
Knihu Petra Sedalu o Senci uviedol do života Peter Nagy

Noc múzeí v Senci s gotickým 
stanom a Barborkou 
z Hasičského múzea.
(str. 8)

Senčan prof. Pavol Prokop je 
priekopníkom behaviorálnej 
ekológie.
(str. 14-15)

Z čoho vychádzajú autori 
pri tvorbe pripravovanej 
expozície v synagóge?
(str. 18-19)

Pozvánka na 
zasadnutie

Mestského zastupiteľstva 
v Senci - 29. jún 2022 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

Začína sa letná sezóna na Slnečných jazerách.
V Senci sa bude konať množstvo zaujímavých podujatí.
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Akt uvedenia knihy do života. Foto: MO

„Senec putovanie v  spomienkach“ – to je 
názov záverečnej knihy trilógie o  Senci, 
ktorú jej autor Peter Sedala uviedol do ži-
vota 4. mája v reštaurácii Marathon. Krst-
ným otcom knihy sa stal Peter Nagy, kto-
rý v Senci býva a vlastní už všetky tri čas-
ti trilógie. Podujatie moderovala Dagmar 
Mičeková.

Autor poďakoval všetkým, ktorí sa 
na príprave kníh podieľali – za textovú a ja-
zykovú spoluprácu Silvii Nádaskej, za pre-
klad László Floriánovi, grafikovi Jánovi 
Petrovičovi a  Bronislawovi Ondraszekovi 
z Nakladatelství Beskydy a tiež sponzorom, 
ktorí prispeli – Gejza Varga, Csaba Farkas, 

MUDr. František Varga a  Matej Podolský, 
ktorým na mieste venoval výtlačok knihy.

Z vydania knihy má veľkú radosť aj pri-
mátor mesta Senec Dušan Badinský, ktorý 
sa prítomným prihovoril, pretože je sám 
lokálpatriotom, Senčanom telom i dušou.

Peter Sedala sa vyznal, že to množstvo 
práce, ktoré súvisí s vyhľadávaním mate-
riálov po archívoch, múzeách, od pamät-
níkov či ich rodín, so zbieraním fotogra-
fií, zápisov, denníkov a  iných informácií, 
s výberom a spracovaním každej fotky či 
príbehu, robil z  lásky k mestu, v ktorom 
vyrástol a prežil krásne roky života.
MO
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 11.5.2022

Uznesenie MsZ 48/2022
MsZ schválilo VZN, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN 10/2021 o dodržiavaní verejného 
poriadku a čistoty na území mesta Senec.

Uznesenie MsZ 49/2022
MsZ odsúhlasilo zníženie nájmu pre Evu 
Bittnerovú a  Ing. Rudolfa Bittnera 
na Slnečných jazerách na 411,50 €.

Uznesenie MsZ 50/2022
MsZ vzalo na vedomie informatívnu sprá-
vu hlavného kontrolóra o výsledkoch 
kontrol za obdobie marec – apríl 2022.

Uznesenie MsZ 51/2022
MsZ určilo počet poslancov MsZ na voleb-
né obdobie 2022 – 2026 v počte 21 a 3 vo-
lebné obvody s počtom volených poslan-
cov 9, 8, a 4.

Uznesenie MsZ 52/2022
MsZ schválilo návrh na nadobudnutie 
osobného motorového vozidla Škoda 
Kamiq formou finančného lízingu.

Uznesenie MsZ 53/2022
MsZ neschválilo odkúpenie pozemku 
od Jozefa Mikulca za cenu 49.700 €.

Uznesenie MsZ 54/2022
MsZ schvál i lo odpredaj pozemku 
pre PhDr. Máriu Kiskovú v cene 3.300 €.

Uznesenie MsZ 55/2022
MsZ neschválilo odpredaj pozemku pre Hotel 
Delfín Kongres, s.r.o. v cene 2.640 €.

Uznesenie MsZ 56/2022
MsZ schvál i lo odpredaj pozemku 
pre Mgr. Milinu Feješovú a Mgr. Milinu 
Lahovú v cene spolu 56.300 €.

Uznesenie MsZ 57/2022
MsZ neschválilo odpredaj pozemku 
pre Petru Lietavovú za cenu 300 €/m2.

Uznesenie MsZ 58/2022
MsZ neschválilo predaj pozemkov formou 
obchodnej verejnej súťaže.

Uznesenie MsZ 59/2022
MsZ schválilo návrh na rozšírenie pred-
metu nájmu  – zväčšenie letnej tera-
sy bez možnosti prekrytia pre M.S.F., 
s.r.o. na Lichnerovej  ulici spolu za cenu 
508 €/rok.

Uznesenie MsZ 60/2022
MsZ schvál i lo prenájom pozemku 
pre JUDr. Danielu Bergerovú za cenu 
spolu 682 €/rok.

Uznesenie MsZ 61/2022
MsZ neschválilo prenájom pozemku 
na „Guláške“ pre Juraja Pospíchala spo-
lu za cenu 25 €/rok.

Uznesenie MsZ 62/2022
MsZ schválilo zriadenie vecného bremena 
na pozemku v prospech vlastníka sused-
ného pozemku Prologis Slovak Republic 
Management, s.r.o. vo výške 8.044,26 €.

Uznesenie MsZ 63/2022
MsZ schváli lo uzatvorenie Dohody 
o urovnaní súdneho sporu žalobcov 
MUDr. Jozefa Radza a Ing. Štefana Radza 
proti  Prologis Slovak Republic XXXIX 
s.r.o. a mestu Senec o určenie vlastníc-
keho práva k nehnuteľnosti.

Uznesenie MsZ 64/2022
MsZ neschválilo pozastavenie odpreda-
ja nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Senec okrem tých odpredajov, kto-
ré sú k okamihu prijatia tohto uznesenia 
schválené alebo prerokované v MsZ alebo 
MsR do konca roka 2022.

 Rôzne
Poslanci požiadali o informáciu, ako sa 
dá občanom pomôcť pri narušení súk-
romia dronmi, kedy bude na cyklochod-
ník na Bratislavskej po Tesco osadené 
dopravné značenie, aké sú počty prihlá-
sených detí do škôl a škôlok na školský rok 
2022/2023 a pýtali sa aj iné otázky, ktoré 
nájdete v zápisnici na www.senec.sk 
a na www.zastupitelstvo.sk.

MO

Adaptačné centrum pre deti 
z Ukrajiny – vzorom pre ostatné 
krajiny 

Mesto Senec v spolupráci s neziskovou or-
ganizáciou TENENET prišlo ako prvá sa-
mospráva s  pilotným projektom adaptač-
ného centra, ktoré je určené pre deti so sta-
tusom odídenca z Ukrajiny na územie náš-
ho mesta.

Táto myšlienka sa nesie ďalej do  sve-
ta a hlavná idea a  fungovanie centra boli 
prezentované na  medzinárodnej konfe-
rencii vo Varšave 3. – 4. mája 2022  pod ná-
zovom “Education of Ukrainian refugees: 
an initial policy dialogue amongst refu-
gee receiving jurisdictions”. Za Združenie 
miest a obcí Slovenska ho prezentovala 
Mgr. Katarína Kremser.
DMÚvodná strana prezentácie o adaptačnom centre. Zdroj: Mgr. Katarína Kremser
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Z činnosti Mestskej 
polície

• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ 
Senec preverila oznam, že pri koľajisku sme-
rom k Striebornému jazeru sa má nachádzať 
mladá žena, ktorá sa chce hodiť pod  vlak. 
Na miesto boli vyslané dve hliadky MsP, kto-
ré začali prehľadávať označenú oblasť. V rám-
ci pátrania spozorovali mladé dievča, ktoré 
sedelo pri  koľajniciach a  na mieste zistili, že 
má hlboké rezné poranenie na ruke, ktoré si 
spôsobila žiletkou. Príslušníci MsP dievča pre-
miestnili na plochu mimo koľajiska a ruku jej 
okamžite ošetrili. O chvíľu prešiel po koľajach 
rýchlik. Rýchly zásah MsP dievčaťu zachránil 
život. Dievča uviedlo, že si chcelo ublížiť, na-
koľko už nevládze a nevie, prečo žiť. O udalos-
ti bol následne vyrozumený zákonný zástup-
ca ako aj RZP, ktorá po  príchode menovanej 
poskytla ďalšiu starostlivosť. Vec si na mieste 
prevzalo OO PZ Senec.

• Stála služba MsP Senec prijala telefonický 
oznam, že po Lichnerovej pri polícii ide muž 
a  každému sa vyhráža zabitím a  pravdepo-
dobne má pri  sebe aj zbraň. Na  miesto boli 
vyslané hliadky MsP, ktoré zadržali pre  polí-
ciu už známu osobu S. V. zo Senca, ktorá pobe-
hovala s palicou a vzhľadom na predošlé skú-
senosti s  touto osobou bola dôvodná obava, 
že niekoho napadne. Osoba bola predvedená 
na OO PZ Senec z dôvodu podozrenia z trest-
nej činnosti.

• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ 
Senec preverila oznam, že na  Slnečných ja-
zerách v Hoteli SUN sa má nachádzať osoba, 
ktorá chce spáchať samovraždu. Hliadka MsP 
na mieste zistila, že sa jedná o T. T., ku ktoré-
mu bola privolaná RZP. Menovaný bol preve-
zený na ošetrenie do NsP Ružinov.

• Hliadka MsP Senec na  základe žiados-
ti OO PZ Senec poskytla súčinnosť pre  RZP 
pri ošetrovaní pacienta D. Š. zo Senca, nakoľko 
tento voči členom RZP vystupoval agresívne.

• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ 
Senec preverila oznam, že P. S. z Miloslavova 
robí v dome svojej matky v Senci krik a nepo-
riadok. Na  mieste hliadka MsP zistila, že ide 
o pacienta s psychickou poruchou. O  skutoč-
nosti bola informovaná RZP, ktorá osobu pre-
viezla na hospitalizáciu do Pezinka.

• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ 
Senec preverila oznam, že v OD Tesco majú zlo-
deja. Hliadka MsP zistila, že M. I. zo Senca odcu-
dzil nabíjací kábel v hodnote 2,99 eura. Pácha-
teľovi bola uložená pokuta v blokovom konaní.

• Ďakujeme za  spoluprácu pozorným   
občanom.

     Mestská polícia

Aké návrhy má Územný generel 
dopravy mesta Senec pre peších?

Autori návrhu konštatujú, že mesto má 
veľmi dobre spracovanú analýzu súčas-
ného stavu chodníkov a ciest s  tým, že 
predpokladá ďalšie budovanie chodní-
kov tak, aby vznikla ucelená sieť spolu 
s cyklotrasami, aby boli jednotlivé mest-
ské časti prepojené s centrom mesta.

Za kritické mestské časti bez prepoje-
nia pre peších považuje: Mlynský Klin, 
Senec Gardens, Nová Tehelňa, Senec Juh, 
Dolná Bažantica, smer Kráľová pri Senci, 
okolie Čiernej vody, smer Mlynský Klin, 
Tureň, smer Sv. Martin, smer Logistický 
park a  centrum, smer obytný komplex 
Malý Biel, časť Réckej cesty, Napojenie 
Margovo pole, napojenie Senec juh.

Dobudovať chodníky odporúča 
na  uliciach: Bratislavská, Gagarinova, 
Jánošíkova, E. B. Lukáča, Tehelná, Vino-
hradnícka, Mesačná, Škovrančia a pod.

Pre  znevýhodnené skupiny obyva-
teľov so  zníženou schopnosťou pohybu 
treba vytvárať bezbariérové podmienky.

Pri školách autori navrhujú  
tzv. upokojené ulice (s maximál-
nou povolenou rýchlosťou 20 alebo 
30 km/h) resp. ulice s vylúčením moto-
rovej dopravy.

Priechody, nadchody alebo pod-
chody odporúča vybudovať zo  Senec 
Gardens smerom na  Poľnú, prepoje-
nie cez  Seneckú cestu v  prípade vy-
budovania okružnej križovatky spá-
jajúcej Senec juh a  priemyselnú ob-
lasť, cez okružnú križovatku na Šamo-
rínsku, prepojenie cez Seneckú cestu 
pri križovaní s Nitrianskou a prepoje-
nie cez okružnú križovatku Pezinská.

Mesto Senec niektoré z uvedených 
odporúčaní už zrealizovalo, ďalšie sú 
v  štádiu riešenia vo  forme príprav 
projektových dokumentácií resp. sa 
začína s ich prípravami.
Celý generel si môžete preštudovať 
na www.senec.sk.
MO

V júni sa začína letná turistická 
sezóna na Slnečných jazerách

Letná sezóna 2022 na Slnečných jaze-
rách sa začne od 15.6. Permanentné 
vstupy sa dajú zakúpiť v Turistickom 
informačnom centre v Mestskom mú-
zeu počas otváracích hodín. Budú sa 
však dať zakúpiť aj na vstupných brá-
nach na Slnečné jazerá a to počas ce-
lej sezóny. 

