpečovaná za dôsledného dodržiavania hygienických opatrení. Pokiaľ je klient
pozitívny alebo prišiel do kontaktu s pozitívnym, je povinný o tom
ihneď informovať.
• Prepravná služba je zabezpečovaná. Službu je nutné si objednať najneskôr deň vopred na 02/2020 5145.

Mestské kultúrne stredisko
Riadi sa podľa platného covid
automatu.

Školstvo a šport
Riadi sa usmerneniami ÚVZ SR.
Dôležité kontakty
• Policajný zbor SR: 158
• Mestská polícia: 159

Spoločný obecný úrad má od mája
nový systém stránkových hodín:
Pondelok: 08:00 - 11:00 s elektronickým objednaním
12:00 – 14:45 bez objednania
Streda: 08:00 – 11:00 bez objednania
12:00 – 16:45 s objednaním
Link na objednanie:
h t t p s : / / s e r v i c e s . b o o k i o. c o m /
stavebny-urad-senec/widget
vedenie mesta Senec

Stav priorít vedenia mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva
na volebné obdobie
Poliklinika
Poslanci schválili realizáciu investičného zámeru v území súčasnej Polikliniky Senec.
Následne mesto pristúpi k spracovaniu architektonickej štúdie a k rokovaniam o možnosti financovania
tohto investičného zámeru formou
úveru z medzinárodných finančných
inštitúcií a financujúceho partnera
(lokálnej banky).
Školstvo
Chýbajúce pozemky pre školský areál
plánuje mesto odkúpiť za dohodnutú
kúpnu cenu 140€/m2. V cene je zahrnutý pozemok vrátane budov na ňom
stojacich. Dohodnutou podmienkou
odkúpenia je likvidácia striech na budovách nachádzajúcich sa na pozemkoch, ktoré sú predmetom odkúpenia, vlastníkom Zdenkom Černayom
na jeho náklady. Odkúpenie pozemkov za týchto podmienok musí ešte

schváliť zastupiteľstvo. Mestský úrad
má indikatívne ponuky od slovenských bánk, ktoré posúdi. Rozhodnutie o prijatí úveru musí schváliť mestské zastupiteľstvo.
Územný plán
Mesto Senec v súčasnosti vyhodnocuje doručené pripomienky v rámci
prerokovania konceptu Územného
plánu mesta Senec.
Podľa výsledkov prerokovania konceptu bude spracované súborné stanovisko, ktoré bude následne predložené na schválenie mestskému
zastupiteľstvu.
Športový areál
Po tom, čo poslanci rozhodli, že pozemok pod plánovaný športový
areál nebude využitý pri výstavbe
novej školy, môžu sa zaoberať ďalšími krokmi k realizácii pôvodného
plánu.
MO
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Z činnosti Mestskej polície
• Telefonický oznam od občana, že na Kysuckej
vodič osobného motorového vozidla následkom nebezpečnej jazdy vyletel na chodník,
kde ohrozoval chodcov. Hliadka MsP zistila,
že vodič vyletel z cesty na chodník, kde poškodil dopravné značenie a z miesta ušiel. MsP
vyrozumela OO-PZ Senec, kde bol na základe
informácií od oznamovateľa zistený majiteľ
vozidla. Hliadka MsP sa presunula na adresu
bydliska majiteľa vozidla, kde zistila, že predmetné vozidlo je zaparkované vo dvore rodinného domu. Hliadka sa skontaktovala s majiteľom vozidla, ktorý sa ku skutku priznal a ako
dôvod uviedol, že spanikáril. Na miesto bola
privolaná hliadka dopravnej polície, ktorá vec
na mieste prevzala. Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
• Telefonický oznam od občana, že na Námestí
1. mája sa bijú neznáme osoby. Na miesto boli
vyslané hladky MsP Senec, ktoré zistili, že sa
bili dve ženy. D. S. uviedla, že ju J. C. napadla
z dôvodu, že žiarli, že bude mať dieťa. J. C. bola
od príchodu hliadky agresívna, vyhrážala sa
zabitím seba aj okoloidúcich občanov ako aj
hliadok MsP Senec. Hliadku MsP neustále fyzicky napádala a museli byť voči nej použité donucovacie prostriedky. Vzhľadom na jej
nepríčetný stav a agresivitu bola privolaná
aj hliadka OO PZ Senec a RZP, ktorá následne
previezla menovanú do NsP Ružinov.
• V nočných hodinách v rámci súčinnosti bola
hliadka MsP Senec požiadaná hliadkou OOPZ
Senec o asistenciu na ulici Karola Šišku v Senci, kde sa mala nachádzať napadnutá, zranená osoba s ešte jednou osobou. Na mieste sa
nachádzal na chodníku D. Š. zo Senca, ktorý
mal početné zranenia na tele a hlave a M. Š.
z Bernolákova, ktorý zranenému mal pomôcť
utiecť pred útočníkom. Zranený uviedol, že ho
v spánku v bývalých sadoch medzi Sencom
a Veľkým Bielom, kde spávajú v starej pivnici, napadol A. D. zo Srbska kladivom a nožom. Nakoľko D. Š. značne krvácal, hliadka
OOPZ s ním ostala na mieste do príchodu RZP.
Dve hliadky MsP Senec sa vydali do pivnice,
kde sa mal nachádzať podozrivý. Po príchode
na miesto sa tu nachádzal podozrivý a ešte jedna osoba a to E. P. zo Senca, ktorý tak isto uviedol, že ho A. D. udrel kladivom do nohy. Podozrivý A. D. kládol aktívny odpor a boli proti nemu použité donucovacie prostriedky. MsP
Senec ho eskortovala na OOPZ Senec k ďalším
úkonom. Druhá hliadka MsP Senec zotrvala na mieste a vykonávala asistenciu príslušníkom OR PZ Senec na mieste činu pri dokumentovaní prípadu. Páchateľ A. D. je obvinený
z trestného činu vraždy v štádiu pokusu.
Mestská polícia
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Názory vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta
a poslancom mestského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor
na rôzne témy mesta Senec. Aktuálna otázka znie: Ako by mali
podľa Vás vyzerať Slnečné jazerá o 10 rokov?

Z kalendára primátora
mesta Senec Dušana
Badinského za máj
• Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Telecom z dôvodov nepresností a nejasností pri pokládke optických sietí
• Koordinácia vakcinačného miesta
• Rozhovor pre Rádio Regina Západ
• Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti e-Net
• Pracovné stretnutie k plánovaniu Olympijského dňa s G. Reborošovou
• Pracovné stretnutie so spoločnosťou ARGUS týkajúce sa témy nakladania s nebezpečným odpadom
• Pracovné stretnutie so starostami obce
Boldog a Réca ohľadne napojenia sa na
mestskú kanalizáciu a následné spoločné
stretnutie v BVS
• Dozorná rada Správy Cestovného Ruchu
Senec, s.r.o.
• Opätovné pracovné stretnutie na Environmentálnom fonde v Bratislave k požiadavke o posunutie ukončenia rekonštrukcie
čističky odpadových vôd o pol roka
• Pracovné stretnutie so županom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom a MUDr. Tomášom Szalayom PhD. ako
hlavným lekárom BSK, za účelom rokovaní o alternatívnych riešeniach súvisiacich
so službami k očkovaniu Senčanov
• Mestské zastupiteľstvo mesta Senec v MsKS
• Individuálne stretnutia s vedúcimi
zamestnancami
• Pravidelné stretnutia s vedúcou školského
úradu a riešenie aktuálnej situácie týkajúcej sa prevádzky MŠ a ZŠ
• Denná komunikácia s prevádzkovateľmi
MOM o počte otestovaných a pozitívnych
• Slávnostné privítanie a osobné blahoželanie primátora profesorovi Andrejovi Tušerovi, ktorému Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy udelila titul Profesor
Emeritus.
Dagmara Mičeková

Mária Hudáková
nezávislá poslankyňa
Predstavujem si, ako Slnečné jazerá šikovní architekti a záhradníci premenia na štýlové letovisko, kde vonia rozmarín a levanduľa. Na piatom jazere by vznikol športový
areál so širokou škálou športového vyžitia a multifunkčnou športovou halou. Aquapark by rozšíril svoje bazény a atrakcie. Okolo jazier by vznikla promenáda, pred vstupom dostatok parkovacích miest. Autá a cyklisti by sa nemotali pomedzi chodcov, každý by mal svoj koridor. Kempy by mali zelené ploty, boli útulné a bezpečné. Brehy jazier potrebujú stanoviť jednotnú stavebnú čiaru tak, aby neboli bariéry až do vody
a zásypy do jazier, ale boli by z bezpečnostných i zákonných dôvodov prístupné. Ostali
by zachované verejné priechody k vode. Dno by bolo prebagrované, čisté a podzemná
voda by bublinkovala na povrch ako kedysi.
Súčasnú situáciu na Slnečných jazerách považujem za jednu z najviac premárnených
príležitostí a darov z minulosti. Nie je však všetko stratené a pri vôli poslancov regulovať jazerá územným plánom, design manuálom, odkúpením potrebných plôch sa dá
veľa napraviť.
Richard Pauer
nezávislý poslanec
Slnečné jazerá ako prvok, ktorý robí Senec výnimočným, je nevyhnutné naďalej rozvíjať a chrániť. O 10 rokov by sme radi videli jazerá s čistou vodou tak, ako si to pamätáme z detstva, aby turisti našli moderný, čistý a hlavne bezpečný karavanový a stanový kemp, kam sa budú radi vracať. Ako areál, ktorý slúži Senčanom celoročne, novými a udržiavanými športoviskami pre čo najširší záber športov, vrátane Gardenky.
S množstvom detských ihrísk, slúžiacich mladým rodinám ako aj oddychovými zónami pre malé deti či starších, kde nájdu kľud v tieni zelene, zároveň však potrebujeme
priestranné a čisté pláže so službami. K dosiahnutiu spokojnosti nás Senčanov aj turistov je nevyhnutné budovanie infraštruktúry, ktorá bude nadväzovať na mesto a v najväčšej možnej miere oddelí autá od areálu. Návodom k tomuto cieľu by mal byť Plán
udržateľnosti a rozvoja jazier, ktorý zadefinuje ako k areálu jazier pristupovať v budúcnosti aj pre ďalšie vedenia mesta. Na infraštruktúre, pláne ako aj športoviskách
pracujeme, máme nápady aj riešenia a mnohé z nich sú v projektovej alebo predrealizačnej fáze, niektoré sú však časovo aj finančne náročné.

Zápis žiakov do základných škôl:
Zápis do 1. ročníka základných škôl
pre školský rok 2021/2022 sa tento rok
uskutočnil vo všetkých základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec v termínoch od 16.4.
do 17.4.2021.
Celkovo naše základné školy prijali
385 prihlášok. Po vyradení viackrát zapísaných detí alebo detí z iných spádových
oblastí, evidujeme pre nasledujúci školský
rok 292 budúcich prváčikov.
Riaditelia škôl zaznamenali celkovo 36
detí, ktorých rodičia požiadali o odklad
školskej dochádzky.