Služba platba kartou bude dostup-
ná aj túto sezónu na všetkých brá-
nach. Ceny vstupného a permanen-
tiek ostávajú rovnaké ako v minulom 
roku. Na všetkých návštevníkov sa 

tešíme a veríme, že prežijú na našich 
Slnečných jazerách príjemné a slneč-
né chvíle.
Ceny denného vstupného sú:
• dospelý – 3 €, 
• zľavnený – 2 €, 
• vstupné po 16:00 – 1 €. 
Ceny celosezónnych vstupeniek 
(permanentiek) sú: 
• pre miestnych návštevníkov – 10 €, 
• zľavnená – 5 € 
• cena turistickej permanentky – 20 €. 
SCR Senec
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Z kalendára primátora 
mesta Senec Dušana 
Badinského za máj
• Dozorná rada Správy cestovného 

ruchu Senec s.r.o.
• Účasť na otvorení Vernisáže AMFO 

2022 v MsKS Labyrint
• Účasť na uvedení knihy autora Petra 

Sedalu pod názvom Senec – putovanie 
v spomienkach 

• Pracovné stretnutie s advokátskou 
kanceláriou k skládke komunálneho 
odpadu

• Stretnutie so zástupcami ukrajinskej 
komunity z oblasti podnikateľov 

• Pracovné stretnutie so starostom obce 
Tureň o výstavbe novej materskej 
školy 

• Prijatie delegácie z Čiech z mesta 
Milovice a diskusia o spolupráci

• Účasť na otvorení tradičného 
májového turnaja GaFuGa na ihris- 
ku NTC

• Pracovná cesta Rady Regiónu RVC 
v Českom Krumlove

• Mestská rada mesta Senec
• Mestské zastupiteľstvo v Senci
• Individuálne stretnutia s občanmi
• Individuálne stretnutia s vedúcimi 

zamestnancami
• Pracovné stretnutie komisie 

k organizácii Komunálnych 
volieb 2022

• Pracovné stretnutie k novej poliklinike
• Pracovné stretnutie s organizátormi 

súťaže Triatlon Senec
• Pracovné stretnutie s riaditeľkami 

materských škôl a riaditeľom 
základnej umeleckej školy k ich 
rozpočtom 

• Účasť na Seneckej korčuli 
na Slnečných jazerách

• Účasť na Noci múzeí a galérií 2022
• Stretnutie so štatutárkou Rodinného 

centra Slniečko a plánovanie 
alternatívnej formy letného karnevalu

• Účasť na Triatlone na Slnečných 
jazerách

• Účasť na Súťaži vo varení na severnej 
strane Slnečných jazier

• Opakované pracovné stretnutia 
s konateľom SCR, mestskou a štátnou 
políciou k bezpečnosti na Slnečných 
jazerách

• Stretnutie s akademickým sochárom 
Martinom Lettrichom o možnosti 
osadenia sochy na Slnečných jazerách

• Účasť na Športovom dni seniorov
Dagmara Mičeková

Na poliklinike pribudol defibrilátor
Podľa informácií od MUDr. Zbynka Růžič-
ku nainštalovali v  čakárni na  1. poscho-
dí seneckej polikliniky nový defibrilátor. 
V jeho blízkosti sa nachádzajú ambulancie 
interných a všeobecných lekárov. 

Ide o  jeden z  najkvalitnejších prístro-
jov súčasnosti, ktorého nevýhodou je, že 
sa po  použití musia elektródy vymeniť 
za  nové. Defibrilátor AED je zabezpeče-
ný alarmom, aby ho nebolo možné odcu-
dziť. Po výmene prísaviek je použiteľný aj 
pre detských pacientov. 

O novom prístroji oboznámili zástup-
covia polikliniky aj záchranné služby, 
ktoré potrebujú mať prehľad o  možnos-
tiach rýchlej reakcie pre  záchranu ľud-
ských životov a  združujú takéto infor-
mácie pre  územie Slovenska, Česka aj 
Maďarska.
MO

Na sv. Floriána vyznamenali 
členov DHZ Senec 

Dobrovoľný hasičský zbor Senec si uctil 
patróna hasičov sv. Floriána položením 
venca k jeho soche pred Hasičským múze-
om s  nastúpenou jednotkou pod  velením 
veliteľa DHZ Senec Jozefa Bordáča. 

Slávnosť  pokračovala v Labyrinte MsKS, 
kde si Jozef Bordáč splnil príjemnú povin-
nosť a  odovzdal vyznamenania členom 
zboru. Poďakovanie a odznak od ministra 
vnútra dostali členovia DHZ Senec, ktorí 
sa pred 2 rokmi zúčastnili karanténnych 
opatrení v Modre Harmónii, kde boli uby-
tovaní repatrianti z Veľkej Británie.

Pri príležitosti 100. výročia založenia 
zastrešujúcej organizácie dobrovoľných 
hasičských zborov pod  názvom Zemská 
hasičská jednota, k čomu došlo v roku 1922 
v  Trenčíne, vyznamenali štrnásť členov 
Dobrovoľného hasičského zboru Senec.

Riaditeľka kancelárie primátora Alena 
Greksa sa zúčastnila slávnosti z poverenia 
primátora mesta. Vyjadrila vďaku všetkým 
dobrovoľným hasičom za  výbornú prácu 
a zagratulovala vyznamenaným.
VCs
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O čom sa v meste hovorí
Chcel by som sa opýtať, kedy sa bude rekonštruovať 
školský dvor Základnej školy Mlynská? Nakoľko je 
v katastrofálnom stave.

   Juraj Vavrinkovič

Pripravuje sa štúdia celého dvora, po jej vyhotovení a stanove-
ní ceny potom závisí len od poslancov MsZ či nájdu na realizá-
ciu finančné prostriedky v rozpočte mesta. Chcem len upozor-
niť, že v posledných rokoch na dvore bolo vybudované multi-
funkčné ihrisko a dve ihriská na petanque. To, v akom sú te-
raz stave, nie je dielom vedenia mesta. Taktiež okrem prístavby 
sa teraz realizovalo zateplenie telocvične a tento rok sa počíta 
s nadstavbou, ktorá rozšíri jedáleň. Na ďalší rok možno príde 
na rad školský dvor.

   Primátor Dušan Badinský

Bude platené parkovisko pred gymnáziom?
Takýto návrh bol v mestskom zastupiteľstve, nebol však svojho 
času schválený.

  Primátor Dušan Badinský

Na ZŠ Mlynská sa má investovať viac ako 100.000 eur. 
Čo sa bude robiť?
Bude sa rozširovať jedáleň, pretože súčasná nestačila pre potre-
by tak vysokého počtu žiakov.

  Primátor Dušan Badinský

Pracuje sa na nadchode alebo podchode na železničnom 
prejazde?
Ide o kompetenciu ŽSR, ktorým patria aj pozemky. Mesto opa-
kovanie žiadalo o riešenie situácie, zatiaľ však bez odozvy.

  Primátor Dušan Badinský

Mesto prijíma nových ľudí. Bol mestský úrad poddi-
menzovaný alebo veľa ľudí odišlo?
Mesto vytváralo nové pozície podľa legislatívnych požiadaviek 
štátu. Muselo tiež napríklad reagovať na možnosti získavania 
financií z eurofondov a dotácií a preto rozšírilo útvar projekto-
vého riadenia. A prijímalo zamestancov vo väčšom počte naprí-
klad na pozície opatrovateliek.

  Primátor Dušan Badinský

Nie je konflikt záujmov, keď dotácie rozdávajú členovia 
komisií pre vlastné združenie?
Komisie sú len poradným orgánom, ktorý len dáva návrh. Dotá-
cie schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

  Primátor Dušan Badinský

Bude v Senci druhá pošta alebo kamenný obchod BVS? 
Na pošte sa dlho čaká a aj dôchodcovia musia chodiť 
na BVS do Pezinka.
Odpoveď je v kompetencii spomenutých inštitúcií. Mesto s nimi 
však komunikovalo a posunulo im túto požiadavku.

 Primátor Dušan Badinský

Námety na  otázky do  tejto novej rubriky posielajte 
na sencan@senec.sk

   MO

Dlhý týždeň bude 13. - 18. júna 
Možnosť vyzdvihnúť si rozhod-
nutia k  dani z  nehnuteľnos-
tí a  poplatkom za  odpady, prí-
padne iné daňové rozhodnu-
tia na Mestskom úrade v Senci 
(tzv. dlhý týždeň) bude v  ter-
míne od 13.6.2022 do 18.6.2022 

(vrátane) pondelok – piatok 
07:00 – 18:00 a  v sobotu 8:00 
– 11:00.

Tým, ktorí majú sprístupne-
né elektronické schránky, boli 
rozhodnutia zaslané v máji.
Mestský úrad v Senci

Drony a legislatíva versus 
súkromie a drony 

Využívanie dronov zažíva roz-
mach aj na Slovensku. Žiaľ, vý-
voj súvisiacej legislatívy nedr-
ží krok s týmto trendom. Bežní 
občania sa čoraz častejšie stre-
távajú s  dronmi používanými 
na  komerčné aj civilné účely, 
ktoré vnímajú ako prostried-
ky útočiace na  svoje súkromie 
a dožadujú sa prísnej regulácie 
ich prevádzkovania. 

Od 31.12.2020 sa začalo v Eu-
rópskej únii uplatňovať naria-
denie Komisie (EÚ) č. 2019/947, 
ktoré zjednocuje pravidlá pou-
žívania bezpilotných leteckých 
systémov v  EÚ. Základným cie-
ľom európskeho systému regis-
trácie prevádzkovateľov dro-
nov je zvýšenie bezpečnosti ich 
používania. Väčšina pilotov si 
rozmyslí, či bude s  dronom lie-
tať podľa pravidiel alebo nie, ak 
bude vysielať unikátny kód, kto-
rý jednoznačne identifikuje pre-
vádzkovateľa. Registrácia však 
nie je spustená a  ani systém 
školenia pilotov dronov nie je 
na Slovensku zavedený.

Je rozdiel medzi hobby pi-
lotmi a  používateľmi dronov 
v  komerčnej sfére. Komerční 
užívatelia potrebujú povolenie 
pre výkon leteckých prác, ktoré 
vydáva Dopravný úrad.

Vo všeobecnosti platí, že všet-
ky lety je možné vykonávať v ne-
riadenom vzdušnom priesto-
re (mimo vzdušných priestorov 
letísk a  iných chránených ob-
jektov) vo  výške najviac 120 m 
nad úrovňou zeme. 

Z dostupných zdrojov vy-
plýva, že od  1.1.2021 platia 
na  území Slovenskej republiky 

pre bežne používané drony tieto 
ustanovenia:  
• s dronmi ľahšími ako 500 g je 

možné lietať tak, aby neboli 
prelietavané davy ľudí;

• s dronmi od 0,5 kg do 2 kg je 
možné lietať vo vzdialenosti 
väčšej ako 30 m od osôb;

• s dronmi ťažšími ako 2 kg 
a ľahšími ako 25 kg je možné 
lietať tak, aby nezúčastnené 
osoby neboli vykonaním letu 
ohrozené a zároveň musí 
byť let vykonaný minimálne 
150 m od obývaných oblastí.
Z hľadiska GDPR platia 

rovnaké pravidlá pre  fo-
tografovanie z  dronu, ako 
pre bežné fotografovanie. Ak 
je to na verejnom priestran-
stve, nemôžeme hovoriť 
o zásahu do práva na súkro-
mie osôb nachádzajúcich sa 
na  námestí alebo v  kultúr-
nom zariadení. Ak vyfotogra-
fujeme človeka v jeho súkro-
mí, to už je zásah do  súkro-
mia, rovnako ako keby sme 
mu vnikli na  jeho pozemok. 
Aj k  fotografovaniu a  nahráva-
niu videí z  dronu je potrebné 
pristupovať rovnako citlivo a so 
zreteľom na  pravidlá slušnosti, 
ako pri bežnom fotografovaní.

Policajný zbor SR ani Mest-
ská polícia nie sú príslušnými 
orgánmi na  riešenie prevádz-
ky dronov. Tieto orgány môžu 
zadokumentovať podania, ale 
v  zmysle zákona 143/1998 Z. z. 
o  civilnom letectve ich posúva-
jú na riešenie Dopravnému úra-
du SR.

Viac na www.aprop.sk
VCs



6 Zelená strana www.sencan.skjún 2022

V triedení sa Senec výrazne 
zlepšuje
Mesto Senec od roku 2018 výraznými zme-
nami zásadne zmenilo systém naklada-
nia s komunálnymi odpadmi. Prvým pro-
jektom bola pasportizácia zberných ná-
dob a ich označovanie. Následne sa upra-
vil systém výberu poplatku za komunálne 
odpady pre individuálnu bytovú výstavbu 
z paušálneho na množstvový. 

Ďalšou veľkou zmenou bolo povinné za-
vedenie zberu a zhodnotenia odpadu z ku-
chyne. Mesto sa ako prvé zapojilo do trie-
denia kuchynského odpadu pilotným pro-
jektom v roku 2020. Na viacerých miestach 
s  bytovkami a  rodinnými domami otes-
tovali, ako by takýto zber mohol vyzerať, 
aké má úskalia a ako ho spraviť pre obyva-
teľov čo najkomfortnejší. Po  troch mesia-
coch mesto dotazníkmi zisťovalo názory 
tých, ktorí si triedenie kuchynského odpa-
du vyskúšali a aj na základe ich pripomie-
nok následne nastavilo systém jeho zberu. 
Od roku 2021 preto spustilo zber kuchyn-
ského odpadu v plnom rozsahu na celom 
území mesta a  za prvý rok zberu vyzbie-
ralo viac ako 600 ton odpadu z  kuchyne 
a takmer 12 ton jedlých olejov a tukov. 

Príklad Senca dokazuje, že ak sa správ-
ne a  komfortne nastaví zber kuchynské-
ho odpadu, obyvatelia sa vedia intenzív-
ne a  ochotnejšie zapojiť. Dôležité je po-
dotknúť, že za  tak pozitívnymi číslami je 
aj správne nastavený vývoz zmesového 

komunálneho odpadu. V  praxi to zname-
ná, že sa znížil interval vývozu zmesové-
ho komunálneho odpadu tak, aby pôvod-
covia boli v čo najvyššej miere „ústretoví“ 
zmeniť svoje návyky týkajúce sa triedenia 
odpadu. Takto ich mesto vlastne nepria-
mo naviedlo na zmenu, ktorá prináša osoh 
ako životnému prostrediu, tak aj obyvate-
ľom. Tento nový prístup mal za následok, 
že množstvo ukladaného zmesového odpa-
du na skládke kleslo medziročne z 6 346,59 
tony (rok 2020) na 4 878,29 tony (rok 2021). 
Od roku 2018, kedy sa množstvo ZKO po-
hybovalo na úrovni 7 762,61 tony, je tento 
výrazný pokles tvorby odpadu ukladaného 
na skládke veľkým úspechom všetkých za-
pojených a zodpovedných obyvateľov.  

Ako to vyzerá vo  finančnom 
vyjadrení? 
Tým, že sa nám podarilo medziročne zvý-
šiť úroveň vytriedenia komunálnych odpa-
dov z  30,10 % na  52,14 %, ušetrilo mesto 
za  každú uloženú tonu odpadu na  sklád-
kach odpadov 7 €. Zákonný poplatok to-
tiž klesol z 22,00 € / tona na 15,00 € / tona. 
Nakoľko sa však neustále, z dôvodu nedo-
stupnosti koncových zariadení, navyšujú 
ceny na  koncových zariadeniach, tak sa 
tieto navýšenia, bohužiaľ, priamo premie-
tajú do  poplatkov za  komunálne odpady 
pre obyvateľov. Mesto sa však snaží udržať 
poplatky za  komunálne odpady na  prija-
teľnej úrovni tým, že sa snaží s pôvodcami 
intenzívne komunikovať a  umožňovať im 

čo najkomfortnejšie odovzdávanie odpa-
dov a hlavne čo najviac odpadov dotrieďo-
vať. Jedinou cestou k znižovaniu poplatkov 
je však cesta predchádzania vzniku odpa-
dov a  postupná zmena nákupných návy-
kov obyvateľov. Pretože najlepší odpad je 
ten, ktorý nikdy nevznikne.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac apríl

Papier a lepenka
2021 – 42,04 t
2022 – 35,67 t
Plasty
2021 – 43,75 t
2022 – 31,79 t
Sklo
2021 – 29,71 t
2022 – 23,34 t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 88,51 t
2022 – 89,12 t
Zmesový komunálny odpad
2021 – 387,70 t
2022 – 378,54 t
Biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne
2021 – 56,992 t
2022 –  58,14 t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 1.296 l
2022 – 950 l

Chválime:
 Z iniciatívy OZ 3 S TROMI sa stretlo 13 
ľudí, ktorí sa dobrovoľne pustili do zbiera-
nia odpadu a roztriedenia čiernej skládky. 
Podarilo sa im vyzbierať a roztriediť 3.440 
kilogramov odpadu. Mesto im poskytlo 

materiálnu pomoc a odpad odviezlo. Účast-
níci brigády by radi inšpirovali aj iných, 
aby sa odhodlali pomôcť aj v ďalších loka-
litách. Podľa ich odporúčaní stačia aj 2-4 ľu-
dia, ktorí dokážu odľahčiť prírodu od zby-
točností. Ako sami hovoria, „je potvrdené, 
že ak sa odpad zbiera na miestach aj opako-
vane, čas vytvorenia novej skládky na pô-
vodných miestach sa predlžuje. Ľudia totiž 
váhajú vyhodiť odpad na miestach, kde je 
už uprataný. Zbieranie odpadu v prírode sa 
môže zdať ako kvapka v mori, ale skúste to 
s nami a uvidíte, že to zmysel má.“
MO

Karháme:
Pre vandalov nič nie je sväté. Členovia 
dobrovoľného hasičského zboru zistili, že 
socha sv. Floriána, stojaca pred budovou 
Hasičského múzea na Krátkej ulici, je po-
škodená. Niekto odlomil žrď vlajky, ktorú  
sv. Florián drží v pravej ruke. Čin vandala 
je nepochopiteľný a odsúdeniahodný.
VCs
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Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

Ponúkame prácu dôchodcom, invalidným dôchod-
com a študentom v Trafikách v Senci.

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

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

 juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266
06-02



8 Spoločenský život www.sencan.skjún 2022

Míľa pre mamu opäť aj v Senci 
Rodinné centrum Slniečko usporiadalo aj 
tento rok oslavu Dňa matiek pod názvom 
Míľa pre mamu.

Pre divákov bol pripravený bohatý 
program. Na úvod všetkých potešili taneč-
né a spevácke výkony talentovaných detí.

Celé podujatie odštartovala prestrih-
nutím pásky PR manažérka mesta Se-
nec Dagmara Mičeková spolu so  štatutár-
kou Rodinného centra Slniečko Andreou 
Palcovou.

Rodiny s deťmi prechádzali po Lichne-
rovej ulici a zbierali body na kreatívnych 
stanovištiach. Nechýbala ani bohatá tom-
bola a občerstvenie.

Ďakujeme Rodinnému centru Slniečko 
za skvelú organizáciu.
DM

Noc múzeí a galérií 2022 
Minulý rok sa Mestské múzeum v Senci 
muselo uskromniť kvôli opatreniam, ale 
14. mája sa naplno zapojilo do celoeuróp-
skeho podujatia Noc múzeí a galérií 2022. 

Bohatý program sa vytváral niekoľko 
mesiacov a po dvojročnej odmlke sa tešil 
značnému záujmu Senčanov. Hlavne rodi-
ny s deťmi si prišli na svoje pred Tureckým 
domom, kde si rozložili stany tvorivé diel-
ne. Pod dohľadom manželov Orosových si 
mohli deti precvičiť jemnú motoriku nav-
liekaním korálok. Trblietkam neodolali ani 
mamičky, dokonca aj niektorí oteckovia sa 
zapojili. Záujemcovia si vyrobili kovové zá-
ložky do knihy a pomaľovali textilné tašky. 

Ďalej mal svoj gotický stan Jozef Jeluš 
v úlohe rytiera, ktorý strážil raziča mincí 
Tomáša Achsa a dievčatá, ktoré predávali 
vlastnoručne vyrobené šperky. Deti asisto-
vali, prikladali kovové ústrižky medzi ra-
zidlá a pomáhali zodvihnúť mohutné kla-
divo, ktorého úderom vznikla minca.

Zároveň sa v slovenskom a maďarskom 
jazyku konali prehliadky expozície Hasič-
ského múzea, kde uviedli do prevádzky aj 
Barborku, historickú hasičskú striekačku. 
Mláďatá – prírodovedná výstava v Turec-
kom dome zaujala deti aj ich rodičov. 

Koncert kapely Samaria Klezmer Band 
poskytol zážitok v podmienkach výbornej 
akustiky Hasičského múzea. Melódie tra-
dičnej židovskej hudby očarili publikum.

Program uzavrela prezentácia kni-
hy Skryté poklady – výskum archeolo-
gických lokalít Tvrdošoviec v Tureckom 
dome. Člen autorského kolektívu Radoslav 

Čambal rozprával pútavo a s vtipom o ar-
cheologickom výskume v lokalitách, kde 
použili moderné metódy prieskumu. Vý-
sledkom sú unikátne nálezy, ktoré prezen-
tuje čitateľom kniha autorského kolektívu 

v zložení Igor Furugláš, Igor Bazovský, Ra-
doslav Čambal a Marek Budaj.

Už teraz sa tešíme na Noc múzeí a ga-
lérií 2023.
VCs

Deti sa učili, ako sa razia mince. Foto: VCs

Historická hasičská striekačka Barborka. Foto: SG

Míľa pre mamu dokáže zaplniť celé centrum mesta rodinami. Foto: VCs
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Luxusné šperky 
za dostupné ceny!

 
www.goldie.sk

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

PPlláávvaanniiee  aa  kkuurrzzyyPlávanie a kurzy

06-06

Bezplatné dlhové poradne pomáhajú 
ľuďom prekonať dlhovú krízu

Slovensko získalo značnú podporu z  Eu-
rópskeho sociálneho fondu na  národný 
projekt Bezplatné dlhové poradne. Na  ce-
lom území Slovenska je už otvorených 
dvadsať poradní a chystajú sa ďalšie.

Cieľom národného projektu je prispieť 
k  fungovaniu úverového prostredia spája-
ním záujmov dlžníkov a  veriteľov, zvyšo-
vaním šancí dlžníkov na  získanie pôžičky 
a šancí veriteľov na ich splatenie. 

Bezplatná dlhová poradňa si nekladie 
za  cieľ len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa 
dlhov, ale má ambíciu zmeniť jeho celko-
vé postoje, správanie, úroveň jeho indivi- 
duálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej 

zodpovednosti tak, aby opakovaniu nad-
merného zadlženia aktívne predchádzal, 
čím projekt bude plniť aj úlohu prevencie 
vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva.

Dlhy vyplývajú z rôznych zmluvných zá-
väzkov. U klienta, ktorý sa dostal do dlhovej 
krízy sa začnú hromadiť upomienky, výzvy 
na  zaplatenie dlhov či exekučné príkazy.  
To vytvára psychický stres, preto je sa-
mozrejmosťou ľudský prístup a  rešpekt 
ku klientovi zo strany poradcov.

Dlžníkom sa pomoc poskytuje bezplat-
ne, ale na  vysokej odbornej úrovni. Člo-
vek, ktorý sa ocitne v  ťažkej finančnej krí-
ze, potrebuje nielen ekonomicko-finančné 

poradenstvo, ale aj právne poradenstvo 
a  častokrát aj psychologické poradenstvo, 
preto sa pracovníci dlhových poradní venu-
jú problémom klientov komplexne.

Senčan Erik Zemko, jeden z tvorcov pro-
jektu, sa vyjadril takto: „Bezplatné dlhové 
poradne sú podľa môjho názoru veľkou po-
mocou aj pre občanov nášho mesta. NP BDP 
tvorí tím odborníkov za  oblasti ekonómie, 
práva a  psychológie. Otvárame poradne 
po  celom Slovensku, celkovo 46. Najbližšia 
je v  tejto chvíli otvorená v Bratislave a Tr-
nave a je k dispozícii pre všetkých občanov, 
ktorí sa dostali do dlhovej situácie z akého-
koľvek dôvodu. Našou prioritou je predchá-
dzať osobným bankrotom a  ak existuje čo 
i len jediná cesta, nachádzame ju.“ 
Viac na www.pomahamedlznikom.sk.
VCs
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ZUŠ Senec má úspešných žiakov

Cena sv. Gorazda

Matej Bujňák, žiak z  triedy pána učiteľa 
Ferdinanda Döme, DiS.art, získal prestíž-
ne vyznamenanie - cenu sv. Gorazda, ktorú 
si prevzal osobne z rúk ministra školstva - 
za mimoriadne výsledky, prezentáciu hry 
na keyboard a výbornú reprezentáciu Zá-
kladnej umeleckej školy v Senci na medzi-
národnej úrovni.

Súťaže ZUŠ Senec za apríl 2022

Celoslovenská výtvarná súťaž  
Tradičné jarné zvyky na pohľadnici
• 3. miesto - Abby Ferancová (pedagóg  

V. Tittlová) 

Medzinárodná spevácka súťaž Rudol-
fa Petráka
• 1. miesto – Klára Šillo  

(pedagóg E. Casanova)
• 2. miesto – Lilla Korpás  

(pedagóg E. Casanova)
• Mimoriadna cena za interpretáciu 

ľudovej piesne – Klára Šillo  
(pedagóg E. Casanova)

Celoslovenská klavírna súťaž, 
Sládkovičovo 
• 1. miesto – Dominika Kozová  

(pedagóg A. Roganská)
• 1. miesto – Júlia Javorská  

(pedagóg A. Roganská)
• 2. miesto – Ondrej Janiga  

(pedagóg M. Jahelková)
• 2. miesto – Filip Pribylka  

(pedagóg M. Bednárová)
• 2. miesto – Romana Hoffmanová  

(pedagóg I. Galambosová)

Celoslovenská spevácka súťaž Pink 
song, Zvolen 
• 2. miesto–- Laura Elizabeth Žofčin  

(pedagóg L. Markus)
• 2x 2. miesto – Nina Ližbetin 

 (pedagóg E. Casanova)
• 3. miest – Dominik Ďurkovič  

(pedagóg L. Markus)
• 2x 3. miesto – Nela Ližbetin  

(pedagóg E. Casanova)
• 3. miesto – Sebastián Molnár  

(pedagóg E. Casanova)
• 3. miesto – Nina Waschinová  

(pedagóg E. Casanova)
• 2. miesto – Klára Šillo  

(pedagóg E. Casanova)
• 3.miesto – Lilla Korpás  

(pedagóg E. Casanova)
ZUŠ Senec

Matej Bujňák s ministrom školstva  
Branislavom Gröhlingom. Foto: ZUŠ

Naša Eli, slovenská 
jazyková 
olympionička!
Mladá Senčanka Elena Jasenovcová, devia-
tačka z našej školy SZŠ Kysucká 14, sa pod 
vedením Moniky Andrejčákovej postupne 
prebojovala až do celoštátneho kola Olym-
piády zo slovenského jazyka a literatúry. 
To sa konalo v dňoch 25. – 26. apríla v Bra-
tislave pod záštitou MŠVVŠ a IUVENTY – 
Slovenského inštitútu mládeže. Svoje jazy-
kové a rečové schopnosti si Elenka zmera-
la s najlepšími slovenčinármi z celého Slo-
venska a vo svojej kategórii obsadila vyni-
kajúce 3. miesto. Eli, srdečne Ti blahoželá-
me a ďakujeme za vynikajúcu reprezentá-
ciu nielen našej školy, nášho mesta a okre-
su, ale celého Bratislavského kraja. 
Iveta Barková, riaditeľka SZŠ Kysucká 14, Senec

Deň Zeme v ŠKD alebo ekológia 
môže byť aj zábavná
Deň Zeme sme si pripomenuli programom 
zameraným na environmentálne témy ako 
triedenie, recyklácia či zhodnocovanie od-
padu. Možno to na prvý pohľad neznie lá-
kavo, opak je však pravdou – v  školskom 
klube sme sa zabavili „na zelenú nôtu“.

Naši malí „klubáci“ sa na  predstavení: 
„AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD“ hravou 
formou dozvedeli, ako môžeme spoločne 
drobnými krokmi prispieť k veľkej zmene.

Nie je vonku počasie na  výlet do  ZOO?  
Vydajte sa s nami na dobrodružnú výpra-
vu do parku v areáli školy. Spoločnou úlo-
hou pre všetky oddelenia bolo vytvorenie 
z recyklovateľných, vyradených kartónov, 
ktoré by inak skončili ako odpad, zoologic-
kú záhradu. Inšpirujte sa, doma si môžete 
dokonca vymyslieť i vlastnú.

Pre mnohých ľudí sa končí problém 
s  odpadom v  momente, keď hodia smeti 
do  koša. Spisovateľ a  hudobník Braňo Jo-
bus predstavil svoju knihu deťom, ktoré sa 

chcú poriadne a schuti zasmiať, nezľaknú 
sa bláznivých príbehov a  chcú sa dozve-
dieť niečo o správnom triedení odpadov.

Naša planéta Zem je nesmierne zapla-
vená odpadkami a  nezaslúži si to. Všetky 
odpadky sa preto snažme separovať a vyu-
žívať na maximum.

Viac o činnosti v školskom klube v online 
časopise PO ZVONENÍ: 
www.dikymoc.sk/po-zvoneni
Andrea Šalkovičová, vedúca vychovávateľka ŠKD
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Vieme ako lepšie komunikovať?
27. apríla sa v  priestoroch Labyrintu 
v  MsKS v  Senci uskutočnila prednáška  
Tajomstvo úspešnej komunikácie.