V praxi to znamená, že v školskom roku
2021/2022 otvorí Základná škola Tajovského celkovo 5 tried prvákov s počtom 108
detí, Základná škola Mlynská bude môcť
na základe svojich kapacitných možností
otvoriť 3 triedy prvákov s celkovým počtom 61 detí, Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským 1 triedu s počtom 23
detí a Základná škola Kysucká v budúcom
školskom roku otvorí 5 prváckych tried
s celkovým počtom 100 detí.
Mária Chorváthová, útvar školstva a športu
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Mesto Senec už čoskoro spustí monitoring kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia je medzi obyvateľmi Slovenska často diskutovaná téma. Emisie vypúšťané do ovzdušia z rôznych zdrojov sa
v atmosfére rozptyľujú a môžu sa prenášať
vetrom na veľké vzdialenosti. Väčšina znečisťujúcich látok v ovzduší má nepriaznivé účinky na zdravie ľudí a vegetáciu. Podobne ako u nás aj v európskych krajinách
dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší. Napriek
tomu, že koncentrácie základných znečisťujúcich látok v porovnaní s historickými
meraniami poklesli, situácia ani dnes nie
je uspokojivá.
Vzhľadom na zvyšujúce sa environmentálne povedomie a dopyt občanov Slovenska po informáciách o kvalite ovzdušia sa Slovenský hydrometeorologický
ústav (SHMÚ) začiatkom tohto roka obrátil na mesto Senec so zaujímavou ponukou. Ide o zriadenie mestskej automatizovanej dopravnej monitorovacej stanice
(AMS) Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, ktorá patrí do celoeurópskej
siete.
Súčinnosť mesta spočíva v spolupráci
vo výbere vhodnej lokality a uzatvorení
nájomnej zmluvy na zabratú časť pozemku. Mesto Senec potvrdilo záujem o monitoring ovzdušia a v spolupráci s odborníkmi SHMÚ vybralo vhodný pozemok
na umiestnenie stanice.
Monitorované parametre odprezentuje obyvateľom mesta svetelná tabuľa
a budú dostupné aj na web stránke SHMÚ
v sekcii Spravodajstvo kvality ovzdušia.
V prípade zhoršenia kvality bude SHMÚ

Ilustračný obrázok. Zdroj: SHMÚ

prostredníctvom Varovného systému kvality ovzdušia vydávať upozornenia alebo
výstrahy o závažnej smogovej situácii. Monitorované budú nasledovné znečisťujúce látky: PM10 (častice s aerodynamickým
priemerom menším ako 10 µm), PM2,5 (ultrajemné častice menšie ako 2,5 µm), NOx
(oxidy dusíka), CO (oxid uhoľnatý).
Pre umiestnenie stanice bol vybratý
pozemok mesta vo verejnej zeleni na križovatke pri Lidli. Zámer bude predložený
do komisie životného prostredia. Po jej súhlasnom stanovisku bude možné stanicu
osadiť.

Aplikácia SOM Senec

Zabezpečením monitorovacej stanice
SHMÚ aj spolu s plánovaným monitoringom zápachu prispeje mesto k zlepšeniu
kvality života Senčanov. Sledovanie zápachu bude počas 3 mesiacov realizované imisným meracím vozom Zdravotného
ústavu Ostrava. Žiaľ, protiepidemiologické
opatrenia doteraz neumožnili personálu
z Čiech, aby zariadenie osadili. Opatrenia
sa však postupne uvoľňujú a už čoskoro
bude možné doviezť a sprevádzkovať monitorovací voz. Zároveň bude spustená aj
evidencia sťažností obyvateľov na zápach.
Lenka Nižnanská

Stiahnite si do mobilu novú aplikáciu. Získate informácie z rôznych oblastí mesta Senec.
Odpadové hospodárstvo
Jednoducho si nastavíte sledovanie odvozu odpadu na vašej ulici. Aplikácia vás na odvoz odpadu môže aj upozorňovať.
Na jednom mieste máte prehľadne uvedené, čo do ktorého kontajnera/
vreca patrí alebo nepatrí.
Aktuality a Úradná tabuľa
Všetko na jeden klik. Alebo si nastavte ich okamžité zobrazenie.
Online noviny
Senčan máte v mobile stále so sebou.
Verejná doprava
Aj medzimestské dopravné spojenie zistíte cez aplikáciu.
Susedská burza
Predchádzajme vzniku odpadu aj vymieňaním.
Aplikáciu bude mesto postupne vylepšovať a dopĺňať. Stačí si ju
len stiahnuť, netreba sa registrovať.
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Zelená strana

Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste Senec
za mesiac apríl
Papier a lepenka
2020 – 33,44t
2021 – 42,04t
Plasty
2020 – 37,56t
2021 – 42,61t
Sklo
2020 – 32,87t
2021 – 29,71t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2020 – 69,28t
2021 – 96,97t
Zmesový komunálny odpad
2020 – 529,76t
2021 – 387,70t
Kuchynský odpad
2021 - 56,992t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 1.296l

Na jar sme upratovali

Jarné upratovanie z bytových domov tento rok prebehlo v neštandardnom režime. Odvážal sa odpad priamo spred bytových domov. Objemný odpad však musel

byť minimalizovaný, rozobratý a pripravený pred bytový dom tak, aby bol prístupný traktorovej vlečke. Bytový dôverník,
prípadne správca objednal odvoz na zberný dvor, kde sa odpad ďalej dotrieďoval.
Do jarného upratovania sa zapojilo takýmto spôsobom do 20 bytových domov a odviezlo sa takmer 8 ton objemného odpadu
a približne 4 tony dreva. Všetkým bytovým
domom zapojeným do jarného upratovania touto cestou ďakujeme za súčinnosť
a ukážkovú spoluprácu.
V rámci upratovania bolo možné odovzať
aj odpady s obsahom škodlivých látok –
za mesiac a pol sa takto vyzbierali takmer
3 tony nebezpečných odpadov. Najväčšiu
zložku z tohto množstva (2,06 tony) tvorili
zvyšky použitých farieb.

Na zbernom dvore sa dá kúpiť
záhradný substrát

Zelený odpad zo Senca (napríklad tráva,
konáre a podobne) sa odvážajú do kompostárne v Bernolákove. Tam sa spracúva
a mení na kompost. Zmiešaním kompostu
so zeminou vzniká záhradnícky substrát,
ktorý si zvyčajne kupujeme napríklad
do kvetináčov.

www.sencan.sk

Pre obyvateľov mesta sme pripravili možnosť kúpiť si za výhodnú cenu substrát
na zbernom dvore. Vozíme ho vo veľkých
množstvách a je voľne ložený, preto je potrebné priniesť si nádobu a zaplatiť za zakúpené množstvo. Cena je 24 € za tonu.
Momentálne ho intenzívne využívame
na výsadby stromov a krov v rámci mesta. Vždy máme nejaké množstvo na stave
kvôli našim výsadbám a v prípade dopytu
ho vieme operatívne dopĺňať, nakoľko využívame vyťaženie prázdneho kontajnera
po odvoze biologicky rozložiteľného odpadu do kompostárne. Položku sme doplnili
aj do modulu pokladne, takže zeminu odvážime a zaplatia si len reálne množstvo.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
a Martina Ostatníková

Ako sa na skládke dotrieďujú plasty?

Z celkového objemu plastového odpadu z našich
kontajnerov a igelitových vriec sa vytrieďujú samostatne číre PET fľaše...

a farebné PET fľaše. Nezabudnime ich vždy stlačiť,
aby sme šetrili priestor v nádobách a tým aj v smetiarskych autách - aby nevozili vzduch.

Vytriedené fólie obsahujú aj mikroténové vrecká,
igelitky či iné plastové obaly. Dbajme na to, aby
neboli znečistené.

Tetrapaky v obrovských stohoch sú pripravené
na recykláciu. Kým ich vytriedime, poskladajme
ich tak, aby mali čo najmenší objem.

Plechové obaly sa tiež dajú priamo v domácnosti
efektívne stlačiť. Vhadzujeme ich do nádob či vriec
na plasty, pretože tam patria aj kovy.

Pri triediacej linke zamestnanci zvozovej spoločnosti dotrieďujú náš odpad. Myslime aj na nich
a snažme sa vyhadzovať plasty čisté.

www.sencan.sk
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Sčítať sa musia aj deti – ak ste
tak neurobili, pomôžeme vám
Viacerí obyvatelia sčítali členov rodiny len pod svojím rodným
číslom. Domnievali sa, že stačí v otázke – „S kým bývam v spoločnej domácnosti“ uviesť odpoveď manžel/manželka, syn/dcéra.
V zmysle zákona č. 223/2019 Z.z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 sa každý obyvateľ sčítava prihlásením sa do systému pod svojím rodným číslom, tzn. aj deti narodené najneskôr 31.12.2020. Využite poslednú možnosť asistovaného sčítania
do 13.6.2021 v budove MsKS v dňoch: pondelok, utorok a streda
9:00-13:00, vo štvrtok medzi 12:00-16:00 alebo v budove Mestského úradu každý deň pracovného týždňa, kde vám budú nápomocní stacionárni asistenti. Navštívte kontaktné miesto alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 02/20 92 49 19.
Silvia Némethová, referent podateľne a evidencie obyvateľstva

Stacionárni asistenti v budove MsKS v Senci. Foto: MO
05-01

Získajte klimatizáciu len za 1 ◊ denne a hrajte o skvelé výhry v ZSE Centre
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šej elektrine môžu využívať klimatizáciu počas leta
naplno a bez výčitiek a zároveň si môžu prispôsobiť
dizajn klimatizácie podľa vlastného bytu. Ponuka našich klimatizácií je dostupná na www.zse.sk/klima,“
dopĺňa Lenka Gergeľová zo ZSE.

Zatoč kolesom šťastia a vyhraj!
Až do 30. 6. 2021 odmeňujeme v ZSE Centrách
všetkých verných zákazníkov ZSE! Navštívte ktorékoľvek ZSE Centrum, splňte jednoduché podmienky, zatočte kolesom šťastia a domov si odnesiete
skvelý darček. Zároveň postupujete do žrebovania
o hlavnú cenu – špičkový zmrzlinovač Bosch. Nemusíte si pritom nič zakúpiť ani objednať. Zapojením
sa do súťaže však pomôžete znížiť spotrebu papiera. My odmeníme vás a príroda poďakuje nám
všetkým.

Zatoč a vyhraj!
Iba v ZSE Centre. Do 30. júna 2021
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Moderné klimatizácie sú vybavené množstvom praktických funkcií, ktoré vám dokážu spríjemniť nielen
leto, ale využijete ich počas celého roka. Viete nimi
chladiť, vykurovať, ventilovať či odvlhčovať vzduch
v domácnosti. Majú veľmi nízku hlučnosť nielen
počas dňa, ale pred spaním si dokonca môžete nastaviť nočný režim, ktorý sa postará o váš nerušený
spánok. Hlučnosť klimatizácií by sa dala prirovnať
k šumu padajúceho lístia (20 – 30 dB). Mnohí ľudia
majú strach, že prúdenie chladného vzduchu zapríčiní prechladnutie, choroby dýchacích ciest, prípadne rozšíri po byte baktérie a vírusy. Odborníčka
zo ZSE však hovorí, že nie je dôvod na obavy. „V našej ponuke máme špičkové klimatizácie značiek
Daikin a Samsung v úspornej energetickej triede
A+, A++ a A+++. Vybrané typy zariadení sú vybavené
technológiou, ktorá dokáže vytvoriť príjemnú osviežujúcu atmosféru bez pocitu chladného prievanu
v miestnosti. Zároveň máme v ponuke aj klimatizácie
so špeciálnym filtrom, ktorý odstraňuje zo vzduchu
prachové častice, pachy, baktérie, vírusy a mikróby,“
tvrdí Lenka Gergeľová, odborníčka na ZSE Klima.