Skúsenosti Life Kouča a odborníka na me-
dziľudské vzťahy prezentoval Marek 
Ruzsinszki a  Marek Trubač zasa ako od-
borník na komunikáciu, protokol a etiketu.

Obaja páni sa roky poznajú. Ich profe-
sionálne vystúpenie a dopĺňanie sa poho-
dovú a otvorenú atmosféru len umocnilo.

Všetci iste pociťujeme, že komuniko-
vať na  slušnej a  profesionálnej úrovni 
v dnešnom svete nie je ľahké. Komuniká-
cia doma, v práci, škole alebo medzi pria-
teľmi je čím ďalej náročnejšia. Sme nároční 
my alebo tí druhí?

Ako povedať názor, aby sme toho druhé-
ho neurazili, aby si nás vypočul a nebral to 
ako útok? Bola to prednáška, ktorá určite 
zostane v pamäti všetkých, ktorí prišli. 

Veríme, že páni so  svojim projektom 
budú pokračovať ďalej a budú nielen nás, 
ale i ďalších svojimi skúsenosťami a vedo-
mosťami obohacovať.
Labyrint, MsKS
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AMFITEÁTER           

MESTSKÉ  MÚZEUM - TURECKÝ  DOM  

Mestské múzeum otvorené:
Utorok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, 
Streda až piatok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
tel.: 02/ 20 20 55 01, 0911/ 169 754     
web: http://msks-senec.sk/muzeum/

Hasičské múzeum: 
Návštevy je potrebné si dohodnúť vopred 
s pracovníkmi Mestského múzea.

MESTSKÁ  KNIŽNICA

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

ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK   
29.8. pondelok 

od 10:00 do 17:00

Výstavy:
 

Výstavy potrvajú do 31.8.2022

- MLÁĎATÁ

- NATURA 2000

HANIČKA a MURKO
Koncertno-divadelné 
vystúpenie pre deti

KÚZELNÍK WOLF

a SRANDA BANDA
Bruchovravecká 
comedy show

PÁNSKY KLUB
4.6. sobota 21:00 6,00 Eur

7.6. utorok 21:00 6,00 Eur

JURSKÝ SVET:

NADVLÁDA
9.6. štvrtok 21:00 6,00 Eur

11.6. sobota 21:00 6,00 Eur

ELVIS
26.6. nedeľa 21:30 6,00 Eur

27.6. pondelok 21:30 6,00 Eur

Oslávte 
posledný školský deň 

v našom kine
MIMONI 2: 

ZLODUCH PRICHÁDZA
30.6. štvrtok 21:30 6,00 Eur
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KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00, LABYRINT: 0903405154, 8:00 – 16:00,
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00, POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 10:30 – 18:30.

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

ĽUDOVÉ UMELECKÉ 

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

SLNEČNICA
26.6. nedeľa 
o 16:00

IFA ARMWRESTLING

WORLD CUP
9.7. sobota

NÁMESTIE

Lichnerova ul.

KINOSÁLA

SPIEVANKOVO
Koncert
15.7. piatok o 17:00
 

FRAGILE QUEEN
Koncert
26.8. piatok o 19:30
 

LABYRINT

SPEV KOHÚTA 
Radošinské naivné divadlo
zmena dátumu 
12.6. nedeľa o 20:30 

KOLLÁROVCI 

AMFIK TOUR 2022 
12.8. piatok o 19:00

AMFITEÁTER   Vstupenky v predaji aj online 

SLNEČNÝ FESTIVAL
22. a 23. júl v Parku oddychu

Výstava 

 
15.6. streda o 18:30 
vernisáž
Výstava trvá 
od 15.6. do 30.6.
Vstup voľný

Výtvarný odbor 

žiakov ZUŠ Senec

CESTOVINY S VAJCOM
NevaDIvadlo 
19.6. nedeľa o 16:00 
Park oddychu - altánok
Autorská rozprávka na motívy 
obľúbeného príbehu o vajci, 
ktoré išlo na vandrovku. 
V príbehu vystupujú cestovatelia, 
ktorí informujú detského diváka 
o zaujímavostiach, ktoré si dieťa 
môže ľahko zapamätať.
Vstupné: 3,00 Eur

Výstava

5.6. nedeľa o 15:00 vernisáž 
a vystúpenie hudobného odboru 
Výstava trvá od 26.5. do 12.6.
Vstup voľný

Súkromná základná umelecká 

škola Ateliér Kompas 

z Novej Dedinky
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Pavol Prokop – vedec 
svetového formátu

Prednáška prof. Pavla Prokopa z Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave a Ústavu zoológie SAV pod názvom „Svadobné 
kŕmenie u živočíchov: konflikt pohlaví alebo kooperácia?“ 
odznela koncom apríla v mestskom múzeu. Dekan fakulty 
prof. Peter Fedor ho uviedol takto: „Je zriedkavé, že v mestskom 
múzeu sa objaví vedec svetového formátu, ktorý pochádza priamo 
zo Senca. Popri tom, že je pracovníkom Prírodovedeckej fakulty 
UK, je aj profesorom zoológie Juhočeskej univerzity a doktorom 
vied SAV. Zaoberá sa najmä ekológiou živočíchov, rastlín, ale 
najmä behaviorálnou ekológiou, čiže správaním sa organizmov, 
predovšetkým živočíchov, hlavne v oblasti sexuálneho správania. 
Pán profesor má za sebou monumentálnu publikačnú činnosť, 
vyše 170 článkov v najprestížnejších periodikách, na ktoré 
má vyše 2600 citácií, čím sa zaradil medzi najcitovanejších 
slovenských vedcov vôbec. Patrí k špičke slovenskej vedy.“ 
Profesor Prokop nám po prednáške poskytol rozhovor.

Vráťme sa ešte k prednáške. O sva-
dobnom kŕmení môžeme hovoriť aj 
u ľudí?
Svadobné kŕmenie je forma reprodukč-
ného správania u živočíchov. Spravidla 
spočíva v  prenose nejakých výživných 
látok „svadobných darov“ medzi sam-
com a samicou. Máme veľmi málo štúdií, 
ktoré sa venujú svadobnému kŕmeniu 
u ľudí. Jedna štúdia v Amerike sa týkala 
svadobných prsteňov. Zisťovalo sa, ako 
vplýva príjem muža na  to, aký prsteň 
kúpi. Intuitívne sa predpokladalo, že 

keď zarába viac, tak kúpi drahší prsteň. 
To tak naozaj je, ale zaujímavé je, že 
svadobné prstene boli drahšie špeciál-
ne vtedy, keď boli ženy mladšie. To zna-
mená, že majú vyššiu reziduálnu repro-
dukčnú hodnotu, čiže môžu mať via-
cero detí. Prstene boli drahšie aj vtedy, 
keď boli nastávajúce manželky bohatšie. 
V  takom prípade muž investuje do  be-
nefitu z bohatstva manželky. V inom vý-
skume vedci analyzovali videozázna-
my zo zoznamovacích reality show. Zis-
ťovali, akým spôsobom ovplyvňovalo 

trvácnosť vzťahu, keď žena počas rande 
kŕmila muža alebo nie. Krásne tam vyš-
lo, že ak žena dávala mužovi ochutnávať 
nejaké jedlá počas stretnutia v reštaurá-
cii, bola vyššia pravdepodobnosť, že sa 
stretli znova. 
Kde pramení váš vzťah k prírode?
Od malička ma zaujímala biológia, ešte 
predtým, než som išiel do  školy, do  ZŠ 
Tajovského. Mal som veľké šťastie, že 
zo  strany mamy aj otca som mal úžas-
ných starých rodičov. Starý otec zo strany 
mamy bol sedliak, ktorý mal ľudové vedo-
mosti o zvieratách a vedel mi ich aj odo-
vzdať. Chodil som s ním po poliach a po 
poľných lesíkoch. Ukazoval mi, aký je roz-
diel napríklad medzi bažantom a jarabi-
cou. Mal veľký dvor, teraz by sa to vola-
la farma. Tam som prvýkrát videl, ako sa 
liahnu kuriatka, ako sa starať o  králiky, 
o hydinu, atď. Veľmi ma to bavilo. 
Starý otec z otcovej strany učil na Univer-
zite Komenského, bol jazykovedec a mal 
veľkú knižnicu, kde boli aj prírodovedné 
knihy. Býval v tom rožnom dome na Pe- 
zinskej. Študoval som prírodovedné kni-
hy z jeho knižnice a dokonca ma učil po-
chopiť latinské mená rastlín, dokonca mi 
kúpil párik bažanta zlatého, čo bola vte-
dy rarita. Všetky tieto podnety boli dôle-
žité pre  úspech v  prírodovedných súťa-
žiach, do ktorých som sa už na základnej 
škole zapájal. 
Ako prežíva mladosť človek, ktorého 
odmalička priťahuje veda?
Nikdy som nemal iné hobby, len biológiu. 
Najprv som preferoval vtáky a  potom 
na základnej škole som choval modlivky. 
Neskôr som sa začal venovať pavúkov-
com a hmyzu, viac-menej z  logistických 
dôvodov, pretože sa s nimi dá oveľa efek-
tívnejšie manipulovať. Začal som klásť 
jednoduché otázky, napríklad prečo sa-
mica modlivky či pavúka zožerie samca?
Gymnázium som absolvoval v  Pezinku. 
Biológia ma stále bavila. Doma som vyrá-
bal búdky pre vtákov, chodil som po prí-
rode, robil som si zápisky, meral šuble-
rou vajíčka strák, ale chýbal niekto, kto 
by ma správne nasmeroval. Venoval som 
sa tomu po škole, cez víkendy, cez prázd-
niny... Chodil som do Búroša, dnes už ten 
lesík neexistuje, potom popri koľajni-
ciach od Senca až do Bernolákova. Všet-
ky stračie hniezda, ktoré sa dali zliezť, 
som ich zliezal a  zaznamenával som si 
údaje o počte vajíčok, predácii a podob-
ne. Tam som si prvýkrát všimol, že keď sa 
sokol myšiar objavil pri  stračom hniez-
de, za pár dní straku vyhnal z hniezda. V prírode. Foto: archív PP
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Našiel som vyhodené mláďatá alebo zni-
čené znášky. Takto si sokol myšiar pri-
svojil hniezdo, pretože si nedokáže uro-
biť svoje.
Ako ste sa dostali na profesionálnu 
vedeckú dráhu?
Študoval som na Pedagogickej fakulte Tr-
navskej univerzity a pôsobil som tam 20 
rokov. Veľa som ťažil z pozorovaní z det-
stva a  mladosti. Modlivky som skúmal 
už v časoch, keď som chodil na základnú 
školu. Napokon som na katedre biológie 
zameral diplomovú prácu na  kanibaliz-
mus modlivky zelenej. 
K témam z detstva som sa vracal, aj keď 
som nastúpil na  katedru ako odbor-
ný asistent. Literatúra vtedy uvádzala, 
že sokoly myšiare obsadzujú staré stra-
čie hniezda. Je to však práve naopak, 
tie staré hniezda sú už zvetrané, erodo-
vané, čiže sokolom najviac vyhovujú 
nové, len z  nich musia dostať preč stra-
ku. Môj výskum ukázal, že až 40% stra-
čích hniezd bolo atakovaných sokolom 
myšiarom. Podnet na  tento výskum po-
skytli práve moje pozorovania stračích 
hniezd v detstve.
Čo vás najviac zaujalo na prírode?
Nikdy som neinklinoval k  molekulárnej 
biológii alebo ku genetike. Zaujímalo ma 
správanie živočíchov a rastlín, čiže etoló-
gia, alebo podľa novšej terminológie be-
haviorálna ekológia. Zaujímalo ma to ešte 
predtým, než takéto odbory boli zriadené 
na katedrách. Intuitívne som stále chcel 
spojiť psychológiu s biológiou. Až neskôr 
som zistil, že existuje psychológia zvie-
rat, ktorá sa pretavila najprv do etológie 
a v súčasnosti do behaviorálnej ekológie. 
Oknom do tohto sveta bola zahraničná li-
teratúra. Stal som sa samoukom aj samo-
rastom, pretože som išiel po veciach, kto-
ré ma zaujímali, ktoré som si naštudoval 
a ktoré ma potom motivovali. Dá sa po-
vedať, že som bol priekopníkom etológie 
na Slovensku. 
Ako sa rozvíjala vaša vedecká 
kariéra?
Začal som pracovať na čiastočný úväzok 
aj na  Ústave zoológie Slovenskej akadé-
mie vied a  dodnes tam pôsobím. Mám 
tam kolegov, ktorí ma veľa naučili, hlav-
ne čo sa týka takzvaného dizajnovania 
výskumu, ale aj písania článkov. To bolo 
veľmi dôležité. Paradoxne, postupne ako 
som spravil profesúru a  veľký doktorát, 
sa začalo prostredie na Trnavskej univer-
zite zhoršovať.  Rozhodol som sa odtiaľ 
definitívne odísť, keď ma fyzicky deložo-
vali z laboratória.

Teraz mám na  Univerzite Komenského 
laboratórium k  dispozícii, mám gran-
ty a  kolektív, z  ktorého sa dajú zostaviť 
kvalitné tímy pre  grantové projekty. Je 
tu viac špecialistov na  danú oblasť, čo 
prispelo k  tomu, že sa mi podarilo zís-
kať aj tie najprestížnejšie granty na Slo-
vensku od obidvoch grantových agentúr, 
ktoré máme. 
Ako ste sa dostali do medzinárodné-
ho vedeckého povedomia? 
Bola to ťažká robota, pretože nijaký za-
hraničný vedec nevyhľadáva neznáme-
ho človeka z východného bloku. Nápady 
a záujem musia vychádzať od nás. 
K  zahraničným spoluautorom som sa 
dostal tak, že som ich oslovoval s nápad-
mi a návrhmi na spoločný výskum. Mno-
hé veci, ktoré som robil so svrčkami, či 
modlivkami s  kolegom z  Kalifornskej 
univerzity, nielen že vychádzali z môjho 
nápadu, ale aj samotný výskum sa usku-
točnil na Slovensku. Keď som už bol viac 
známy, napríklad v evolučnej psycholó-
gii, výsledky mojich výskumov boli ko-
mentované na stránkach známych por-
tálov popularizujúcich vedu ako Psycho-
logy Today, Live Science a podobne. Až 
potom začali prichádzať ponuky na spo-
luprácu z vonka. Napríklad som bol pri-
zvaný do medzinárodnej štúdie venova-
nej smiechu. Dokáže človek rozpoznať, 
či je smiech prirodzený alebo falošný? 
Táto téma sa skúmala simultánne v rôz-
nych kultúrach, vrátane pôvodných 
kmeňov, a napokon sa nám to podarilo 
publikovať vo veľmi prestížnom americ-
kom časopise. 
Máte široký záber, ako to všetko 
stíhate?
Zaujíma ma úplne všetko, ale spoločným 
menovateľom je evolúcia správania. Stá-
le robím na  nejakom článku. Je to moje 
hobby, takže svoj čas nemusím deliť me-
dzi prácu a inú záľubu. 
Písanie som mal v  sebe vždy. Už na  zá-
kladnej škole som chcel napísať knihu 
o  dravcoch Slovenska. Písal som do  zo-
šitov všetky informácie, ktoré som na-
šiel v  knihách u starého otca a  v mest-
skej knižnici. Nešlo mi o  to, aby som 
bol slávnym autorom nejakej knihy, len 
som chcel všetky dostupné informácie 
nejakým spôsobom vstrebať a  dať ich 
na papier. 
Aké ďalšie méty chcete dosiahnuť? 
Mám len výskumné méty, chcem reali-
zovať svoje nápady. Nemám iné ciele, 
nemám vôbec ambíciu získať akademic-
kú pozíciu ako napríklad vedúci katedry, 

dekan, rektor, to ma nikdy nezaujímalo. 
Som vo vedeckých a grantových radách, 
pretože to má význam pre zabezpečenie 
zdrojov a podmienok môjho výskumu.
Starý otec mi hovorieval, že tie hlavné 
veci, ktoré chceš v  živote urobiť, musíš 
stihnúť do tridsiatky. To sa mi podarilo. 
Teraz si plním výskumné sny, ktoré sa 
týkajú mojich nových nápadov. Naprí-
klad by som chcel v  blízkej budúcnosti 
mať taký grant, ktorý by sa venoval ko-
munikácii s  verejnosťou, ohľadom eko-
logického povedomia. Všetky tie poľ-
né lesíky, ktoré zmizli aj v  okolí Senca, 
majú obrovský význam pre  ekosystém 
a  to si ľudia neuvedomujú. Každý kus 
nepokosenej zeme je potravná zásobá-
reň pre vtáky trebárs na zimu, potravná 
báza pre opeľovače, miesto, kde sa môže 
rozmnožovať hmyz. 
To, že zmizol Búroš, znamená, že s  ním 
zmizli aj holuby hrivnáky, sokoly myšia-
re, myšiarky ušaté, jarabice a  ďalšie 
druhy. Vedľa bola neoraná plocha, kde 
boli zajace. To všetko si môžeme odmys-
lieť. Musíme sa naučiť živočíchom aj rast-
linám ponechať životný priestor, v  kto-
rom budeme spoločne koexistovať. Nie je 
ich kam vyhnať. 
A čo vaše súkromie?
Mám partnerku a  dve deti. Môj deväť-
ročný syn hrá futbal za Spartak Trnava. 
Dcéra má šestnásť rokov a študuje na ob-
chodnej akadémii. Moje deti k  prírode 
neinklinujú. Už štyri roky chovám aj kr-
kavca, ktorý sa už naučil hovoriť aj nie-
ktoré slová. 
Čo je vaším krédom?
Celý život robím to, čo ma baví. Život 
je príliš krátky na  to, aby som sa ve-
noval veciam, ktoré nie sú zaujímavé. 
Každému želám, aby mohol v  živote 
naplno robiť veci, ktoré ho vnútorne 
napĺňajú.

   Rozprával sa Csaba Vysztavel

Svadobné kŕmenie u lovčíka hájneho priamo 
z výskumu Pavla Prokopa. Foto: archív PP
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Na súťaži amatérskej 
fotografie uspel aj Senčan 
Štefan Húska
AMFO 2022 – krajské kolo ce-
loštátnej postupovej súťaže 
a  výstavy amatérskej fotogra-
fickej tvorby opäť ukázalo roz-
manitosť pohľadov a prístupov 
zapojených fotografov. Organi-
zátorom postupovej súťaže bolo 
Malokarpatské osvetové stre-
disko v  Modre v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. Oficiál-
ne vyhlásenie výsledkov s otvo-
rením sa uskutočnilo 2. mája 
a výstavu ste si mohli v priesto-
roch Labyrintu v MsKS v Senci 
pozrieť do 20. mája 2022.

Do súťaže sa prihlásilo 30 
fotografov s  303 fotografiami  
v  3 vekových kategóriách, kto-
ré boli rozdelené na čiernobie-
lu a farebnú fotografiu.

Pribudli aj ďalšie dve kategó-
rie, ktoré už boli bez rozlíšenia 
veku a  to kategórie cykly a se-
riály a  experiment. Kurátorka 

výstavy Karla Šavrtková hod-
notila veľmi pozitívne záujem 
o  prácu s  fotografiou, nebojác-
nosť pohrať sa s ňou a posúva-
nie hraníc vnímania. Zastúpe-
né boli viac farebné fotogra-
fie ako čiernobiele. Predsedom 
poroty bola doc. Mgr. art. Jana 
Hojstričová, ArtD., členmi po-
roty Bedrich Schreiber a  Peter 
Brenkus. Hudobným hosťom 
celej vernisáže bol saxofonis-
ta a Senčan Michal Balla. V ka-
tegórii nad 25 rokov získal oce-
nenie aj Senčan Štefan Húska 
s  fotografiou UFO. Celoštátne 
kolo súťaže AMFO 2022 sa usku-
toční 5. – 7. novembra 2022 
v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili a  prajeme im energiu 
a chuť experimentovať pri ďal-
ších foteniach.
Labyrint, MsKS

Senec ožil tradíciami v podobe stavania prvého 
mája
Rodinné centrum Slniečko v spolupráci s Ľudovým súborom 
Slnečnica a mestom Senec postavili krásny vysoký máj. Na ná-
mestí bolo skutočne veselo. Deti a ich pedagógovia zo ZŠ J. G. 
Tajovského, MŠ Kollárovej a ZŠ Kráľová pri Senci pripravili bo-
hatý hudobný a tanečný program a potešili všetkých zúčastne-
ných. Ľudovú atmosféru a tradície dopĺňali ľudové kroje, tan-
ce a hudba. Podujatia sa zúčastnil aj primátor Dušan Badinský. 
Ďakujeme za skvelý zážitok.
DM

Ocenená fotografia s názvom UFO. Foto: Štefan Húska

Stavanie mája zaujalo deti i dospelých. Foto: DM
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Senecká synagóga ponúkne 
modernú expozíciu 
hodnú 21. storočia

Rozprávali sme sa s Marošom Borským, riaditeľom Židovského 
kultúrneho inštitútu a Židovského komunitného múzea 
v Bratislave, vedúcim autorského kolektívu expozície, ktorá bude 
inštalovaná v zrekonštruovanej seneckej synagóge. Nevzniká tam 
nová zbierkotvorná inštitúcia, nové múzeum. Názov projektu 
Synagóga Senec - priestor pre kultúru plne vystihuje zámer 
tvorcov expozície židovskej kultúry a lokálnej židovskej histórie. 
Expozícia bude prezentovaná v kontexte primárnej funkcie 
objektu, ktorý sa má významne podieľať na kultúrnom živote 
nielen nášho mesta, ale aj širšieho regiónu.

Ako ste sa stali tvorcom expozície 
seneckej synagógy?
Ústredný zväz židovských náboženských 
obcí v Slovenskej republike (ÚZŽNO) pre-
viedol seneckú synagógu za  symbolické 
jedno euro na  Bratislavský samospráv-
ny kraj. Kúpno-predajná zmluva zahŕňa 
podmienku, že v synagóge vznikne expo-
zícia židovskej kultúry a  lokálnej židov-
skej histórie, ako prezentácia časti kul-
túrneho dedičstva BSK. Kupujúci, teda 
BSK, sa zaviazal v príprave tejto expozí-
cie postupovať v súčinnosti s ÚZŽNO. 
Od momentu prevodu budovy som spo-
lupracoval s  BSK ako zástupca ÚZŽNO. 
V roku 2017 sme začali prípravy expozí-
cie židovského kultúrneho dedičstva BSK 
v  seneckej synagóge. V  roku 2019 sme 
dali dokopy odborný tím, ktorého súčas-
ťou bola historička Michaela Lônčíková, 

kurátorka judaík Jana Švantnerová. Dô-
ležitou súčasťou návrhu je architektonic-
ké riešenie expozície. Do tímu pribudol aj 
architekt Martin Lepej, ktorý je držiteľom 
dvoch CE ZA AR-ov za architektúru a mi-
nulý rok dostal aj Cenu Dušana Jurkovi-
ča za realizáciu školy v Banskej Štiavnici. 
Úspešne sme s ním spolupracovali na ex-
pozícii Židovského komunitného múzea 
v  bratislavskej synagóge a  v súčasnos-
ti pracujeme na expozícii v  trenčianskej 
synagóge, ktorá bude jedným z objektov 
v rámci EHMK 2026.
Ako sa darilo tímu?
V prvej fáze tvorby expozície sme sta-
novili cieľové skupiny, ktoré má oslo-
viť expozícia, čo by sme tam navrhovali 
vystaviť a  aké sú reálne možnosti. Táto 
fáza zahrnovala námet expozície, čo 
sme odprezentovali seneckej verejnosti 

vo februári 2020 spolu s predsedom BSK 
Jurajom Drobom na  strednej odbornej 
škole na Kysuckej ulici. Na základe toho 
Židovský kultúrny inštitút začal pripra-
vovať scenár expozície, kedy vstúpil 
do prípravy projektu aj vedúci Mestské-
ho múzea v Senci Gábor Strešňák ako re-
gionálny historik, pretože je veľmi dôle-
žité pripraviť expozíciu tak, aby zapada-
la do  konceptu pamäte mesta. Napokon 
Židovský kultúrny inštitút ako organizá-
cia zriadená ÚZŽNO podpísal v  decem-
bri 2020 zmluvu s BSK a behom pol roka 
sme pripravili všetky naše výstupy. Minu-
lý rok v lete sme dokončili prácu na sce-
nári a predložili sme kompletný materiál, 
vrátane textov v  slovenčine, maďarčine  
a  v angličtine, aby mohla ísť expozícia 
do realizačnej fázy výstavníckou firmou. 
Čo ukáže expozícia návštevníkom 
synagógy?
Okrem manažmentu celého projektu 
som sa venoval dvom aspektom, jedným 
z  nich je židovské kultúrne dedičstvo 
Bratislavského kraja. Obsahuje komplet-
nú dokumentáciu cintorínov, židovských 
pamiatok, synagóg a ďalšie dôležité fakty, 
ako napríklad pamäte tých, ktorí prežili 
holokaust. Sú spracované všetky okresy 
BSK, záhorský a  malokarpatský región 
a  samozrejme Bratislava. Druhým dôle-
žitým aspektom je lokálny, čiže pohľad 
na miestnu židovskú komunitu. Rozhod-
li sme sa odprezentovať históriu seneckej 
židovskej obce prostredníctvom pamätí 
seneckých rodín. Začali sme oslovovať, 
zháňať, pátrať po rodinách. Našli sme ro-
diny v Európe, Austrálii, takisto v Izraeli 
a v Severnej Amerike. Dokonca sme našli 
rodinu bývalého učiteľa Hübscha v  Bo-
lívii. Mali sme to šťastie komunikovať 
s  dcérou posledného seneckého rabína 
Breznitza, s  pani Sabinou Banai. Rabín 
Breznitz mal štyri dcéry, všetky prežili, 
ale on, žiaľ, zahynul v Auschwitzi. Získali 
sme fotografiu detí zo seneckej židovskej 
školy v  Kanade od  rodiny Kohnovcov, 
ktorí tu mali hostinec na  námestí. Pani 
Sabina veľkú časť detí identifikovala z tej 
fotografie a druhú časť  identifikoval pán 
Alfréd Weissberger, ktorý žije v Sydney. 
Väčšinu detí sa nám podarilo identifiko-
vať. Nasledoval zložitý archívny výskum 
v  databázach Yad Vashem, svetovej or-
ganizácie poverenej dokumentovaním 
osudov Židov počas holokaustu. Kole-
gyňa Lônčíková sa snažila zrekonštru-
ovať, čo sa stalo s  deťmi z  fotografie, či 
prežili a aký ďalší osud mali. Vypracova-
la aj zoznam obetí holokaustu zo Senca,  Židovská ľudová škola. Foto: autorský kolektív projektu
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ktorý sme odovzdali pánovi primátorovi 
minulý rok 9. septembra pri príležitosti 
Pamätného dňa obetí holokaustu a raso-
vého násilia. 
Ako budú prezentované exponáty 
a digitálne obsahy?
Robíme expozíciu pre 21. storočie, pre ná-
ročného diváka. Máme ambíciu, aby 
do synagógy chodili nielen školáci, ale aj 
ľudia, ktorí majú hlbší záujem spoznať 
pamäť židovstva celého bratislavského 
regiónu. Nebudú tam len vitríny ale hlav-
ne infokiosky s  multimédiami s  dátami 
z nášho dlhoročného výskumu židovské-
ho kultúrneho dedičstva na území BSK.
Expozícia je členená do dvoch častí. Väč-
šia časť podnázvom Galéria kultúrne-
ho dedičstva bude rozmiestnená na  bý-
valej ženskej galérii synagógy. Budú tam 
predmety s väzbou na rôzne židovské ko-
munity na území BSK. Snažili sme sa vy-
brať vzácne predmety, ktoré sú autentic-
ké a viažu sa na konkrétne lokality. Do ex-
pozície zapožičia predmety ÚZŽNO, ďalšia 
časť predmetov bude zo zbierky Židovské-
ho komunitného múzea. Prisľúbilo nám 
zápožičky aj Slovenské národné múzeum.
Napríklad tam budú vystavené dva šaba-
tové svietniky zo Stupavy. Viac informá-
cií poskytne obrazovka infokiosku, kde 
sa dozviete, komu patrili, aký mali osud 
majitelia počas vojny. Ďalšie doplňujúce 
informácie budú o Stupave, o obnovenej 
synagóge s  unikátnou fotodokumentá-
ciou jej interiéru. 