Čo všetko môžete mať za 1 ◊? Môžete si zaň kúpiť
napríklad kopček zmrzliny, lístok na MHD, kávu
so sebou alebo si môžete dopriať príjemné ochladenie s klimatizáciou u vás doma. V rámci garantovanej
služby ZSE Klima Bezstarosti môžete získať kvalitnú
klimatizáciu len za 1 ◊ denne s možnosťou ovládania cez aplikáciu v smartfóne a s predĺženou zárukou až na 6 rokov. V praxi to znamená, že ak sa vám
počas využívania služby klimatizácia pokazí, ZSE ju
na mieste opraví alebo hneď vymení za novú. Nemusíte si robiť ťažkú hlavu ani so zabezpečovaním
servisnej kontroly, pretože pravidelnú ročnú prehliadku klimatizácie máte v cene. „Ďalším benefitom,
ktorý ponúkame našim zákazníkom, je výhodnejšia
elektrina pre klimatizáciu a možnosť výberu z viac
ako 20 farebných dizajnov. Zákazníci vďaka výhodnej-

Bk

Prečo môže byť klimatizácia užitočná aj
pre vašu domácnosť?

Svieže leto s klimatizáciou len za 1 ◊ denne

US

Letá sú z roka na rok horúcejšie a mnohí z nás si
uvedomujeme, že zvládnuť vysoké teploty
bez klimatizácie je takmer nemožné. Bežne sa s ňou
stretávame v autách, dopravných prostriedkoch,
nákupných centrách alebo v kanceláriách. No
vo väčšine domácností aj napriek tomu stále chýba.
Najčastejšie sa ľudia obávajú, že klimatizácia im
spôsobí zdravotné ťažkosti, a niektorí ju považujú
za zbytočného žrúta energie. Klimatizácia však môže
byť veľmi užitočná a dokonca aj zdraviu prospešná.
Ale poďme pekne poporiadku.

a

Hlavná cena:

8x zmrzlinovač Bosch

15 ◊

Navštívte ZSE Centrum Bratislava Avion.
05-02

20.05.21 14:38
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Prijímačky
do základných
umeleckých škôl
Každý rok informujeme o prijímacích pohovoroch na základné umelecké školy
v Senci. V pandemickom období a tým, že
Senčan je mesačník, nedokážeme reagovať na všetky aktuálne zmeny. Všetky školy však informácie zdieľajú na interenete.
ZUŠ Senec
Prijímačky do Základnej umeleckej školy
sa konali 27.-28.5.

Zľava na fotografii Iveta Radičová, Andrej Tušer, Juraj Stern. Foto: Yvonne Vavrová

Profesor Andrej Tušer získal
titul profesor emeritus
Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.,
udelil prof. PhDr. Andrejovi Tušerovi, CSc.,
diplom o udelení čestného titulu „PROFESOR EMERITUS“. Ocenil tak jeho prínos
nielen k vzniku Fakulty masmédií a rozvoju celej Paneurópskej vysokej školy, ale aj
mnohoročný podiel na výchove, vzdelávaní a vedeckej činnosti v oblasti žurnalistiky
a masmediálnej komunikácie na Slovensku

i v Česko-Slovensku. Na slávnostnej udalosti boli prítomní aj obaja prorektori PEVŠ prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
a doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., ako aj
opätovne zvolená dekanka Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
a členovia kolégia dekanky. Sme radi,
že pán profesor opäť zviditeľňuje naše
mesto Senec.
MO

Adelkina kresba je v knihe J. K. Rowlingovej
Keď Adelkina mama našla na internete možnosť zapojiť sa
do tvorby ilustrácií do novej knihy J. K. Rowlingovej, vedela,
že dcéru, ktorá vyrástla na knihách o Harrym Potterovi, nebude
musieť dlho presviedčať.
Zo scén a postáv, ktoré boli
presne opísané, si Adelka Jasenovcová vybrala hneď dve, svadbu lady Eslandy a kapitána Dobromila, a tiež mamku Chruňu.
Obrázky poslala do vydavateľstva a bola nadšená, že práve jej
mamka Chruňa sa objavila v knižke. Okrem publikovanej ilustrácie
získala aj knihy v hodnote 300€
pre svoju triedu 4.A zo Súkromnej
základnej školy Senec.
MO

Súkromná ZUŠ, Ateliér v Senci
Prijímačky do výtvarného odboru na školský rok 2021-2022 budú v dňoch 15. júna
a 16. júna 2021 v čase od 15:00 – 18:00
v Ateliéri na Vodnej 20, smer futbalový štadión, pri amfiteátri. Zápisné je 10 eur.
Kto nemôže prísť v tieto dni osobne, môže
sa prihlásiť na mail jitka@bezurova.sk
Informácie: 0905 613 683
Prihláška a čestné vyhlásenie:
www.szus-atelier.sk
Informácie o škole a štúdiu nájdete na webovej stránke školy a na
www.facebook.com/szus.atelier
Tešíme sa na Vás a na spoločnú tvorbu!
SZUŠ R. Madarászovej
Prijímačky majú termín až 7.-8. septembra,
budeme o nich informovať v ďalšom čísle.
MO

Porotcovia
Seneckého pera
budú hodnotiť
52 prác!
Nultý ročník literárnej súťaže Senecké
pero sa stretol s veľkým záujmom najmä
na seneckých základných školách. Spolu sme vo všetkých kategóriách dostali 52
prác. Príjemným prekvapením boli i práce
od dospelých.
O tom, kto sa stane laureátom Seneckého pera 2021, teraz bude rozhodovať porota. S výsledkami jej práce vás oboznámime
hneď, ako budú zverejnené.
Organizátori veria, že o rok sa do súťaže zapojí ešte viac kreatívnych detí a dospelých, ktorí sa radi vyjadrujú písaným
slovom.

Adelka Jasenovcová a jej mamka Chruňa. Foto: LJ

M.Macháčková
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www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk
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Cena verejnosti
HLASUJTE ZA OSOBNOSTI
Bratislavského kraja
za rok 2020

www.bratislavskykraj.sk/osobnosti-kraja
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Ako dopadli prijímacie skúšky na stredné školy?
Riaditeľka GAB Zuzana Synaková:
Na prijímacích skúškach Gymnázia
Antona Bernoláka Senec pre školský rok
2021/2022 sa zúčastnilo 136 uchádzačov
o osemročnú formu štúdia a 66 o štvorročné štúdium. Žiaľ, môžeme otvoriť len
po jednej triede po 30 žiakov v oboch formách štúdia.
Tento rok sme mali doteraz najväčší počet prihlásených do prímy. O štvorročné štúdium bol oproti minulému roku
nižší záujem. Deviataci sa vo väčšej miere
zamerali na stredné odborné školy. Mnohí odchádzajú aj na bratislavské gymnáziá. Stáva sa však, že v septembri zistia, aké náročné je dochádzanie a chcú
k nám prestúpiť, no nie vždy im môžeme
vyhovieť.
Celkovo bola úroveň vedomostí, predovšetkým v matematike, o niečo nižšia
ako po minulé roky. Žiaci počas online

vyučovania pravdepodobne nestihli nadobudnuté poznatky dôkladne precvičiť
a utvrdiť. Vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, ale žiaci majú tradične problém s čítaním s porozumením.
Je ťažké vybrať tých „najlepších z najlepších“. Všetky deti sú veľmi šikovné
a 90% z nich má samé jednotky. Berieme
do úvahy aj úspechy uchádzačov v predmetových olympiádach a akceptovaných
súťažiach. Kritériá pre prijatie vždy včas
uverejňujeme na našej webovej stránke.
Veríme, že aj tento rok sa nám podarí vybrať šikovných a dobrých študentov,
ktorí sa stanú súčasťou našej komunity,
budú ochotní na sebe pracovať a využijú
príležitosti, ktoré im naša škola ponúkne
počas štúdia. My sa na nich veľmi tešíme.

Riaditeľka SOŠ AaP Ľubomíra Hrubanová:
Záujem o štúdium na Strednej odbornej
škole automobilovej a podnikania Senec je
dlhodobo takmer rovnaký. Na prijímacích
skúškach na štvorročný ekonomický študijný odbor Škola podnikania sa doteraz
zúčastnilo 16 žiakov. Máme možnosť otvoriť vždy iba jednu triedu, v ktorej je počet
žiakov obmedzený na 17. Na odbor autoopravár sme dostali prihlášky od 28 žiakov,
pričom budeme mať aj druhé kolo prijímacích pohovorov. Vedomostná úroveň uchádzačov bola na primeranej úrovni a prijímacie pohovory úspešne zvládli. Očakávali by sme väčší záujem žiakov zo seneckých
základných škôl, ale väčšina žiakov prichádza z okolitých obcí a zo širšieho okolia.
Presný počet prijatých na školský rok
2021/2022 budeme vedieť v júni, po druhom kole prijímacích pohovorov.
Pripravil VCs

Farebný týždeň na Kysuckej
Posledný aprílový týždeň sme sa rozhodli
realizovať v našej materskej škole týždeň
zameraný na farby. Názov témy bol „FAREBNÝ TÝŽDEŇ“. Na každý deň sme mali
určenú farbu, v ktorej sa niesol celý deň
a všetky aktivity.
Pondelok predstavoval červenú farbu.
Deti tvorili tangramové srdiečka, červené jabĺčka, na vychádzke sme sa rozprávali o semafore (čo robíme, keď zasvieti
červená). Na obed nám pani kuchárky pripravili výborné sladučké šišky s červeným
džemom.

Utorok sme sa zamerali na žltú farbu.
Deti vyrobili žlté harmonikové kuriatka
a vonku sme hľadali žlté kvietky.
Streda sa niesla v oranžovej farbe. Precvičili sme si vizuálno-motorickú koordináciu pohybu ruky, zápästia a prstov
pri kreslení oblúčikov a skokov zajačika
k oranžovej mrkvičke. Prečítali sme si rozprávku O Chvostíkovi, ako si staval oranžový domček a počas pobytu vonku sme
sa porozprávali a kriedami nakreslili vitamínových kamarátov oranžovej farby, ako
pomaranč, mandarínka, mrkvička...
Štvrtok patril hnedej farbe – čokoládovej. Zamerali sme sa na príbeh „Čudná torta“, kde sme sa dozvedeli o nezdravých potravinách. Vonku sme sa zahrali pohybovú
aktivitu „Čokoláda, čaj, rum, bum“.
Piatok bol zameraný na zelenú farbu.
Ráno sme si zacvičili so žabkou BUPI, zahrali sme sa na Bociana a žabku a počas
vychádzky sme pozorovali ako krásne zelenie príroda okolo nás.
Na celý tento týždeň sme mali k dispozícii „farebnú knižku“, z ktorej sme si
každý deň pred oddychom prečítali krásny príbeh zameraný na danú farbu. Deti
čakala kopa farebných aktivít a zábavy.
V spolupráci s rodičmi sa deti zladili s daným farebným dňom. Menšie deti si osvojovali a prehlbovali znalosti o základných

farbách a spoznávali rozdiel medzi viacerými odtieňmi tej istej farby. Staršie sa
tešili z experimentovania a miešania farieb. Nástenky zdobili farebné dúhy, motýle, farebné obrázky z geometrických
útvarov, ale aj umelecké diela od Vincenta van Gogha - Snečnice alebo Kandinského kruhy.
Všetkým deťom sa aktivity veľmi páčili. Chcela by som pochváliť snahu rodičov, ktorí svoje detičky obliekali každý deň
podľa určenej farby. A samozrejme aj naše
pani kuchárky, ktoré sa pri príprave jedálnička držali farieb daných dní – čo nebolo určite jednoduché. Bola to pre nich aj
pre nás veľká výzva, nakoľko sa táto aktivita realizovala prvýkrát. Dúfam, že aj počas
ďalších rokov si tento „FAREBNÝ TÝŽDEŇ“
budeme mať možnosť zopakovať.
Janka Schulzová, Mgr. Silvia Jánošová
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Aké stredné školy máme v Senci? (2. časť)
Zuzana Kontárová
Spojená škola s vyučovacím
jazykom maďarským

Aké je zameranie školy?
V školskom roku 2020/2021 nemáme
gymnazistov, preto sa sústreďujeme
na posilnenie odborov logistika a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Vo vyučovacom jazyku maďarskom
ich ponúkame len my a sme jedinou
strednou odbornou školou s vyučovacím
jazykom maďarským v Bratislavskom
kraji. Plánujeme otvoriť ďalší odbor.
Za ostatných päť rokov bol pokles žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským (v súčasnosti nepatrný

nárast). Počet absolventov základných
škôl je nepriaznivý (v dvoch ZŠ s VJM
v Senci a v Tomášove je spolu len 27 deviatakov). Snažíme sa osloviť žiakov aj
z iných krajov. Konkurenčné školy nútia vedenie ponúknuť podmienky štúdia,
študijné odbory, aby pre žiakov a ich rodičov, boli atraktívne a rešpektovali potreby zamestnávateľov v regióne.
V školskom roku 2020/2021 začalo na našej škole študovať v troch študijných odboroch – logistika, škola podnikania, učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (v dennej a večernej forme štúdia) 177 žiakov.
Aký typ študentov by ste najradšej
videli v školských laviciach ako nových prvákov?
Žiaci, ktorí sa hlásia na odbor logistika, by mali mať dobré jazykové znalosti
a IKT zručnosti. Zamestnávatelia v logistických parkoch oceňujú práve tento typ
absolventov. Záujemkyne o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (väčšinou dievčatá) by mali byť milé,
empatické, kreatívne a komunikatívne.
Ako dlho škola pôsobí a aké sú najväčšie míľniky v dejinách školy?
Naša škola pôsobí v Senci už 62 rokov.
Zo začiatku sme boli len gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským, v 90-tych
rokoch vznikli dva nové odbory: dievčenská odborná škola a škola podnikania.
Od roku 2005 sme spojenou školou, ktorá
má dve organizačné zložky, a to Gymnázium Alberta Molnára Szencziho – Szenczi Molnár Albert a Strednú odbornú školu ekonomickú a pedagogickú s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági

Budova Spojenej školy s VJM na Lichnerovej ulici. Foto: archív školy

és Pedagógiai Szakközépiskola. Pred
10 rokmi sme zaviedli odbor učiteľstvo
pre materské školy a vychovávateľstvo
a pred 4 rokmi odbor logistika. Škola má
dve formy štúdia – dennú (štvorročné
štúdium) a večernú (dvojročné štúdium).
Vyučovacím jazykom je maďarský jazyk.
Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni: odborné učebne, telocvičňa a jedáleň (spoločné s Gymnáziom Antona Bernoláka), kabinety, zborovňa, školská knižnica (cca.
5.000 publikácií), multimediálna učebňa, cvičná firma. Naša škola spolupracuje
so školami v Maďarsku (Kőszeg, Miskolc,
Mosonmagyaróvár, Salgótarján), realizujú sa spoločné kultúrne programy, exkurzie. Škola sa zapája do projektov, ako napríklad Kultúrne dedičstvo Zelená škola,
Kruh cirkulárnej ekonomiky, Otvorená
škola, Škola škole, IKT akadémia. Dlhodobo spolupracujeme so združeniami Csemadok, Združenie Senec a okolie, Klub
pri Spojenej škole s vyučovacím jazykom
maďarským Senec, so Slovenským Červeným krížom a Ligou proti rakovine.
Cieľom našej školy je pripraviť do života
tvorivých absolventov schopných kriticky myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme,
schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Podporujeme talenty,
čo dokazujú aj výsledky našich žiakov
na rôznych súťažiach.
Škola sa snaží o efektívnu, bezproblémovú spoluprácu s rodičmi, s radou školy
a so zriaďovateľom (Bratislavský samosprávny kraj).
Aká je vízia školy?
Víziou Spojenej školy je byť moderná, širokospektrálna škola, materiálne a technicky dobre vybavená, vzdelávajúca rôzne vekové kategórie uchádzačov schopných uplatniť sa na trhu práce EÚ s regionálnou pôsobnosťou.
Aké sú výhody študovania v Senci?
Ponúkame atraktívne odbory a po absolventoch je dopyt na trhu práce. Žiaci sa
učia odborné predmety v dvoch jazykoch
(v maďarskom a slovenskom), základné
pojmy sa učia aj v anglickom jazyku. Škola sa nachádza v centre mesta, je veľmi
pekná, postupne prebieha rekonštrukcia
a modernizácia.
MO
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AMFITEÁTER
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už čoskoro

AMFITEÁTER SENEC
Otvárame
1. júna 2021 v utorok
o 21:00 hod.
TEŠÍME SA NA VÁS !
Sledujte naše sociálne
siete, aby ste sa o filmoch
dozvedeli čo najskôr.
www.kinosenec.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA

otvorená

Vrátenie kníh do Biblioboxu
Milí čitatelia a priaznivci knižnice,
ďakujeme, že využívate službu návratu kníh formou
biblioboxu, ktorý je umiestnený pred budovou MsKS.
Bibliobox slúži výlučne na vrátenie kníh
vypožičaných z mestskej knižnice.
Mrzí nás však, že poniektorí – možno ani nie z radov
čitateľov – nerešpektujú tento fakt, a bibliobox
využívajú ako priestor na zbavenie sa nepotrebných
kníh, hoci aj s dobrým úmyslom venovať ich knižnici.
Ak chcete venovať knižnici vlastné knihy,
kontaktujte nás najprv telefonicky alebo mailom.
Výpožičný čas: Pondelok – Piatok 9:00 – 18:30, Streda – zatvorené. Prestávka na dezinfekciu 11:30 – 12:00

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM

otvorené

Expozície:

- Expozícia starších dejín
- Expozícia prírody
Aktuálne výstavy:

- Z vašich darov 2016 – 2020
- Z hlbín našich vôd (výstava
preparátov rýb Milana Žiaka)
- Prvá svetová vojna a Senecko
- Prvé republiky

- Stáli pri zrode Československa
Mestské múzeum otvorené :
Utorok 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, Streda 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, Štvrtok 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Piatok 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, Sobota* 9:00 – 13:00
(* V sobotu len v mesiacoch jún – september!)
Vstupné: 1 € - dospelí, 0,60 € - deti, študenti (6- 26 r.), dôchodcovia. Skupinové návštevy seneckých škôl – VSTUP
ZDARMA. Skupinové návštevy prosíme ohlásiť vopred. Možnosť individuálnej dohody na všetky pracovné dni
už od 8.00 hod.! Tel.: 02/ 20 20 55 01; 0911/ 169 754 e-mail: muzeum@senec.sk

PARK ODDYCHU SENEC

otvorený denne od 9:00 do 19:00

www.sencan.sk
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pripravujeme pre vás

LEGENDY / OPEN AIR TOUR 2021 koncert
11.7. nedeľa o 19:00

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO / PÁN STROM
6.8. piatok o 20:00

AMFIK TOUR / MIRA JAROŠA
20.8. piatok o 17:00

SMEJKO A TANCULIENKA
22.7. štvrtok o 16:30

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

NÁMESTIE,
LICHNEROVA ul.
ĽUDOVÉ
UMELECKÉ
REMESLÁ
SENEC
7.8. - 8.8.
sobota - nedeľa

LABYRINT

pripravujeme pre vás divadielka v Parku oddychu Senec
Výstava detských
výtvarných prác
Od 19.6. Súkromná
základná umelecká škola
Nová Dedinka a Ateliér
Kompas

JURKO
A PRASIATKA
Divadlo pod hríbikom
13.6. nedeľa o 16:00

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

TAJOMSTVO
OCEÁNU
Divadlo SpozaVoza
1.8. nedeľa o 16:00

SLNEČNÝ FESTIVAL
22. - 24.7.
štvrtok až sobota
Divadlo na hojdačke,
tvorivé dielne ARTík, maľovanie na tvár
by Vewe, Tvoja fotobúdka, Show deTom,
Pavol Seriš a Filip Teller a iné
prekvapenia. PROGRAM UŽ ČOSKORO

Predpredaj a predaj vstupeniek, rovnako aj Online na všetky podujatia spustíme na základe aktuálnych
odporúčaní RÚVZ a po nastavení maximálnej kapacity externých podujatí.
KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod, LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 17:00 hod,
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, POKLADŇA KINA: 0911344772, 10:30 – 18:30 hod
www.kinosenec.sk
Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk
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Peter Fedor: „Život dobrého prírodovedca
nezačína na vysokej škole, mladé talenty
je nutné podchytiť oveľa skôr.“
Prof. Dr. Peter Fedor, FLS je určite osobnosťou mesta Senec.
Nielen, že je výborným vedcom a v súčasnosti aj dekanom
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ale je napríklad
aj zakladateľom seneckého Mestského múzea. Jeho láska
a záujem o prírodu nezostávajú len v jeho srdci, pretavuje ich aj
do svojej práce a života.

Kedy sa prejavil tvoj záujem o prírodu?
Priznávam sa hneď v úvode, že som
bol asi tak trošku zvláštnym dieťaťom.
V predškolskom veku som vôbec nerozjímal nad monumentálnosťou v tom čase
pre všetkých chlapcov najvysnívanejšieho zavesenia na smetiarskom aute a od
útlych rokov ma fascinoval hmyz. Humanitne profilovaní rodičia neboli asi z môjho prírodovedného napredovania veľmi
nadšení a myslím, že dúfali v postpubertálne pretočenie hodnôt a priorít.
Bolo to až také vážne?
S úsmevom sa mi navracia okamih, keď
sa moja dnes už nebohá babka s nevôľou len tak polomĺkvo priznala, že ten jej
inak talentovaný vnuk má vlastne najbližšie ku chrobákom. Pravda, postaršie
uši jej kamarátok začuli namiesto „chrobáka“ slovo „hrobár“. Jej podrobné opisy, ako ich ja napichujem na špendlík
a mŕtve ukladám do krabíc, zo mňa až

do správnej interpretácie načas urobili
postrach seneckých ulíc. Ale vydržal som.
Pedagógov iste tešilo tvoje nadšenie
pre zoológiu...
To s istotou netvrdím, ale dnes mi ešte aj
po rokoch vyčarí široký úsmev jedna veľká prestávka na seneckej základnej škole,
na ktorej sme ako ťažko kontrolovateľní
a vyvádzajúci puberťáci dostávali zaslúžene symbolické pohlavky. Keď som prišiel na rad, dnes už nebohá pani učiteľka
ma celkom netradične vytiahla za ucho
so slovami, že mňa po hlave nebude biť,
pretože ma iste čaká prírodovedecká kariéra. Tak už len pre jej postulát som sa
jednoducho zoológie nemohol vzdať.
Prináša život s prírodovedcom nevšedné zážitky?
Prirodzene. Nikdy nezabudnem na moment, keď mi na fakulte ušlo z insektária
asi 300 mláďat čiernej vdovy, ktorá patrí
vôbec k najjedovatejším pavúkom sveta.