Za rozetou, ktorú vidíme na  priečelí sy-
nagógy, bude Sieň komunity. Návštevní-
ci, ktorí sa dlhé roky pozerali na rozetu 
z ulice, budú mať možnosť pozrieť cez ro-
zetu von na mesto. Spolu s Martinom Le-
pejom sme navrhli konštrukciu, ktorá 
rozdelí priestor za rozetou na dve podla-
žia. V  tejto časti expozície bude prezen-
tovaný príbeh seneckej komunity. Bude 
tam projekcia rodinných fotografií a  ča-
sová os seneckej židovskej histórie. Pro-
stredníctvom infokiosku bude možné zís-
kať podrobnejšie informácie o  jednotli-
vých úsekoch časovej osi. 
Expozíciu sme koncipovali tak, aby syna-
góga  plnila aj vzdelávaciu úlohu pre stre-
doškolákov. Od  roku 2013 realizujeme 
vzdelávací program „Židovské kultúrne 
dedičstvo v  Bratislave“. Spolupracovali 
sme aj s  gymnáziom Antona Bernoláka  
a so  spojenou školou s  VJM. A.M.Szen-
cziho. Tieto skúsenosti sme zapracovali 
do konceptu výstavy. 
Čo sa budeme môcť dozvedieť o se-
neckej židovskej komunite?
Zostaveniu expozície predchádzal dl-
horočný výskum, na  ktorom participo-
val celý autorský kolektív. Nazhromaž-
dili sme veľké množstvo zaujímavých 
poznatkov. Unikátne sú rozhovory, kto-
ré sme absolvovali v  hodine dvanástej. 
Mnohí naši respondenti už nie sú medzi 
nami. Pán Weissberger si spomína, ako 
sa rabín Breznitz každú nedeľu prechá-
dzal s  katolíckym dekanom Károlyim 

na slnečnej strane námestia. Za synagó-
gou je zachovaná vzácna pamiatka, ri-
tuálny kúpeľ mikve. Z rozhovoru s Cha-
ni Myers, manželkou bratislavského 
rabína Barucha Myersa, sa dozvieme 
o tom, čo mikve znamená pre židovské 
ženy. Pochopíme, že senecké pozostat-
ky mikve sú síce archeologickým nále-
zom, ale mikve sa dodnes používa v kaž-
dej židovskej komunite. Rodiny, s  kto-
rými sme spolupracovali, akoby otvori-
li skrinku smutných pamätí, ktoré sa aj 
cez druhú a tretiu generáciu prenášajú. 
Na začiatku niektorí nechceli spolupra-
covať, potom sme ich presvedčili a napo-
kon niektorí boli veľmi radi. Cítia, že je 
veľmi dôležité vysporiadať sa s minulos-
ťou, pričom holokaust a pamäť na rodin-
né korene je súčasťou ich identity. 
Expozícia bude bohatá a  zároveň pre-
hľadná a  moderná. Spomeniem ešte se-
necký židovský cintorín, ktorý je kom-
pletne zdokumentovaný, identifikovali 
sme v ňom každý náhrobný kameň. ÚZŽ-
NO okolo areálu postavil nový múr a plot, 
cez  ktorý vidno dovnútra cintorína. Vý-
zvou pre budúcnosť je ako integrovať cin-
torín do turistického, kultúrneho a vzde-
lávacieho konceptu mesta.
Ďalšie informácie o  pripravovanej ex-
pozícii v  seneckej synagóge môžete zís-
kať na  webstránke venovanej židov-
skému kultúrnemu dedičstvu v  Senci 
www.synagogasenec.sk.

   Rozprával sa Csaba Vysztavel

Sieň komunity. Foto: autorský kolektív projektu
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Szenc és Kőszeg városok barátságát 
a  2010-ben megkötött partnerségi és 
együttműködési megállapodás szente-
sítette. Az elmúlt években kölcsönösen 
előnyös kapcsolatok jöttek létre az okta-
tás és a kultúra területén, de a két város 
és az őket övező régiók borászai között 
is. A  járvány miatt megszakadt szemé-
lyes kapcsolatok április 24-én Kőszegen, 
a  Szent György-napi ünnepségek kereté-
ben újultak meg. 

A helyi borászok 1740 óta örökítik meg 
Szent György napján a  kiválasztott szőlő-
fajok tavaszi hajtásainak állapotát a Szőlő 
jövésnek könyvében, amely 2013-ban fel-
vételt nyert a Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékébe. Szenc város delegáci-
óját a városi hivatal elöljárója Jarmila Ré-
pássyová vezette, melyben az egykori or-
szággyűlési képviselő és Pozsony megye al-
elnöke Agárdy Gábor, Szenc város volt fő-
ellenőre Winkler János és a Senčan városi 

újság szerkesztője Vysztavel Csaba kapott 
helyet. Az ünnepség programja kora reggel 
kezdődött a Jurisics-vár fala mentén talál-
ható Partnervárosi dűlőben, ahol 2016-ban 
az akkori polgármester Karol Kvál elülte-
tett egy Duna fajtájú szőlőtőkét, amely szé-
pen fejlődik. Az ünnepségek fő rendezvé-
nyére a városháza előtti Jurisics téren ke-
rült sor. A városháza Magyarország egyet-
len és legrégebbig olyan épülete, amely 
a  14. századtól kezdve a  mai napig folya-
matosan városházaként működik. 

A téren összegyűlt népes közönség előtt 
a borcéhek két képviselője mutatta be Bás-
thy Bélának, Kőszeg polgármesterének a ki-
választott szőlőfajták új hajtásait, amelyeket 
az idei bejegyzésben megörökítenek a Szőlő 
jövésnek könyvében. A  szőlőtermesztés és 
a borászat a múltban és most is fontos he-
lyet foglal el a város életében. A tavaszi haj-
tások minden évben új reményt, a jó termés 
ígéretét adják Kőszeg lakosainak.              VCs

Priateľstvo medzi Sencom a  Kőszegom je 
od roku 2010 zakotvené v zmluve o partner-
stve a  spolupráci. Za  uplynulé roky sa vy-
tvorili obojstranne výhodné väzby v  oblas-
ti školstva a  kultúry, ale aj medzi vinármi 
oboch miest a regiónov. 

Pandémiou prerušené osobné kontakty  
boli obnovené 24. apríla v Kőszegu pri prí-
ležitosti slávností Dňa sv. Juraja. Miest-
ni vinári pri  tejto príležitosti už od  roku 
1740 nechávajú zakresliť tvary jarných vý-
honkov viniča do  Knihy rastu viniča, kto-
rá je od roku 2013 zaradená do Zoznamu 

národného duchovného a  kultúrneho de-
dičstva Maďarska. Delegáciu Senčanov 
viedla prednostka MsÚ Jarmila Répássyo-
vá. Sprevádzal ju bývalý dlhoročný posla-
nec MsZ v  Senci a  bývalý podpredseda 
BSK Gabriel Agárdy, bývalý hlavný kon-
trolór mesta Senec Ján Winkler a redaktor 
mestských novín Senčan Csaba Vysztavel. 
Program slávností sa začal ráno vo  Vinič-
nom sade partnerských miest v  podhradí 
hradu Jurisics, kde v roku 2016 zasadil vte-
dajší primátor Karol Kvál vínnu révu odro-
dy Dunaj, ktorej sa tam výborne darí. 

Oslavy sa odohrávali na Jurisicsovom ná-
mestí pred budovou mestského úradu, ktorá 
od 14. storočia slúži svojmu účelu a je najstar-
šou budovou mestského úradu v Maďarsku. 
Dvaja zástupcovia vinárskych cechov pred-
stavili nové výhonky vybraných odrôd vini-
ča primátorovi mesta Kőszeg Bélovi Básthy-
mu, ktoré budú zaznamenávané do  Knihy 
rastu viniča. Vinárstvo má významné miesto 
v minulosti aj súčasnosti mesta Kőszeg. Jarné 
puky prinášajú mešťanom každý rok novú 
nádej, prísľub dobrej úrody. 
VCs

V Kőszegu pribudol 282. záznam do Knihy rastu viniča

Kőszegen a Szőlő jövésnek könyvébe bekerült a 282. bejegyzés

Vinári prezentujú jarné výhonky hrozna primátorovi Kőszegu Bélovi Básthymu. Foto: VCs

Részvételi költségvetés a szakközépiskolánkban
A Szenci Közös Igazgatású MTNY Iskola élt 
a  lehetőséggel, és bekapcsolódott a  Rész-
vételi költségvetés az iskolákban (Paticipa-
tívny rozpočet na školách) elnevezésű Euró-
pai Uniós projektbe, amelyet Pozsony me-
gye önkormányzata a  társadalmi fejlődés 
elősegítéséért felelős kormánymegbízott hi-
vatalával együttműködve valósít meg. 

A projekt a tanulók igényeire és iskolai 
életminőségük javítására összpontosít, le-
hetőséget kínál arra, hogy iskolánk környe-
zetét szebbé, felszereltségét jobbá tegyék, 
így növelve a benne folyó munka hatékony-
ságát. A  diákok maguk tesznek javaslato-
kat a környezetük javítására, mint például 
relaxációs zóna kialakítására, tornatermi 

eszközök beszerzésére, az iskolai helyisé-
gek és az iskolaudvar szépítésére, a  kör-
nyezettudatosság erősítésére. A  projekt 
nem szab határokat a képzeletnek.

A tanulók feladata, hogy a javaslatokat 
kidolgozzák, megbeszéljék a költségvetést, 
vagy aktívan részt vegyenek az értékelési, 
döntéshozatali és végrehajtási szakaszban. 
A részvételen alapuló költségvetés segíti az 
iskola vezetősége, a tanárok és a diákok kö-
zötti korrekt kapcsolatok kialakítását, erő-
síti a  kölcsönös bizalmat.Hiszünk abban, 
hogy a tanulók élvezni fogják a közös dön-
tés érzését és a megvalósításban betöltött 
felelősségteljes szerepet!
Kontár Zsuzsanna

Študentky sa zoznamujú s programom participatív-
neho rozpočtu. Foto: archív Spojenej školy s VJM

A szenci magyar közösség anyák napi ünnepélye
A Szövetség-Aliancia helyi szervezete május 
első vasárnapján tartotta meg anyák napi 
ünnepélyét. A  több évtizedre visszatekintő 
hagyomány a járvány okozta két év kimara-
dás után éledt újra.  A rendezvény szóvivője 
idén is városunk képviselőtestületének tag-
ja Németh Gabriella volt. Ünnepi beszédé-
ben Klenovics Gábor, a  Szövetség-Aliancia 
helyi elnöke szólt az édesanyákhoz. A műsor 
a  hagyományos mederben folyt. Felléptek 
az óvodások, a  Schola Hungarica ifjúsági 
egyházi énekkar, a Szenczi M. A. Alapisko-
la diákjai és a Gombocska Énekkar, A Közös 
Igazgatású Szakközépiskola óvónőképzősei, 
a  Bertók-Galambos duó.  A programot az 
anyák napi kultúrműsor elmaradhatatlan 

résztvevője, az egyházi férfi kar zárta, ame-
ly népdalcsokorral ajándékozta meg az éde-
sanyákat.  Szívből köszönjük a szép élményt 

a fellépőknek, az előkészítő pedagógusok-
nak és a szervezőknek!
Agárdy Gábor

A mesterségek napja az oviban
Ragyogó napsütésben, enyhe szellő fuvallata 
mellett telt meg május 14-én az óvoda udva-
ra. Szülők az ovis és iskolás gyerekeikkel, na-
gyszülők és ovibarátok gyűltek össze a mes-
terségek napján.

Volt itt minden, játszóház, hinták, homokozó, 
de kosárfonás, szövőszék és fazekas foglalko-
zás is. Nem hiányozhatott a Ringató sem, élő 
zene kíséretében. A szervezők ellátták a  je-
lenlévőket enni- és innivalóval, készült ott 

pizza meg jófajta gulyás is. A műsorban fel-
lépett a Strešňák házaspár tánccsoportja is.
A résztvevők egy szép hagyomány folytatá-
sának kellemes tapasztalataival tértek haza.
Agárdy Gábor

Senecká maďarská komunita oslávila Deň matiek
V prvú májovú nedeľu oslávila senecká ma-
ďarská komunita Deň matiek v réžii Miest-
nej organizácie strany Szövetség-Aliancia. 
Tradíciu siahajúcu desiatky rokov do  mi-
nulosti sa podarilo obnoviť po  dvojroč-
nej prestávke spôsobenej pandémiou. Mo-
derátorkou podujatia bola členka mest-
ského zastupiteľstva Gabriella Németh. 

Mamičkám sa prihovoril Gábor Kleno-
vics, predseda miestnej organizácie strany 
Szövetség-Aliancia.

Program bol zostavený v tradičnom du-
chu. Vystúpili škôlkari, žiaci mládežnícke-
ho cirkevného zboru Schola Hungarica, 
žiaci ZŠ A. M. Szencziho a  Spevácky zbor 
Gombocska, študentky odboru učiteľstvo 

pre materské školy a vychovávateľstvo Spo-
jenej školy s VJM, duo Bertók-Galambos.

Z programu Dňa matiek nemohlo chý-
bať vystúpenie Mužského cirkevného zbo-
ru, ktorý mamičkám odovzdal kyticu ľudo-
vých piesní. Účinkujúcim, pedagógom a or-
ganizátorom ďakujeme za krásny zážitok.
Gábor Agárdy 

Deň remesiel v MŠ A. M. Szencziho 
Jagavé slnko a mierny vánok vítal 14. mája 
návštevníkov na nádvorí Materskej školy Al-
berta Molnára Szencziho. Pri príležitosti Dňa 
remesiel prišli rodičia so svojimi škôlkarmi 
a  školákmi, starí rodičia a  priatelia mater-
skej školy.