Pri výskume pôdneho hmyzu v pralesoch východnej Austrálie. Zdroj: súkromná zbierka

Boli všade, liezli z klávesnice, húpali sa
z plafóna a keď som si uvedomil, že ma
jedno z nich už stihlo aj uhryznúť, celé
to vlastne len začalo. S opúchajúcou rukou som sa ako mladý asistent rozbehol
za kolegom profesorom zoológie. A ten si
ma z obrovského nadšenia z intoxikácie
normálne fotografoval s víziou perfektnej prezentácie na prednášku z arachnológie. Ledva som sa dostal na Kramáre. Nakoniec všetko dobre dopadlo, ale ešte rok
som kontroloval celú našu chodbu, či všetci kolegovia žijú. Schola ludus – škola hrou.
V Senci poznáme tvojho otca, ktorý
učil slovenský jazyk a dejepis a málokto asi vie, že máte v rodine aj Vojtecha Zamarovského. Dá sa povedať,
že máte vzťah k vzdelaniu a vzdelávaniu v rodine?
Pri týchto rodinných kontempláciách, kto
je s kým vlastne príbuzný, si vždy úsmevne spomeniem na rodinné genealogické
analýzy, ktorým sa v troške voľného času
venujem. Okrem genografického výskumu po meči prostredníctvom DNA chromozómu Y (mnoho tisíc rokov dozadu)
som sa archívnym štúdiom dostal cez 27
krokov (rodinných príslušníkov) od môjho deda k Albertovi Einsteinovi. Z toho
jasne vyplýva, že rodinne sme navzájom prepojení naozaj takmer všetci a zároveň, že som sa ako biológ až tak veľmi nevzdialil od otcovej histórie. Každá
veda má dnes úspech, len ak je prepojená
s tými ostatnými.
Môže byť práca prírodovedca
fascinujúca?
Je nádherná. Ale vždy ma fascinovala i tá
jej akademická etiketa. Ako člen Linného spoločnosti v Londýne sídliacej v Burlington House, v ktorom predstavil svoju evolučnú teóriu aj Charles Darwin, sa
dlhodobo zaoberám históriou spolupráce
Darwina a Alfreda Wallacea. Dotýkať sa
ich súkromných listov a kníh (sám mám
doma fotografiu Darwina z roku 1877
s jeho autentickým podpisom) je neopísateľný pocit. Akoby ožívala história.
Takže staré knihy?
Knihy nie sú len zdrojom informácií,
ale aj pocitov, emócií, radosti a strachu.
V čase digitálnych médií mladí ľudia
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Niet nad prednášky priamo v teréne. Zdroj: súkromná zbierka

prichádzajú o „chuť“ knihy. Získal som
nedávno vzácnu prvotlač z konca 15. storočia, ktorú pokojne mohli listovať študenti aj na našej bratislavskej Istropolitane. Keď privrie čitateľ oči, ten ruch
neustálej túžby po vzdelávaní a humanizácii vedy sa jednoducho nedá v nej
prepočuť.
Čomu konkrétne sa vo výskumnej
činnosti venuješ v súčasnosti? Mohli
by sme to trošku populárne opísať...
No skúsim. V mojom tíme sa dlhodobo
zameriavame na vývoj umelo inteligentných systémov, ktoré dokážu včas zaznamenať prítomnosť nebezpečných inváznych druhov. Klimatická zmena totiž prináša okrem teplotných výkyvov aj prienik nových druhov parazitov (napr. očné
dirofilárie), vektorov ochorení (napr. horúčky dengue) alebo škodcov rozmanitých plodín. Kľúčom k zmierňovaniu ich
dopadov na život človeka je včasná detekcia a prevencia. V niektorých prípadoch je určenie druhu náročné aj pri použití DNA analýz, ale umelá inteligencia
má v sebe obrovský potenciál. Aj na základe našich výsledkov pracujú napr.
na mnohých čínskych ryžových poliach
malé robotické systémy, ktoré patogénnych škodcov úspešne detekujú.
V súvislosti s tvojou prácou si precestoval svet, na akých zaujímavých
miestach si sa venoval výskumu a čo
zaujímavé sa ti podarilo vyskúmať?

Zoológovia bežne pracujú v exotických
krajinách, mojou srdcovkou je hlavne
juhovýchodná Ázia (najmä Indonézia,
Malajzia, Vietnam), Austrália a Oceánia.
Dnes už pravda trošku menej riskujem
a viac prednášam, ale stále sa nechávam
unášať ich pôvabom. V Stolových horách
Južnej Ameriky sme napríklad opísali
niekoľko nových druhov veľkých kobyliek, ktoré žijú v jaskyniach netradične
ponorené pod vodou. Objav vzbudil pozornosť svetovej vedy, keď bol oficiálne
označený ako zoologický unikát v rámci britského kabinetu zoologických kuriozít (Bio-fresh Cabinet of Freshwater
Curiosities).
Dnes si dekanom Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského. Dokážeš si stále nájsť čas aj pre senecké múzeum, ktoré si zakladal?
Tá prazvláštna sterilná koronadoba,
v ktorej lietame v akomsi virtuálnom
priestore, je veľkou skúškou trpezlivosti prírodovedného vzdelávania. Predstavte si študenta chémie, ktorý sa do laboratória dostane len virtuálne. Sleduje
pokus, nezapája čuch a pri zlom signáli
a vypnutej kamere v pozadí kde-tu začuje len tlmený výbuch. Alebo taká virtuálna pitva... Nikdy sme sa v univerzitnom
prostredí tak veľmi netešili na našich
študentov, keď sa v plnej sile na fakulte
opätovne objavia. V každom prípade život dobrého prírodovedca nezačína až
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na vysokej škole, mladé talenty je nutné
podchytiť oveľa skôr. Aj z tohto dôvodu si
jednoducho musím ukrojiť čas na popularizáciu vedy napríklad prostredníctvom
výstav v Mestskom múzeu. Vedec sa tvorí
už v útlom detstve. Prírodné vedy sú síce
nádherné, ale aj trošku pyšné, nechávajú sa dlho predlho lámať a prosiť. Ale keď
si už raz získate ich srdce, stanú sa vašou súčasťou do konca života. Trošku ma
trápi, že dnes záujem o ne na Slovensku
nie je dostatočný. Ale keď nás o pár rokov
budú musieť operovať dnes všade prítomní absolventi sociálnej práce a nové
liečivá budú musieť vyvíjať pomerne početní politológovia (pritom nijako nedehonestujem ich význam pre spoločnosť),
môže byť už neskoro. Veľmi vďačím všetkým, ktorí sa pričinili o vznik seneckého
múzea.
Dnes má múzeum už vyše desať rokov. Stáli za to?
V rukách jeho vedúceho Mgr. Strešňáka skutočne kvitne. Určite nikdy nemalo
ambíciu konkurovať veľkým národným
inštitúciám. Je malou ale unikátnou klenotnicou seneckého regiónu, jeho bohatého kultúrneho a prírodného dedičstva,
pocitov a úspechov. A keď tak sledujem
stále skúšanejší no pritom neopakovateľný Martinský les, iste aj krívd a neduhov
nás všetkých. Oproti iným mestečkám
vzniklo trošku neskôr, ale predsa stačilo zapísať históriu z úst tých, ktorí si veľa
pamätajú.
Rozhovor pripravila Martina Ostatníková

Analýzy starých neurčených zbierok hmyzu
v newyorskom prírodovednom múzeu sa zdajú byť
na prvý pohľad trošku nudné. Pre zoológa je však
opak pravdou. Zdroj: súkromná zbierka
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Játékos programozás micro:bit-ekkel - online szakkör
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola sikeresen pályázott a Pontis Alapítvány projektjének keretén belül, amelyet a Slovak Telekom
ﬁnanszíroz. Megközelítőleg 1000 euró értékben BBC micro:bit-eket és egyéb kiegészítőket vásároltunk az elnyert összegből.
A micro:bit kifejezetten oktatási célra létrehozott egylapkás programozható mikrovezérlő, kicsi számítógép, melybe sok érzékelő
van beépítve. A micro:bit-eket a BBC médiacsoport fejlesztette ki egy kampány keretében, amely a programozás oktatását volt hivatott támogatni Nagy Britanniában.
A beszerzett micro:bit-ekre építve idén
áprilisban a felső tagozatos diákjainknak online szakkört indítottunk „Játékos

programozás micro:bit-ekkel” néven, amelyet csütörtökönként tartunk meg a délutáni órákban. A szakkör tagjai az iskolától
kölcsönkapták a micro:bit-eket és további
felszerelést a kreatív munkához. Egyelőre
úgy tervezzük, hogy tíz alakalommal találkozunk az online térben. Közösen fogunk
programozni, fokozatosan megismerkedünk
a makecode programozói felülettel, foglalkozunk animációk készítésével, játékok fejlesztésével, mozgásérzékelők, cutebot kisautók
és szervomotorok programozásával, valamint belekóstolunk a MicroPython programozási nyelvbe is.
A szakkörre nyolc diák jelentkezett.
Annak ellenére, hogy új felületen, az MS

Členovia krúžku. Foto: Tamás Kluka

Teams-en tartjuk az órákat, minden diák sikeresen csatlakozott. Első találkozásunk alkalmával végig lelkesen és ügyesen dolgoztak, olyannyira, hogy a tervezett egy óra helyett két órára nyúlt a szakkör. Kluka Tamás

Programovanie micro:bitmi - online záujmový krúžok
Základná škola Alberta Molnára Szencziho
sa úspešne uchádzala o grant v rámci projektu Nadácie Pontis, ktorý ﬁnancuje Slovak
Telekom.
Zakúpili sme BBC micro:bity a ďalšie
príslušenstvo v hodnote približne 1.000 €.
Micro:bit je jednočipový programovateľný
mikrokontrolér určený špeciálne na vzdelávacie účely. Je to malý počítač s mnohými
zabudovanými senzormi. Mikro:bity boli
vyvinuté mediálnou skupinou BBC v rámci

kampane na podporu programátorského
vzdelávania vo Veľkej Británii.
V apríli sme spustili online záujmový krúžok pre našich žiakov druhého stupňa s názvom „Hravé programovanie micro:bitmi“,
ktorý sa koná vo štvrtok popoludní. Škola
požičala členom krúžku mikro:bity a ďalšie
vybavenie na tvorivú prácu. Zatiaľ sa plánujeme stretnúť v online priestore desaťkrát.
Budeme spolu programovať, postupne spoznávať programovacie rozhranie makecode,

vytvárať animácie, vyvíjať hry, programovať snímače pohybu, ovládať cutebot autíčka
a servomotory, ako aj spoznávať programovací jazyk MicroPython.
Do krúžku sa prihlásilo osem študentov.
Napriek tomu, že sa stretnutia konajú v novom rozhraní MS Teams, všetci študenti sa
úspešne pripojili. Na našom prvom stretnutí pracovali študenti šikovne a nadšene,
až natoľko, že pôvodne plánovaná hodina
na stretnutie sa natiahla na dve. Tamás Kluka

A költészet napja
Idén sem maradt el a költészet napja
a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában. A kicsik osztályonként keresték fel az iskolai
könyvtárban Polák Margit könyvtárost, aki
a versekről beszélgetett velük, majd mindenki elszavalhatta kedvenc versét. A legszebben szavalókat Fellinger Károly költő kötetével ajándékozta meg.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége most tette közzé két diákunk, Kovács
Szabina és Elek Dávid szavalatáról készült
felvételeket, akik országos szinten szerepeltek a magyar közösség költészet napi rendezvényein. Tavaly aranysávos minősítéssel
megnyerték a Kaszás Attila online versmondó versenyt.
A felsőtagozatosok online emlékeztek
meg József Attila születésnapján a költészetről. Mindenki egy kedves verssorát mondta
videóra. Ezek a verssorok osztályonként önálló versekké, osztályversekké álltak össze.
Matus Mónika

Margit Polák so žiakmi 1. stupňa. Foto: archív školy

Deň poézie

Na Základnej škole Alberta Molnára Szencziho sme si ani tento rok nenechali ujsť
Deň poézie.
Naši najmenší navštívili v školskej knižnici knihovníčku Margit Polák. Porozprávala sa s nimi o básňach a potom každý mohol predniesť svoju obľúbenú báseň. Najkrajšie prednesy odmenila zbierkou básní
Károlya Fellingera.
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku nedávno zverejnila videonahrávky dvoch našich žiakov, Szabiny Kovács

a Dávida Eleka, ktorí na celoštátnej úrovni
reprezentovali našu školu na podujatiach
maďarskej komunity venovaných Dni poézie. Minulý rok vyhrali, so ziskom zlatého
pásma, online súťaž poézie Attilu Kaszása.
Žiaci druhého stupňa si v Deň poézie
pripomenuli narodeniny Attilu Józsefa online: pred videokamerou zarecitovali svoj
najobľúbenejší riadok básne. žiaci jednotlivých tried zostrihali novú báseň z nahrávok zarecitovaných riadkov, ktorú potom zverejnili ako báseň reprezentujúcu
triedu.
Mónika Matus
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Fenntarthatósági Témahét - A Föld napja
Magyarországon 2016 óta minden évben
megrendezésre kerül a Fenntarthatósági Témahét, melynek célja, hogy a diákok ﬁgyelmét ráirányítsa a fenntarthatóság témájára,
egy olyan szemléletre, amely segít abban,
hogy egy élhető, fenntartható környezetben
élhessünk.
Iskolánk másodszor kapcsolódik be
a Fenntarthatósági Témahét projektbe. Ennek során diákjaink mélyrehatóbban foglalkoznak környezetvédelmi témákkal. A kombinált jelenléti és online oktatás a Föld napjára is hatással volt, amely idén a műanyagok elleni harcot tűzte zászlajára. Az iskolát
látogató kicsik újrahasznosító projektben
vettek részt. Osztályonként sétára indultak

a természetben és megszámolták, mennyi
sérült fát, bokrot, mennyi szemetet, milyen
fajtájút láttak, majd erről közös osztályprojektet készítettek. Ezen kívül műanyag ﬂakonokból készítettek termékeket az újrahasznosítás jegyében.
Az otthonról online tanuló nagyobbak egy
ekoﬁlmet tekintettek meg az eredeti élővilág
ökoszisztémájáról, majd ökokvíz formájában felmérték az osztályfőnökök, hogy ebből
mit jegyeztek meg. Az újrahasznosítás jegében pedig használt anyagokból kellett valami újat készíteniük.
Sajnos, idén a hagyományos szemétgyűjtés és az újrahasznosító bolhapiac elmaradt a járványellenes intézkedések miatt, de

Deň Zeme na ZŠ s VJM. Foto: archív školy

reméljük, így is sikeresen felhívtuk a ﬁgyelmet a műanyag-használat csökkentésének
fontosságára. Matus Mónika

Týždeň udržateľnosti - Deň Zeme
Od roku 2016 sa v Maďarsku každý rok
koná Týždeň udržateľnosti, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť mladých na túto
tému, na ﬁlozoﬁu, ktorá si kladie za cieľ udržať kvalitné životné prostredie. Naša škola sa
už po druhýkrát zúčastňuje projektu, v ktorom sa naši žiaci hlbšie zaoberajú otázkami životného prostredia. Kombinácia prezenčného a online vyučovania mala vplyv
aj na program počas Dňa Zeme, ktorý bol
tento rok zameraný na boj proti plastom

v prírode. Žiaci prvého stupňa sa zapojili
do recyklačného projektu. Triedy sa vybrali
na prechádzku do prírody a počítali poškodené stromy, kríky, druh a množstvo odpadu v prírode a potom to zhrnuli v spoločnom
projekte. Navyše si vyskúšali recykláciu plastových ﬂiaš.
Žiaci druhého stupňa mali v tom čase online vyučovanie, pozreli si ﬁlm o ekosystéme pôvodnej „divokej“ prírody. V následnej
diskusii triedni učitelia zisťovali, čo si z toho

žiaci zapamätali. Zároveň si aj starší žiaci vyskúšali recykláciu plastov formou výroby
užitočných vecí z plastového odpadu.
Žiaľ, tradičný blší trh s recyklovanými výrobkami sa nemohol uskutočniť kvôli protiepidemickým opatreniam. Dúfame však,
že sa nám opäť podarilo zvýšiť environmentálne povedomie našich žiakov s dôrazom na nežiaduci vplyv plastov na životné
prostredie.
Mónika Matus

Szakközépiskolai felvételi 2021
Iskolánk a 2021/2022-es tanévre két szak nyitását hirdette meg, illetve a fenntartónk, Pozsony megye ennek a két szaknak a nyitását
engedélyezte: a logisztikát és az óvodapedagógia és nevelői szakot.
A logisztika szak iránt 11 tanuló érdeklődött, az óvodapedagógia és nevelői szak
iránt 31 tanuló. A jelentkezési lapok húsz
különböző iskolából érkeztek, a bátorkeszi, bősi, egyházgellei, alsópatonyi, alsószeli,

jókai, naszvadi, ekecsi, szenci, diószegi, somorjai, párkányi, peredi, tallósi, nádszegi,
vágai, nagymácsédi, nagyfödémesi, nagymegyeri és a párkányi alapiskolából. A felvételi
vizsga a logisztika szakra május 3-án és május 10-én volt. A tehetségvizsga az óvodapedagógiai és nevelői szakra május 5-én és május 12-én zajlott le.
Az, hogy végül hány tanulóval találkozunk szeptemberben a tanévnyitón, majd

Talentové skúšky z telesnej výchovy, foto: VCs

május végén derül ki. Reméljük a többség
a mi iskolánkat választja. Kontár Zsuzsanna

Spojená škola s VJM - prijímačky 2021
Naša škola oznámila otvorenie dvoch
učebných odborov pre školský rok
2021/2022 na základe povolenia od zriaďovateľa školy, Bratislavského samosprávneho kraja, a to logistiku a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
O štúdium v odbore logistiky malo záujem 11 študentov a o učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 31

študentov. Prihlášky pochádzali z 20 rôznych základných škôl obcí a miest: Bátorove Kosihy, Gabčíkovo, Kostolné Holice,
Orechová Potôň, Dolné Saliby, Jelka, Nesvady, Okoč, Senec, Sládkovičovo, Šamorín, Tešedíkovo, Tomášikovo, Trstice, Váhovce, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Meder a Štúrovo. Prijímacie skúšky na odbor logistiky sa uskutočnili 3. a 10. mája.

Talentová skúška pre uchádzačov o štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo sa uskutočnila 5. a 12.
mája.
Konečný počet prvákov, ktorých stretneme v septembri pri otváraní školského roka, sa dozvieme koncom mája. Dúfame, že väčšina uchádzačov si vyberie našu
Zsuzsanna Kontár
školu.
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Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov

Robert Stolárik (70)
Tonka Ostatníková (70)
Jarmila Zemánková (75)
Otília Dugovičová (75)
Margita Klásková (75)
Štefan Vörös (75)

Klub dôchodcov

Jaroslava Fülöpová (65)
Ružena Lasserová (65)
Margita Klásková (75)

www.sencan.sk

Bezplatne uverejníme

SZTP ZO č. 215

mená narodených detí,
sobáše alebo úmrtia.

Oľga Ščípová (55)
Jaroslav Šebo (60)
Tonka Ostatníková (70)

Z dôvodu ochrany osobných údajov potrebujeme zaslanie súhlasu
na sencan@senec.sk alebo
podpísaný súhlas osobne.

Klub dôchodcov pri MsÚ si zvolil novú predsedníčku, je ňou Anna Ruhigová. Členom klubu dôchodcov oznamujeme,
že členský príspevok sa bude vyberať v dňoch 1.- 2.6.2021 a 7.-9.6.2021, treba so sebou priniesť členský preukaz.

Spomíname
Dňa 14.mája 2021 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil náš drahý Jozef Šipoš. Kto
ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária, synovia, nevesty, vnúčatá,
pravnučka a mama.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz
vzal. Ostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 24.5.2021 uplynulo 51 rokov, čo nás náhle opustil otec a dedko Jozef Putna. S láskou spomína dcéra Viera, syn Stanko a nevesta Erika s rodinami, vnúčatá s rodinami.

Dňa 29.4.2021 nás navždy opustil vo veku
86 rokov Ing. Alexander Kovács, s ktorým sme sa rozlúčili dňa 5.5.2021. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Manželka a celá rodina.

Dňa 30. júna si pripomíname 13. výročie úmrtia našej milovanej mamičky Lili Vargovej.
Láskou spomíname. Smútiaca rodina.
Június 30-án tizenhárom 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 5. júla 2021 uplynie už 11 rokov, čo nás
náhle opustila naša mama, stará mama
a prastará mama Anna Bednárová. S láskou a so smútkom v srdci na ňu spomína
dcéra Soňa a syn Roman s rodinami. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Nyugszik a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De Te
számunkra sosem leszel halott. Örökké
élni fogsz, mint a csillagok. Soha el nem
múló szeretettel emlékezünk 2021. június 27-én Világi Jánosra, halálának
ötödik évfordulóján. Szerető családja.
27. júna si pripomíname 5. výročie úmrtia nášho drahého Jána Világiho. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 30. mája uplynie 30 rokov, čo
nás opustil náš milovaný otec a dedko Jozef Jakubec. S láskou spomíname, tvoje dcéry Janka a Alenka s rodinou
a vnúčatá.

Dňa 26. mája 2021 uplynulo šesť rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
krstný otec Ľudovít Kováč ml.. Kto ste ho
poznali venujte mu tichú spomienku. Láskou a úctou spomína manželka a krstné deti.
Csak az évek múlnak, de feledni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk téged. Soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk 2021. május 26-án, halálának hatodik évfordulóján
drága férjemre, keresztapára ifj. Kovács Lajosra. Akik ismerték,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Fájó szívvel emlékezik szerető felesége és keresztgyermekei.
S bolesťou, ale odovzdaní do Božej vôle
a uistení nádejou vzkriesenia a života večného si pripomíname 29.7.2021 piate výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
otec a manžel Ing. Marián Sninčák. Veď
tým, čo veria, život sa neodníma, iba mení.
Nezabúdame.
Dňa 14.mája uplynulo päť rokov, čo
nás navždy opustila naša milovaná
Anna Mikulášková. S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.
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Spomienka
na M. R. Štefánika
Zástupcovia MO Matice slovenskej v Senci
a ZO SZPB Senec si v rámci oficiálnej spomienky v Ivanke pri Dunaji položením kytice kvetov k soche Štefánika a slávnostného venca pri Mohyle pripomenuli 102. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Vzhľadom na pandemické
opatrenia bola tohto roku spomienka obmedzená, no my matičiari zo Senca nezabúdame ani v týchto chvíľach na našich
predkov.

Pri Mohyle generála M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Foto: SZPB

Anna Mokrášová

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s mestom Senec
pozýva všetkých

na slávnostný koncert

pri príležitost štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda,
ktorý sa uskutoční 5. júla o 16:00 v evanjelickom kostole.