Bolo tu všetko, domček hier, hojdačky, pies-
kovisko, ale aj pletenie košíkov, tkáčsky stav 
a  ukážka hrnčiarstva. Nechýbalo ani „Po-
pestovanie“ za  živej hudby pre  tých naj-
menších. Organizátori pohostili prítomných 
dobrým jedlom a pitím, špeciálne aj pizzou 

a výborným gulášom. V programe vystúpila 
tanečná skupina manželov Strešňákových. 
Účastníci sa vrátili domov s príjemným zá-
žitkom a s dobrým pocitom z pokračovania 
krásnej tradície. 
Gábor Agárdy

Participatívny rozpočet v Spojenej škole s VJM
Naša škola využila možnosť zapojiť sa 
do projektu Európskej únie s názvom Parti-
cipatívny rozpočet na školách, ktorý reali-
zuje Bratislavský samosprávny kraj v spo-
lupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj spoločnosti. Projekt sa zameria-
va na potreby žiakov a zlepšenie ich kvali-
ty školského života. Žiaci si sami navrhujú 
vylepšenie svojho prostredia.

Projekt ponúka možnosť skrášliť a lep-
šie vybaviť školu a zvýšiť efektivitu práce. 
Môžu odporučiť vytvorenie oddychovej 
zóny, nákup náradia do telocvične, skráš-
lenie priestorov školy a  školského dvo-
ra a posilnenie environmentálneho pove-
domia. Projekt nekladie fantázii medze. 
Je zodpovednosťou študentov vypracovať 
projekty, vydiskutovať ich rozpočet, alebo 

sa aktívne podieľať na  hodnotení, rozho-
dovaní a  realizácii projektov. Participa-
tívny rozpočet pomáha nadviazať korekt-
né vzťahy medzi vedením školy, učiteľmi 
a žiakmi a posilňuje ich dôveru.

Veríme, že študenti si užijú spoluroz-
hodovanie a  svoju zodpovednú úlohu 
pri realizácii rozhodnutí! 
Zsuzsanna Kontár

Zbor ZŠ s VJM A. M. Szencziho Gombocska. Foto: Gábor Agárdy 



 Zo života menšín 21www.sencan.sk jún 2022

A szenci magyar közösség anyák napi ünnepélye
A Szövetség-Aliancia helyi szervezete május 
első vasárnapján tartotta meg anyák napi 
ünnepélyét. A  több évtizedre visszatekintő 
hagyomány a járvány okozta két év kimara-
dás után éledt újra.  A rendezvény szóvivője 
idén is városunk képviselőtestületének tag-
ja Németh Gabriella volt. Ünnepi beszédé-
ben Klenovics Gábor, a  Szövetség-Aliancia 
helyi elnöke szólt az édesanyákhoz. A műsor 
a  hagyományos mederben folyt. Felléptek 
az óvodások, a  Schola Hungarica ifjúsági 
egyházi énekkar, a Szenczi M. A. Alapisko-
la diákjai és a Gombocska Énekkar, A Közös 
Igazgatású Szakközépiskola óvónőképzősei, 
a  Bertók-Galambos duó.  A programot az 
anyák napi kultúrműsor elmaradhatatlan 

résztvevője, az egyházi férfi kar zárta, ame-
ly népdalcsokorral ajándékozta meg az éde-
sanyákat.  Szívből köszönjük a szép élményt 

a fellépőknek, az előkészítő pedagógusok-
nak és a szervezőknek!
Agárdy Gábor

A mesterségek napja az oviban
Ragyogó napsütésben, enyhe szellő fuvallata 
mellett telt meg május 14-én az óvoda udva-
ra. Szülők az ovis és iskolás gyerekeikkel, na-
gyszülők és ovibarátok gyűltek össze a mes-
terségek napján.

Volt itt minden, játszóház, hinták, homokozó, 
de kosárfonás, szövőszék és fazekas foglalko-
zás is. Nem hiányozhatott a Ringató sem, élő 
zene kíséretében. A szervezők ellátták a  je-
lenlévőket enni- és innivalóval, készült ott 

pizza meg jófajta gulyás is. A műsorban fel-
lépett a Strešňák házaspár tánccsoportja is.
A résztvevők egy szép hagyomány folytatá-
sának kellemes tapasztalataival tértek haza.
Agárdy Gábor

Senecká maďarská komunita oslávila Deň matiek
V prvú májovú nedeľu oslávila senecká ma-
ďarská komunita Deň matiek v réžii Miest-
nej organizácie strany Szövetség-Aliancia. 
Tradíciu siahajúcu desiatky rokov do  mi-
nulosti sa podarilo obnoviť po  dvojroč-
nej prestávke spôsobenej pandémiou. Mo-
derátorkou podujatia bola členka mest-
ského zastupiteľstva Gabriella Németh. 

Mamičkám sa prihovoril Gábor Kleno-
vics, predseda miestnej organizácie strany 
Szövetség-Aliancia.

Program bol zostavený v tradičnom du-
chu. Vystúpili škôlkari, žiaci mládežnícke-
ho cirkevného zboru Schola Hungarica, 
žiaci ZŠ A. M. Szencziho a  Spevácky zbor 
Gombocska, študentky odboru učiteľstvo 

pre materské školy a vychovávateľstvo Spo-
jenej školy s VJM, duo Bertók-Galambos.

Z programu Dňa matiek nemohlo chý-
bať vystúpenie Mužského cirkevného zbo-
ru, ktorý mamičkám odovzdal kyticu ľudo-
vých piesní. Účinkujúcim, pedagógom a or-
ganizátorom ďakujeme za krásny zážitok.
Gábor Agárdy 

Deň remesiel v MŠ A. M. Szencziho 
Jagavé slnko a mierny vánok vítal 14. mája 
návštevníkov na nádvorí Materskej školy Al-
berta Molnára Szencziho. Pri príležitosti Dňa 
remesiel prišli rodičia so svojimi škôlkarmi 
a  školákmi, starí rodičia a  priatelia mater-
skej školy.

Bolo tu všetko, domček hier, hojdačky, pies-
kovisko, ale aj pletenie košíkov, tkáčsky stav 
a  ukážka hrnčiarstva. Nechýbalo ani „Po-
pestovanie“ za  živej hudby pre  tých naj-
menších. Organizátori pohostili prítomných 
dobrým jedlom a pitím, špeciálne aj pizzou 

a výborným gulášom. V programe vystúpila 
tanečná skupina manželov Strešňákových. 
Účastníci sa vrátili domov s príjemným zá-
žitkom a s dobrým pocitom z pokračovania 
krásnej tradície. 
Gábor Agárdy

Participatívny rozpočet v Spojenej škole s VJM
Naša škola využila možnosť zapojiť sa 
do projektu Európskej únie s názvom Parti-
cipatívny rozpočet na školách, ktorý reali-
zuje Bratislavský samosprávny kraj v spo-
lupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj spoločnosti. Projekt sa zameria-
va na potreby žiakov a zlepšenie ich kvali-
ty školského života. Žiaci si sami navrhujú 
vylepšenie svojho prostredia.

Projekt ponúka možnosť skrášliť a lep-
šie vybaviť školu a zvýšiť efektivitu práce. 
Môžu odporučiť vytvorenie oddychovej 
zóny, nákup náradia do telocvične, skráš-
lenie priestorov školy a  školského dvo-
ra a posilnenie environmentálneho pove-
domia. Projekt nekladie fantázii medze. 
Je zodpovednosťou študentov vypracovať 
projekty, vydiskutovať ich rozpočet, alebo 

sa aktívne podieľať na  hodnotení, rozho-
dovaní a  realizácii projektov. Participa-
tívny rozpočet pomáha nadviazať korekt-
né vzťahy medzi vedením školy, učiteľmi 
a žiakmi a posilňuje ich dôveru.

Veríme, že študenti si užijú spoluroz-
hodovanie a  svoju zodpovednú úlohu 
pri realizácii rozhodnutí! 
Zsuzsanna Kontár

Zbor ZŠ s VJM A. M. Szencziho Gombocska. Foto: Gábor Agárdy 
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Erika Putnová (75)
Elena Matúšová (75)
Judita Mészárosová (75)
Štefan Schultz (75)
Alžbeta Rakúsová (80)
Helena Heringešová (80)

SZTP ZO č. 215
Nina Škodová (35)
Jana Urbančoková (55)
Zuzana Maľová (70)
Erika Putnová (75)
Schultz Štefan (75)
Judita Mészárosová (75)
Helena Heringešová (80)
Jozef Trtek (85)

Jednota dôchodcov
Katarína Kontseková (65)
Ing. Milada Labošová (65) 
Viera Rihová (70)
Zuzana Maľová (70)
Štefan Schultz (75)
Judita Mészárosová (75)
Irena Jevínová (85)
Zuzana Tučnovičová (85)

Spomíname
Dňa 24. mája si pripomíname 10. výročie úmr-
tia našej drahej mamy, svokry, babky a pra-
babky Idy Dömötörovej. Úcta jej pamiatke 
Május 24-én emlékezünk halálának tizedik év-
fordulóján Dömötör Idára a szeretett anyára, 
anyósra, mamára és dédmamára. Nyugodjon 
békében

Veľmi nám chýba, no vďaka ti Pane za čas, keď bol 
medzi nami. Veríme, že žije večný život v nebes-
kej sláve. Život je len okamih, spomienka večná, 
navždy ho v srdci máme, s láskou spomíname. 
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime po rokoch bo-
lesti, čo k hrobu chodíme. Dňa 13.6.2022 uplynie 
12 rokov od smrti nášho manžela, otca, dedka 
a pradedka Jána Dóku. S láskou a úctou na neho 
spomína manželka a dcéra s rodinami.

Spomienka letí do neba, nie, nezabudneme na 
Teba. Dňa 6. mája uplynuli dva roky, čo nás na-
vždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko 
Július Sabo vo veku 89 rokov. S láskou na Teba 
spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

 
Dňa 30. júna si pripomíname 14. výročie úmr-
tia našej milovanej mamičky Lili Vargovej. 
S láskou spomíname. Smútiaca rodina. 
Június 30-án tizennégy éve, hogy csendben, búcsú 
nélkül örökre itthagyott bennünket a drága jó 
édesanya Varga Mártonné szül. Koday Lili. 
Szeretettel és fájdalommal őrzi emlékét a gyászo-
ló család.

A te szíved megpihent a miénk vérzik, a ha-
lál fájdalmát csak az élők érzik. Fájó szívvel 
emlékezünk 2022 június 27-én a drága férj-
re, édesapára, nagyapára és dédapára Világi 
Jánosra, halálának hatodik évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy 
néma pillanatot emlékének. Szerető családja.  
27. júna 2022 si pripomenieme šieste výročie úmrtia 
nášho drahého Jána Világiho. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 9.5.2022 uplynulo 8 rokov, kedy nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko Arpád Maczeák. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

 
Dňa 27.6.2022 uplynú 2 roky, kedy nás navždy 
opustila manželka, mama, babka a prababka 
Mária Majová. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Smútiaca rodina

 
Dňa 26.4.2022 nás vo veku 76 rokov navždy opus-
til Ollé Michal. Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
S láskou, smútiaca rodina

Dňa 14.mája uplynulo šesť rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama, babka a prababka 
Anna Mikulášková. S láskou a úctou spomína 
celá smútiaca rodina.

Tragikus hirtelenséggel, 30 évvel ezelőtt, ve-
szítettük el drága nővérünket Gräczer Szabó 
Máriát és 40 évvel ezelőtt drága húgunkat 
RNDr. Szabó Annát. A testvéri szeretet ennyi 
év távlatából sem fakult meg, hiszen szüleink 
szeretetteljes, biztonságos ott-
hont teremtettek számunkra. 
Szeretettel és sok gyönyörű 
emlékkel gondolunk rájuk, 
testvéreik Pista, Ica, Jancsi 
és Erzsi. Szívünkben örökké 
együtt vagyunk.
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Bratislava nikdy nesklame
JDS v  Senci uskutočnila plánovaný jed-
nodňový výlet do  Bratislavy. Navštívili 
sme Botanickú záhradu a tiež hrad Devín. 
Počasie nám žičilo. Plní nadšenia sme na-
stúpili do autobusu, v ktorom sme zaplni-
li 48 miest. 

Botanická záhrada Univerzity Komen-
ského vznikla v roku 1942. Hneď po vojne 
sa začalo s výstavbou skleníkov, v ktorých 
sa nachádzajú rôzne teplomilné rastliny. 
Páčila sa nám aj prechádzka po  vonkaj-
šom parku, kde sme obdivovali starostlivo 
upravované zátišia a posedeli si v besiedke 
či na lavičkách pri veselej debate.

Pred návštevou hradu Devín sme sa 
pobrali do  reštaurácie pod  hradom, aby 
sme sa posilnili. Presne o 13:00 nás čakala 
sprievodkyňa, nabitá vedomosťami o hra-
de, kde dosť pofukovalo. Dozvedeli sme sa 
o  vplyve keltského a  neskôr rímskeho et-
nika na  tomto území. Hrad bol svedkom 
slávy, ale aj pádu Veľkej Moravy. Na prelo-
me 12. a 13. storočia vznikla nová kamen-
ná pevnosť. Definitívna skaza hradu prišla 
v roku 1809, kedy bol počas obliehania Na-
poleonovými vojskami hrad podmínovaný 
a vyhodený do povetria.

Mnohí si dobre pamätáme časy za  to-
tality. Pod  hradom sa nachádzal amfiteá-
ter, kde sa konali rôzne kultúrne poduja-
tia. Poniže hradu, popri Dunaji a rieky Mo-
rava boli ostnaté drôty. Armáda strážila 
hranice so  západom. Pád železnej opony 

a jeho udalosti sú zachytené vo výstavných 
priestoroch hradu.

Do Senca sme sa vrátili včas a plní doj-
mov z dobre využitého dňa.
Ľudmila Mihálová

MO Matice slovenskej v Senci Vás pozýva na slávnostný koncert 
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda 

našich vierozvestcov a spolupatrónov Európy 

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE 
V nedeľu 3. júla o 16.00 v evanjelickom kostole v Senci

Program:
spevácky zbor Limbora pri MO MS v Senci s dirigentkou Martou Benešovou

spevácky zbor ADOREMUS s dirigentom Dušanom Billom
umelecký prednes herec Jozef Šimonovič

Koncert sa koná s finančnou podporou mesta Senec

Spevácky zbor Adoremus je zamera-
ný na  duchovnú hudbu, zúčastňuje 
sa mnohých medzinárodných festiva-
lov. Na medzinárodnej speváckej súťa-
ži Iuventus mundi cantate v Olomouci 
získal v minulých rokoch zlatú medai-
lu. Zbor účinkuje  na  mnohých celoná-
rodných cirkevných slávnostiach, spo-
lupracuje s filharmóniou v Košiciach, 
Slovenským komorným orchestrom 
a televíziou.