Pred pamätnými tabuľami na cintoríne. Foto: Martin Petrík

Pietna spomienka na obete komunizmu
Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) 5. mája 2021 zorganizovala
pietnu spomienku na obete komunistického režimu z okresu Senec pri príležitosti
12. výročia odhalenia pamätných tabúľ v slovenskom a v maďarskom jazyku
na miestnom cintoríne. Prítomných privítal predseda KPVS Peter Sandtner. Nasledovali príhovory zástupcov jednotlivých skupín členov KPVS. Z politických
väzňov bol prítomný posledný žijúci politický väzeň okresu Senec František Mikula, z príslušníkov pomocných technických

práporov (PTP) Jozef Filipovič, z manželiek Zuzana Bacigálová a z dcér politických
väzňov Viera Vörösová. Podali svedectvá
o prenasledovaní komunistickým režimom, o poznačených osudoch, nielen svojich ale aj členov rodín politických väzňov
a občanov označených za nepriateľov režimu. Na záver sa prihovoril a poďakoval
za účasť predseda Oblastnej organizácie
KPVS Senec a ústredný tajomník KPVS Karol Rosenberg, ktorý položil k pamätným
tabuliam veniec.
Peter Sandtner

Chválime, karháme
• Radi by sme pochválili 2 pánov, ktorí
sa samovoľne pustili do repasu lavičiek
na ulici J. Farkaša. Patrí im naša vďaka. Ide o dobrovoľný počin na vlastné
náklady.
Marek, obyvateľ mesta Senec

• Senčania sú čoraz viac environmentálne
uvedomelí, ale tento pozitívny trend sa,
žiaľ, nepremieta do ubúdania čiernych
skládok. Skôr naopak, útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta Senec nestíha tak rýchlo odstraňovať čierne skládky, ako rýchlo vznikajú nové, alebo sa
zanášajú odpadom už vyčistené miesta.
Senčania majú možnosť uložiť bezplatne na mestskom zbernom dvore objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad
a triedené zložky komunálneho odpadu, ktoré nepatria do triedeného zberu
a do zmesového odpadu. Preto je pravdepodobné, že na čierne skládky vozia
odpad aj výrobné podniky a občania
iných obcí. Keď mesto likviduje čiernu
skládku, každý Senčan sa podieľa na nákladoch odvozu, dotriedenia a uloženia
odpadu na oficiálnej skládke. V odhaľovaní vinníkov okrem fotopascí a kamerového systému pomáhajú aj občania,
ktorí kontaktujú Mestskú políciu alebo
napíšu na odpady@senec.sk.
VCs
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Pred 110 rokmi vyhorel kaštieľ
Esterházyovcov v Bernolákove
Dejiny Bernolákova so Sencom sa spájajú už od 15. storočia,
nakoľko tvorili súčasť jedného panstva. Situácia sa nemenila
ani v novoveku a obe lokality – zemepanské mestečká existovali
v úzkom spojení. V minulých článkoch sme poukázali na to, že
rod Esterházy vlastnil aj v Senci svoj kaštieľ, ktorý však vznikom
tunajšieho ekonomického kolégia (Collegium Oeconomicum)
stratil svoju pôvodnú funkciu a požiarom v roku 1776 takmer
úplne zanikol.

Bernolákovo (dobovo Čeklís) nadobudlo
v 18. storočí postavenie rezidenčného mestečka, kde si predstavitelia rodu Esterházy
postavili svoje nové reprezentatívne sídlo.
Samotné Bernolákovo ale zostalo v pozícii nevyvinutého mestského sídla, bez vyšších hospodárskych ambícií. Tieto funkcie
v blízkom okolí zabezpečovalo pre majiteľov panstva mestečko Senec. Zjednodušene povedané: Senčania si svoje povinnosti
vykonávali voči zemepánom a riaditeľstvu

panstva sídliaceho v bernolákovskom
kaštieli. Aj preto si zaslúži našu pozornosť.
Rod Esterházyovcov tiež v roku 1879 silno
podporoval vznik Dobrovoľného hasičského spolku v Senci. Gróf Mihály Esterházy
daroval vtedy pre spolok 150 zlatých a gróf
Antal Esterházy Antal 100 zlatých. Zaujímavosťou je, že v roku 1879 bol gróf Mihály Esterházy zvolený aj za predsedu hasičského spolku a v rokoch 1898 a 1903 bol
znovuzvolený na túto pozíciu.

Vznik kaštieľa
Po zničení Čeklískeho hradu počas povstania Františka Rákócziho II. pre majiteľov panstva bola otvorená otázka opätovného vybudovania sídla spĺňajúceho nároky na bývanie aj reprezentačné úlohy. Stavba kaštieľa v plnom rozsahu zodpovedala praktickým požiadavkám na bývanie a reprezentáciu rodu
Esterházyovcov.
Barokový kaštieľ dal postaviť Jozef Esterházy v rokoch 1714 až 1722. Pravdepodobným autorom projektu bol Johann Bernhard Fischer von Erlach, významný staviteľ rakúskeho baroka. Len v náznakoch sa
zachovali doklady o existencii barokovej
záhrady s parkovou úpravou a sochárskou
výzdobou.
Vrcholom spoločenského a hospodárskeho života sídla bolo obdobie Františka III. Esterházyho (synovca zakladateľa
kaštieľa Jozefa Esterházyho). Významnými

Zo zbierok Mestského múzea, daroval Juraj Pekarovič z Galanty
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udalosťami v tomto období boli návštevy
cisárovnej Márie Terézie, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1764 a 1766.
Niektoré pramene uvádzajú, že v roku
1865 bol kaštieľ už opustený. Stav kaštieľa
ďalej zhoršil aj požiar v roku 1911.

Požiar v kaštieli
Požiar vznikol 1. júla 1911 v skorých
ranných hodinách, kedy začalo horieť pravé východné krídlo budovy. Oheň spozorovali domáci okolo tretej ráno. Služobníctvo
sa pod vedením grófa Esterházyho okamžite pustilo do hasenia, no bolo neskoro. Oheň už pohltil veľkú časť strešného
priestoru a chytili sa aj izby druhého poschodia. Na barokovej povale bolo množstvo historických predmetov, tiež archív
korešpondencie rodiny, knižnica či zbrane. Veľká časť týchto predmetov ľahla popolom. Nepodarilo sa zachrániť ani zbierku rukopisov, kde bola ohňom zničená aj
korešpondencia s Napoleonom I. Z toho sa
podarilo zachrániť iba jeden list. Vyhorela
aj kaplnka. Oheň v kaštieli pomáhali zahasiť predovšetkým okolité hasičské spolky
a teda môžeme predpokladať, že sa pri hasení zúčastnil aj Dobrovoľný hasičský spolok v Senci. Zavčas rána prišla na pomoc
aj rota vojakov z Prešporka (Bratislavy),
pod vedením veliteľa Jánosa Sendleina.
Okolo desiatej hodiny ráno bol oheň napokon lokalizovaný, ale na niektorých
miestach kaštieľ horel ešte aj v poobedňajších hodinách. Škody boli vyčíslené

Z dôb minulých
na 600.000 korún. Oficiálne vyšetrovanie
zistilo, že v sobotu miestny kominár a jeho
pomocník čistil bez upovedomenia príslušných úradov zanesený komín v pravom krídle kaštieľa, respektíve ho vypaľoval za pomoci väčšieho množstva slamy.
Vďaka tomu sa zapálili trámy v jeho blízkosti a v nedeľu nadránom sa oheň rozšíril do strešných priestorov. Obaja kominári
boli na základe vyšetrovania zatknutí.

Nové funkcie kaštieľa a jeho
obnova
Esterházyovci tento sídelný majetok
užívali až do roku 1945. Nasledujúce opravy a adaptácie Esterházyovcov podľahli vyplieneniu kaštieľa po ich odchode.
Po zoštátnení sú dokladované v rokoch
1948 – 1949 snahy o obnovu. Tie však boli
ovplyvnené jeho novou funkciou, keďže v
priestoroch kaštieľa začala fungovať Poľnohospodárska technická škola, mechanizačné stredisko poľnohospodárskeho majetku v areáli kaštieľa a školský internát.
V roku 1963 sa zachovali projekty obnovy kaštieľa, ktorých spracovateľom bol
pre potreby Poľnohospodárskej technickej školy v Bernolákove Krajský projektový ústav pre bytovú a občiansku výstavbu
v Bratislave.
V rokoch 1981 a 1987 boli Krajským
strediskom Štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava – Hrad
vypracované zásady pamiatkovej úpravy
kaštieľa.
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Ďalšie konkrétne zámery na reštaurovanie sochárskej výzdoby – gryfov a hlavne brány spracoval v roku 1993 Slovenský
ústav pamiatkovej starostlivosti, stredisko
Bratislava. Projekt „Rekonštrukcia kaštieľa – hotel“ začiatkom roku 1994 dokončila
architektonická projektová spoločnosť San
Huma 90. V roku 1993 sa vlastníkom stala
obec Bernolákovo, ktorá riešila záchranu
pamiatky najprv dlhodobým prenájmom.
Kaštieľ bol od 90. rokov 20. storočia opustený, bez vnútorného vybavenia, a často
vykrádaný.
Nová éra kaštieľa sa začala v roku 2002,
keď ju kúpou získal nový vlastník architekt
Jaroslav Kachlík. Definitívne rozhodnutie
o obnove padlo po rokovaniach vlastníka
s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, od roku 2014 po prípravných prácach na aktualizácii projektových dokumentácií sa uskutočnila komplexná obnova kaštieľa s areálom, ktorá sa ukončila na jar v roku 2017. Stavba a areál takto
dostali nové využitie. Územie rozsiahleho parku sa premenilo na golfové ihrisko,
v kaštieli boli zriadené klubové miestnosti, administratívne sídlo vlastníka, ubytovacie a reštauračné služby s kompletným
vybavením.
Viac o histórii kaštieľa sa dočítate v štúdii Petra Jurkoviča s názvom Kaštieľ v Bernolákove – súčasnosť a budúcnosť? Štúdia
sa nachádza v publikácii Mestského múzea
v Senci s názvom Mladšia Fraknovská línia
Esterházyovcov.
János Hushegyi
Mestské múzeum v Senci

Noc múzeí bola v Senci venovaná najmä výstavám z nedávnych dejín
Vďaka postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení sa podujatie Noc múzeí uskutočnilo v riadnom termíne. 15.
mája od popoludnia až do nočných hodín
vítali návštevníkov dokorán otvorené dvere Mestského múzea v Senci, kde na nich
okrem stálych expozícií čakali viaceré dočasné výstavy:
• Výstava „Z Vašich darov“ prezentuje najzaujímavejšie predmety z našej akvizičnej činnosti za posledných 5 rokov.
• Jedinečná expozícia z dielne Milana
Žiaka predstavuje preparáty rôznych
druhov sladkovodných rýb pod názvom
„Z hlbín našich vôd“.
• Panelová výstava Múzea Jána Thaina
v Nových Zámkoch „Prvé republiky“ Vás
zavedie do zložitého obdobia rokov 1918

– 1919 a venuje sa otázkam zániku Rakúsko-Uhorska, vzniku Československej
republiky, zmien demarkačných hraníc
i súvisiacich ozbrojených konfliktov.
• Začlenenie územia dnešného Bratislavského samosprávneho kraja do vznikajúcej Československej republiky, osobnosti politického, kultúrneho a hospodárskeho života predstavuje výstava
„Stáli pri zrode Československa“, ktorá
vznikla zo spolupráce Štátneho archívu v Bratislave a jeho pobočky v Modre
s viacerými inštitúciami.
• Je k dispozícii aj naša panelová výstava
„Prvá svetová vojna a Senecko“, ktorá
je tematicky blízka k vyššie uvedeným
expozíciám.