Športový deň seniorov
sa uskutoční 07. júna 2022 na Chate OLYMPIC  

(Slnečné jazerá sever) v čase 9.00 – 15.00
Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili vopred u vedúcich klubov  

dôchodcov (p. Ruhigová, p. Porubská, p. Juranová) 
Nahlásiť treba 5-členné skupiny súťažiacich do 03.06.2022.

V prípade nepriaznivého počasia 
sa podujatie neuskutoční.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Biela bójka. Foto: Ivo Brachtl
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Zápisy do Slovenskej knihy rekordov

Atletika nás baví
V máji sa konalo niekoľko atletických súťa-
ží pre mládež, kde si bežci a bežkyne z At-
letického klubu Puma Senec opäť vybojo-
vali zopár pódiových umiestnení.

Na Čokoládovej tretre, najdôležitejšej 
súťaži pre  deti do  11 rokov, Táňa Janego-
vá (11 r.) suverénne vyhrala západosloven-
ské kolo v  behu na  300m s  fantastickým 
osobným rekordom 46:89 sek. a  postupu-
je do  celoslovenského kola. Bola dokonca 
rýchlejšia ako víťaz medzi chlapcami!

Zúčastnili sme sa aj prvého kola Ligy 
AZB v  Bratislave, kde sme dosiahli úspe-
chy: Táňa Janegová 1. miesto v  behu 
na 600 m, Lea Čimborová v kategórii ženy 
do  23 rokov 1. miesto v  behu na  150 m  
a  4. miesto na  300 m a  Šimon Javorský  
2. miesto v behu na 150 m v kategórii do 15 
rokov. Všetci pretekári zabehli hodnotné 
osobné rekordy. Sme radi, že máme aj ná-
dejné talenty, ktoré zatiaľ síce nezískali me-
dailové umiestnenie, často to však boli tes-
né výsledky. Veď v šprinte rozhodujú aj sto-
tinky, či dobrý odpich pri štarte. Sme hrdí 
na  ich doterajšie úsilie, drinu na  trénin-
goch a napredovanie: Theo Horváth, Natá-
lia Dillane, Laura Lehotská, Eliška Sedíleko-
vá, Anička Palková, Paťa Milošovičová, Jul-
ka Javorská, Zuzka Prehodová, Nina Furin-
dová, Eliška Nemethová, Paulína Javorová,  

Miška Praženicová, Maťo Kordoš, Marcel 
Hulík, Rasťo Németh, Mišo Tondra, Mišo 
Prehoda, Maťo Koza... a mnoho ďalších, kto-
rí sú v príprave na svoje prvé preteky, ale-
bo ich jednoducho baví atletika. 

Mali sme úspechy aj minulý rok, vráta-
ne reprezentácie mesta a Slovenska na me-
dzinárodnom finále Čokoládovej tretry 
v Ostrave, kde sme sa vďaka bronzovej me-
daile Dominiky Kozovej a  4. miesta Táne 
Janegovej zapísali medzi najúspešnejšie 
mládežnícke atletické kluby na  Sloven-
sku. Spolu je v  seneckom klube už okolo 

100 aktívnych atlétov a  pre všetky tieto 
deti nás nesmierne mrzí, že sa nás mesto 
rozhodlo finančne nepodporiť. Neposkyt-
lo nám ani euro, ktoré nám bude určite 
chýbať, napriek tomu, že sme na  dotáciu 
pre športovú činnosť splnili všetky zverej-
nené podmienky.

Nevzdávame sa, pokračujeme v aktivi-
tách a  tréningovom procese, v  ktorom je 
našou prvoradou snahou dosiahnuť radosť 
z pohybu a vyčariť úsmev na  tvárach na-
šich detí z ich športových úspechov. 
Atletický klub Puma Senec

Ešte len 14-ročnému basketbalistovi 
Matejovi Kozovi zo seneckej športo-
vej akadémie, ktorý aktuálne hosťu-
je a hrá za MBK AŠK Slávia Trnava, 
sa podaril v  poradí druhý unikátny 
basketbalový kúsok, ktorým sa opa-
kovane zapísal do  Slovenskej knihy 
rekordov. Prvýkrát sa tak stalo ešte 
koncom roka 2020 a aktuálne začiat-
kom roka 2022.

Oba zápisy vznikli počas obdobia 
tréningových a  herných obmedze-
ní prvej, druhej a tretej korona vlny. 
Matej neprestal individuálne tréno-
vať, aj keď sa nesúťažilo, nehrali sa 
zápasy a istý čas nebola ani možnosť 
tímovo trénovať. Dostával nové tré-
nerské výzvy a  ciele, aby sa udržal 
v športovej a súťaživej kondícii.

Podľa slov trénera to bolo potreb-
né, aby v ňom ostal i počas tohto aj 
pre  športovcov neľahkého obdobia 

súťaživý duch a aby sa naučil, čo pla-
tí nielen v športe, ale aj v živote – pre-
konávať v prvom rade samého seba.

Rekordy spočívajú v  najviac 
po  sebe premenených trestných 
hodoch (TH) v  rade za  sebou. Ako 
12-ročnému sa mu podarilo trafiť 25 
TH a nedávno to ešte ako 13-ročné-
mu dokonca 32 TH. Všetko to bolo 
samozrejme zdokumentované aj 
na videozázname.

Veríme, že Matejove rekordy 
budú inšpiráciou aj pre ďalších špor-
tovcov a  trénerov, hlavne pre  prí-
padné podobné obdobia, ktoré verí-
me, že sa nebudú opakovať.

Držíme palce mladému talen-
tovanému basketbalistovi pri jeho 
ďalších športových výzvach. Naj-
bližšie sa údajne chystá pokoriť hra-
nicu až 50 TH.
športová akadémia o.z.

Matej Koza s trénerom Viliamom Kozom. 
Foto: športová akadémia

AK PUMA Senec na Čokoládovej tretre v Bratislave. Foto: AK Puma Senec



 Šport / Inzercia 25www.sencan.sk jún 2022

Májový futbalový turnaj GaFuGa 2022
GaFuGa je akronym zložený z  počiatoč-
ných písmen priezvisk zakladajúcich čle-
nov občianskeho združenia ŠK GaFuGa, 
ktoré zorganizovalo prvý priateľský futba-
lový turnaj pri  príležitosti vstupu Sloven-
ska do EU. Vznikla tradícia, ktorú preruši-
la len pandémiou vynútená dvojročná pre-
stávka. Turnaj sa tak radí medzi najstaršie 

amatérske športové podujatia v  Senci. 
Tri mužstvá, MsÚ Senec, ELV Produkt a.s. 
a  EL-TRAS, nevynechali ani jeden ročník 
turnaja. 

V piatok 13. mája 2022 opäť vybehli 
na  ihrisko NTC účastníci tradičného Má-
jového futbalového turnaja, kde si zme-
rali sily družstvá seneckých firiem 

a  organizácií. Nováčikom podujatia bola 
firma fm-geo s.r.o. Počasie bolo premen-
livé, trochu aj zapršalo, ale hráčom to 
nevadilo, bojovali s  plným nasadením,  
ale férovo.

Patronát nad  turnajom drží primátor 
mesta. Pri otvorení turnaja si prítomní uc-
tili minutou ticha pamiatku nedávno zo-
snulého spoluhráča a  kamaráta Vojtecha 
Režnáka. 

Moderátor podujatia a  člen ŠK GaFu-
Ga Ivan Kolembus pri  odovzdávaní dip-
lomov a cien opäť pripomenul, že v Má-
jovom futbalovom turnaji nikdy nejde 
v  prvom rade o  víťazstvá, ale o  to, aby 
si ľudia zašportovali a  aby sa upevnili 
dobré vzťahy medzi seneckými firmami 
a organizáciami.

Výsledné poradie tímov: 
1. Nagel Slovensko s.r.o.
2. MsÚ Senec
3. Piccard Senec
4. fm-geo s.r.o.
5. ELV Produkt a.s.
6. EL-TRAS spol. s r.o.
VCs

06-10 06-11

Víťazný tím Nagel Slovensko, s.r.o. Foto: VCs



26 Šport www.sencan.skjún 2022

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec v  náklade 9.100 kusov. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové 
námestie 8, 903 01 Senec, IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk,  
redaktor Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk, PR manažér Mgr. Dagmara Mičeková, tel.: 0910 999 405. 
Redakčná rada: Monika Macháčková – predsedníčka, Gabriella Németh – podpredsedníčka, Helena Nemcová, Helena Krajčovičová, Csaba Farkas, Mária 
Rovenská, Monika Škovránková, Rastislav Kyseľ, Jaroslav Skácel, Ján Rohár, Juraj Ilavský. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť ale-
bo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Redakcia nezodpovedá za obsah politickej reklamy. Uzávierka aktuálneho vydania: 20.5.2022 Nepredajné.www.sencan.sk

Tradičný cyklovýlet na Mohylu
7. mája si zástupcovia vedenia Mesta Se-
nec, viceprimátor Ing. Gubáni a prednost-
ka Ing. Répássyová, uctili pamiatku 103. vý-
ročia tragickej smrti generála M. R. Štefáni-
ka položením venca pri Mohyle - pamätní-
ku  Milana Rastislava Štefánika v  Ivanke 
pri Dunaji. 

Pamätník je v  tvare pyramídy a  stojí 
na  mieste, kde sa zrútilo lietadlo, ktorým 
sa generál Štefánik vracal z Talianska. Tra-
dičnej spomienkovej akcie sa zúčastnili zá-
stupcovia seneckých klubov dôchodcov, 
Ladislav Stolárik – predseda Klubu sloven-
ských turistov v Senci, k účastníkom sa pri-
dal Mgr. Orlej, zástupca KDI Senec, B. Ba-
log z Mládeže Slovenského Červeného krí-
ža a projektové manažérky útvaru projek-
tového riadenia MsÚ.  

43-kilometrovú cestu na  Mohylu ab-
solvovali účastníci na  bicykloch, počasie 
im napriek predpovediam prialo a užili si 
pekný výlet.
Angelika Matlohová, útvar projektového riadenia Cyklotím zo Senca pri Mohyle. Foto: AM

Senecká korčuľa rozhýbala Slnečné jazerá
Po pandémii sa opäť mohla konať Senec-
ká korčuľa. Nádherné počasie, krásne pro-
stredie Slnečných jazier, rodinná atmosfé-
ra a  zaujímavý šport prilákali množstvo 
súťažiacich, ale aj veľa povzbudzujúcich 
ľudí nielen zo Senca. Pretekalo sa na troch 
okruhoch – malom, strednom a veľkom. 

V najmladšej kategórii od  2 do  6 ro-
kov sa bojovalo nielen o umiestnenie, ale 
aj o zvládnutie celej trate za intenzívneho 
povzbudzovania členov rodín. V žiackych 
a  juniorských kategóriách to už bol nao-
zaj vážny boj o umiestnenia a lepšie časy. 
Chlapci aj dievčatá podali výborné výkony.

Dospeláci boli rozdelení podľa veku 
a  určite potešila kategória nad  61 rokov 
a  tiež divácky obľúbené preteky rodičov 
s  kočíkom. Korčuliari rôzneho veku súťa-
žili na  veľkom okruhu a  statočne bojova-
li výborné športovkyne a zdatní športovci.

Na mieste sa varil chutný guláš a čapo-
vali osviežujúce nápoje. Postretali sa rodi-
ny a známi, porozprávali sa a strávili spolu 
príjemný deň.
Text a foto: MO
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#MestoSenec #CykloMesto

Zraz pred MsKS Senec / Múzeum

dátum:

10.06.2022 o 20:00 h.

08.07.2022 o 20:00 h.

19.08.2022 o 19:00 h.

16.09.2022 o 19:00 h.

Podujatie bude pod ochranou štátnej a mestskej polície. Záchrannú službu sponzorsky zabezpečí JM Rescue.

13. ročník čistenia vôd 
Slnečných jazier
Dátum konania: 25.06.2022 – sobota
 Organizátor: potápačský klub Piccard Senec, Rybárska 1
 
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.

Do 7. júna môžete zapísať svoj tím (2-4 členovia zo zamestnancov jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v Senci). 
Zápolenie medzi tímami, zaregistrovanými firmami, inštitúciami, či medzi samosprávami prebieha od 1. do 30. júna 2022.
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Nočné upratovanie TPP – od 720 € Netto
Denné upratovanie brigádnik – 4,50 € Brutto

V prípade záujmu kontaktujte: 

p. Kadnárová +421 910 909 902

Plavčík TPP – od 750 € Netto
Plavčík brigádnik – 5 € Brutto

V prípade záujmu kontaktujte: 

p. Jasovský +421 910 909 905

Aquapark Senec

Hľadáme nových kolegov do tímu.

Hotel Senec****

Obsluha reštaurácia TPP – od 750 € Netto
Kuchár TPP – od 1100 € Netto
Kuchár brigáda – 5 € Brutto

Obsluha bufet brigádnik leto – 5 € Brutto
Barman/ka brigádnik – 5 € Brutto

V prípade záujmu kontaktujte: 

p. Rusnák +421 904 473 612 
p. Huber  +421 904 113 422

Riaditeľ technického úseku TPP 
1300 € – 1500 € Netto

Údržbár/Elektrikár TPP – od 900 € Netto

V prípade záujmu kontaktujte: 

Michal Petráš +421 903 793 994 

Recepčná/Recepčný TPP 
(762 € – 1000 €/mesiac Brutto + príplatky 

v závislosti od skúseností a sezóny)

V prípade záujmu kontaktujte: 

Viktória Jákocsová +421 902 113 874

Mzdár / Personalista TPP
1500 € – 1700 € brutto

V prípade záujmu kontaktujte: 

Vladimíra Kollerová +421 911 919 692

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

(750 € – 1400 € Netto)

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

(750 € – 1400 € Netto)

V prípade záujmu kontaktujte: 

Tomáš Parák +421 902 919 686

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

•Neobmedzený vstup do Aquaparku 
pre najbližšiu rodinu

•Teambuilding pre zamestnancov s ubytovaním
•Výborná zamestnanecká strava

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

Masér TPP – od 850 € Netto
Saunamaster TPP – od 850 € Netto
Vedúca zmeny TPP – 950 € Netto

V prípade záujmu kontaktujte: 

p. Miklenčičová +421 911 828 362