O 19:00 sa uskutočnila online prednáška Mgr. art. Andreja Šoka, člena Komory
reštaurátorov Slovenska, ktorý vysvetlil
technologické postupy pri obnove pozostatku bývalého esterházyovského panského hostinca v Senci. Prednáška je dostupná
FB profile Mestského múzea Senec.
Počas Noci múzeí sme mali takmer sto
návštevníkov. Dočasné výstavy potrvajú
do konca leta a expozícia „Z hlbín našich
vôd“ až do konca roka.
Tešíme sa na Vašu návštevu počas
riadnej otváracej doby, ktorá sa od začiatku júna rozšíri aj na sobotu od 9:00
do 13:00!
Kolektív múzea

22

jún 2021

Šport

www.sencan.sk

Michaela Fekete (Raková) si
prevzala cenu Športovec roka
mesta Senec za rok 2020

Michaela Fekete na Mestskom úrade v Senci. Foto: GR

Po skončení súťažnej sezóny v Taliansku, kde hrala za Dinamo Sassari, si 6. mája prišla Michaela Fekete prevziať ocenenie Športovec
roka mesta Senec za rok 2020. Slovenská reprezentantka v basketbale Michaela Fekete (Raková).
Už v pondelok 10. mája nastúpila
na zraz slovenskej reprezentácie
do Piešťan, kde sa slovenské basketbalistky pripravovali na Majstrovstvá Európy v basketbale
žien. Majstrovstvá Európy 2021 sa

budú konať v španielskej Valencii v dňoch 17.6.-27.6.2021. Slovenské hráčky vo svojej skupine narazia na švédky, bielorusky a silné španielky. Senčanke Michaele
Fekete držíme palce, aby sa dostala do 15-člennej nominácie, ktorá
pocestuje do Španielska a celému
tímu slovenských basketbalistiek,
aby dosiahli čo najlepšie výsledky
a umiestnenie.
Gabriela Rebrošová
referent športu a dotácií

12. ročník čistenia vôd
Slnečných jazier v Senci

Pripravení na Tokio
– 23.7. – 8.8.2021

Dátum konania: 26.06.2021 - sobota
Organizátor: potápačský klub Piccard
Senec, Rybárska 1.

Pôvodne sa olympijské hry v Tokiu mali
konať od 24. júla do 9. augusta 2020. Celosvetová pandémia nového koronavírusu však zapríčinila ich preloženie. Športová udalosť roka sa napokon uskutoční
od 23. júla do 8. augusta 2021.
Štafeta s olympijským ohňom pred hrami v Tokiu odštartovala vo štvrtok 25. marca 2021 vo Fukušime. Na ceste po Japonsku sa vystrieda približne 10-tisíc účastníkov, trvať má 121 dní. Vo výbere miesta Japonci videli symboliku. Chceli ukázať, aký
pokrok sa urobil s obnovou regiónu, ktorý
pred desiatimi rokmi zdevastovalo zemetrasenie, vlna tsunami a následná jadrová
havária.
Olympizmus a jeho symboly má na Slovensku hlboké korene a Slovenský olympijský a športový výbor SR pripravil virtuálnu štafetu s olympijským ohňom.
Mesto Senec sa zapája cez týchto 5 zaujímavých výziev.
• Do konca júna prebiehajú webináre:
www.olympic.sk/ovep/webinare
• Olympijský kvíz: www.olympic.sk/
kvizy
• Výtvarná súťaž pre deti seneckých škôl
• Olympijské pohľadnice – pošli odkaz
a podpor slovenských olympionikov.
kontakt: na rebrosovag@senec.sk
• Olympijský deň – oslávime ako celosvetový sviatok olympizmu v týždni
14.-18.6. Mesto pripravuje aktivity, a zapojiť sa môžu organizované skupiny seniorov, dôchodcov, športových klubov,
voľnočasových centier a pod.

Program a organizačné zabezpečenie:
08:00 - 08:30 - registrácia účastníkov
v priestoroch klubu Piccard Senec
08:30 - 09:00 - organizačné pokyny a odchod na miesto čistenia
09:00 - 09:15 - príprava na ponor a postupný nástup na čistenie jednotlivých
úsekov

09:15 - 11:00 - vlastné čistenie vody, váženie a evidencia množstva odpadu
11:00 - 12:00 - vyhodnotenie akcie
v priestoroch klubu Piccard Senec, občerstvenie pre účastníkov zabezpečené
Počas akcie je potrebné dodržiavanie
všetkých hygienických opatrení voči epidemiologickej situácii.
piccard@piccard.sk
Dalibor Martišovič
predseda Piccard Senec

Plachetnice na Slnečných jazerách. Foto: Pedro Esperança
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Maťo Homola po troch rokoch opäť na domácej pôde
Otváracie preteky seriálu TCR Europe sa
konali 9. mája 2021 na domácom okruhu
Slovakia Ring. Je samozrejmé, že sa ich zúčastnil aj jeden z najlepších slovenských
automobilových pretekárov súčasnosti,
Maťo Homola, ktorý už tretí rok po sebe
sedlá auto Hyundai i30 N TCR, patriace
medzi absolútnu špičku v kategórii TCR.
Automobilka Hyundai tento rok nasadila aj nové vozidlo, Elantra TCR, ktorá sa
predstavila v Európe úplne po prvýkrát
na Slovakia Ringu. Maťo Homola však zostal pri overenej i30 N TCR, s ktorou má bohaté skúsenosti.
Slovenský reprezentant tento rok štartuje v novom slovenskom pretekárskom
tíme Jantar Team s podporou českého tímu
Janík Motorsport. Ide o jedinečnú česko-slovenskú kombináciu s Jarom Krajčim
ako hlavným inžinierom, s ktorým sa Maťove cesty preťali opäť po piatich rokoch.
Žiaľ, domáce prostredie neprinieslo
nášmu reprezentantovi šťastie. Po sľubných výsledkoch vo voľných tréningoch
prišli prvé technické problémy vo forme

Maťove auto s technickými problémami počas preteku. Foto: www.matohomola.sk

úniku prevodového oleja počas kvalifikácie a zakončila to ďalšia porucha tesne
pred štartom prvých pretekov, do ktorých
sa Maťovi ani nepodarilo odštartovať. Skóre si vylepšil v dokončených druhých pretekoch, v ktorých sa chvíľu dokázal pohybovať aj na 7. mieste, no nakoniec ich dokončil na 12. priečke.

Zdroj: www.matohomola.sk

„Stanica Bike and Ride, ŽST
Senec“ slávnostne otvorená
Na Mestskom úrade v Senci sa 22. apríla konalo pracovné stretnutie so štátnym
tajomníkom Ministerstva dopravy SR Jaroslavom Kmeťom. Primátor mesta Senec Dušan Badinský a viceprimátor Juraj
Gubáni s ním diskutovali o možnostiach
zlepšenia dopravy v našom meste. Primátor opäť otvoril tému nepriaznivej situácie
týkajúcej sa železničnej dopravy. Primátor
dostal prísľub, že mesto Senec sa konečne

Kalendár pretekov TCR Europe 2021:
28.-30.05.2021 – Paul Ricard (Francúzsko)
18.-20.06.2021 – Zandvoort (Holandsko)
29.-31.07.2021 – Spa – Francorchamps
(Belgicko)
03.-05.09.2021 – Nürburgring (Nemecko)
24.-26.09.2021 – Monza (Taliansko)
08.-10.10.2021 – Barcelona (Španielsko)

dočká v rámci podpory integrovanej dopravy aj novej peronizácie, preto opätovne
vstúpi do jednaní so zástupcami ŽSR.
Štátny tajomník slávnostne otvoril cykloprístrešok „Stanicu Bike and Ride, ŽST
Senec“. V stanici je možné zaparkovať 84
bicyklov, z toho 48 v uzamykateľných prístreškoch a 36 v otvorených prístreškoch.
Jej súčasťou sú aj moderné prvky doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a prvky

na ochranu životného prostredia:
• zelená strecha na uzamykateľných
prístreškoch,
• vzrastlý strom,
• fotovoltaické panely,
• servisný stojan pre bicykle,
• stojan s vapkou na umytie bicykla,
• pitná fontánka.
Realizáciou projektu Mesto Senec s dotácie ministerstva prispelo k trvalo udržateľnej mobilite, ochrane životného prostredia a uľahčilo dochádzanie za prácou, oddychom alebo vzdelaním.
Dagmara Mičeková

Cyklochodník chce aj BSK

Iniciatívy mesta Senec o rozšírení infraštruktúry cyklochodníkov sa chytil aj Bratislavský samosprávny kraj. Jeho zástupcovia na stretnutí s predstaviteľmi mesta hovorili o prepojení Senca s Viničným a Pezinkom cyklochodníkom, ktorý výrazne
zvýši aj bezpečné prepojenie s logistickým
parkom. Súčasťou projektu má byť aj architektonicky zaujímavý cyklomost. Na ťahu
je mesto, ktoré má zabezpečiť štúdiu uskutočniteľnosti so zadefinovaním presnej trasy cyklochodníka a mosta.
Bicykle si už môžeme uzamknúť v bezpečných prístrškoch. Foto: Angelika Matlohová

MO
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Otvorenie kampane
Do práce na bicykli
3. júna
Mesto Senec sa každoročne zapája do kampane Do práce na bicykli
a v roku 2021 patrilo medzi prvé registrované samosprávy. Kampaň
sa z dôvodu COVID-19 nezrušila, ale bude prebiehať v júni. Registrácia tímov prebieha a bude možná do 7.júna 2021.
Našich cyklistov, ktorí aj tento rok zaregistrujú svoj tím a tým sa
aktívne zapoja do kampane, príde 3. júna (štvrtok) podporiť národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Príde oficiálne otvoriť kampaň
v meste Senec a informovať o novinkách v cyklodoprave. Dozviete
sa tiež informácie a novinky o tohtoročnej kampani a vedúci prvých
piatich prihlásených tímov získajú tričká.
Dôležité termíny:
• Otvorenie kampane: 3. jún 2021 o 8:00 – Námestie 1.mája –
pred MsKS
• Ukončenie registrácie: do 7.6.2021
• Priebeh kampane: od 1.6.2021 do 30.6.2021
• Vyhodnotenie: do 15. júla 2021
Veríme, že Mesto Senec sa v júni stane cyklomestom a vďaka
počtu zapojených tímov bude opäť patriť medzi TOP samosprávy
Slovenska. Pred nami je výzva prekonať aj náš rekord z roku 2019
v počte registrovaných tímov a účastníkov – 48 tímov, 151 účastníkov. Len spolu to dokážeme, registrujte sa.
Vytvor svoj tím a zaregistruj sa:
www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu#
Informácie:
www.dopracenabicykli.eu
Zmeň seba, svoje mesto aj celé Slovensko. Vezieme sa v tom spolu.
Gabriela Rebrošová
Koordinátor projektu DPNB

11. jún – Nočná cyklojazda Sencom
• Druhý júnový piatok odštartujeme pravidelné Nočné cyklojazdy Sencom,
ktoré by sa mali konať raz mesačne.
• Chceme nadviazať na úspech minuloročnej prvej nočnej cyklojazdy, ktorú jej
účastníci majú stále v živej pamäti.
• Zraz bude na námestí pred MsKS okolo
21:00.
• Sledujte stránky mesta – web, facebook,
instagram, kde budú termíny a informácie včas spresnené.
• Tešíme sa na Vás a na Vaše svetlami aj svetelnými efektmi vyzdobené
bicykle!

www.sencan.sk
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