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Mestské noviny
31. ročník
www.sencan.sk

V Senci je už všetko prichystané na vakcinačné centrum
Mesto o ňom informuje na svojom webe a sociálnych sieťach.

Čo potrebujete na elektronickú
komunikáciu okrem
občianskeho preukazu s čipom?

(str. 5)

Po uvoľnení opatrení sa tešíme
na kultúrne podujatia v MsKS
v Senci.

(str. 12-13)

Kampaň Do práce na bicykli
bude tento rok v júni. Zapojte
sa aj vy!

(str. 24)

Asistované sčítanie obyvateľov
Elektronické samosčítanie obyvateľov
skončilo 31.marca. Sčítalo sa 18.393 Senčanov, čo je 89,18 %.
Od 3. mája sa bude konať asistované
sčítanie, ktoré bude trvať 6 týždňov. Budú
zriadené kontaktné miesta v budove Mestského úradu v Senci a Mestského kultúrneho strediska, kde budú so sčítaním pomáhať stacionárni asistenti, a to nasledovne:

Mestský úrad, Mierové námestie 8
Pondelok 08:00 - 12:00
Piatok 08:00 - 12:00
Mestské kultúrne stredisko,
Námestie 1. mája 2
Pondelok 09:00 - 13:00
Utorok 09:00 - 13:00
Streda 09:00 - 13:00
Štvrtok 12:00 - 16:00

Portál hostinca „U zlatého grifa“ vsadený do tehlového muriva. Hneď oproti je
vstup do budovy MsÚ, kde bude prebiehať asistované sčítanie.
Foto: Gabriela Lócziová

Pre imobilných obyvateľov budú k dispozícii mobilní asistenti, ktorí v dohodnutý
deň navštívia domácnosti a sčítajú. O túto
službu je však potrebné požiadať na Call
centre (telefónne číslo bude zriadené) alebo
na MsÚ tel. č.: 02/20 205 117, 02/20 205 119.
Treba si dať pozor aj na podvodníkov, ktorí možno budú chcieť zneužiť
sčítanie. Do domácností teda vpustite len
asistenta, s ktorým ste vopred dohodnutí
a ktorý má preukaz s pečiatkou Štatistického úradu. V prípade podozrenia na podvod
volajte na čísla 158 alebo 159.
Informácie nájdete aj na www.senec.sk,
na FB stránke Mesto Senec - oficiálna
stránka a webe www.scitanie.sk.
Žiadame obyvateľov o dodržanie
hygienických opatrení - každý obyvateľ musí mať horné dýchacie cesty
prekryté respirátorom, dezinfekcia
rúk bude k dispozícii. Berieme tak
ohľad na zdravie všetkých zúčastnených, asistentov aj obyvateľov.
Silvia Némethová
Referent podateľne a evidencie obyvateľstva

Pozvánka
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
4. mája 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
Cyklochodník na Bratislavskej. Foto: Gabriela Lócziová
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Senci zo dňa 25.3.2021
Uznesenie 18/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie január – február 2021.
Uznesenie 19/2021
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo návrh na prenájom dvoch nekrytých športových ihrísk (volejbalové a tenisové ihrisko), nachádzajúcich sa na pozemku C
– KN parc. č. 2554/1 ostatná plocha, vedená na LV č. 2800 pre žiadateľa Pizza Bucki, s.r.o., na dobu 10 rokov za nájomné
2.000 € bez DPH/rok, pričom žiadateľ na
vlastné náklady prerobí tenisové ihrisko
na volejbalové.
Uznesenie 20/2021
MsZ prerokovalo a nesúhlasilo s návrhom na rozšírenie predmetu nájmu Nájomnej zmluvy zo dňa 30.3.2004 v znení
dodatkov 1 – 13 uzatvorenou s: Pizza Bucki, o časť pozemku C – KN parc. č. 2554/1
o výmere 50 m2 – letná terasa, za cenu
v súlade s prílohou č. 4, čl. I, odsek 1
k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta 6,23 €/m2/ rok. Spolu nájomné 311,50 €/rok.
Uznesenie 21/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
Vyhodnotenie poskytnutých dotácií v roku
2020 v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev
na predkladanie žiadostí o dotácie.
Uznesenie 22/2021
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo 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 „en block“.
Primátor v zmysle § 13 ods. 6 zákona
č.369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení pozastavil výkon tohto uznesenia.
Uznesenie 23/2021
MsZ prerokovalo a schválilo Koncepciu rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec na roky 2021 – 2025
Uznesenie 24/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2020
– 2025 za rok 2020.
Uznesenie 25/2021
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo návrh
na poskytnutie finančného príspevku na
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately na rok
2021 pre TENENET o.z. vo výške 3 000 €.
Uznesenie 26/2021
MsZ vzalo na vedomie, že v súlade s bodom III. Uznesenia MsZ v Senci č. 16/2021
sa dňa 5. 3. 2021 uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi pozemkov PhDr. Katarínou Kičkovou a Zdenkom Černayom,
na ktorých má byť postavená nová základná škola v Senci. MsZ schválilo dohodnutú kúpnu cenu 140,- €/m2, v uvedenej cene ja zahrnutá cena pozemku
vrátane budov na nich stojacich. Dohodnutou podmienkou odkúpenia je likvidácia striech na budovách nachádzajúcich
sa na pozemkoch, ktoré sú predmetom
odkúpenia pánom Zdenkom Černayom
na jeho náklady. MsZ poverilo MsÚ rokovať o možnostiach financovania kúpy
pozemkov formou úveru, pričom finálny
návrh úverovej zmluvy bude predložený
na schválenie MsZ v Senci.
Uznesenie 27/2021
MsZ schválilo Uznesením č. 120/2020
na zasadnutí MsZ dňa 08.12.2020 „Štúdiu
uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu „Poliklinika Senec“. MsZ schválilo realizáciu investičného zámeru v existujúcej lokalite Polikliniky Senec, Nám. 1. mája č. 6
– (v štúdii popísaný ako Alternatíva 2: rekonštrukcia existujúceho centra).
MsZ poverilo MsÚ pripraviť podklady
pre verejné obstarávanie na spracovateľa architektonickej štúdie.
MsZ poverilo MsÚ k rokovaniam o možnosti financovania investičného zámeru
formou úveru z medzinárodných finančných inštitúcií a financujúceho partnera (lokálnej banky), pričom finálny návrh úverovej zmluvy bude predložený
na schválenie MsZ.
Uznesenie 28/2021
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo návrh na realizáciu projektu „Modernizácia
a rozšírenie telocvične základnej školy
Mlynská v Senci“ a Žiadosti o poskytnutie

príspevku v rámci programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“ realizovaného v rámci
výzvy FOND NA PODPORU ŠPORTU s číslom 2020/001, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Mesta Senec
a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta Senec a spolufinancovaním projektu vo výške 50%
z celkových nákladov, t. j., 151.293,60 €.
Uznesenie 29/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
Verejné oznámenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok s pripomienkami.
Uznesenie 30/2021
MsZ prerokovalo a schválilo Návrh
na zníženie cien inzercie v mestských novinách Senčan o 25 % do 31.12.2021.
Uznesenie 31/2021
MsZ vzalo na vedomie pozastavenenie
výkonu uznesenia MsZ v Senci č. 14/2021
schváleného mestským zastupiteľstvom
16.02.2021, ktoré primátor mesta v lehote 10 dní od jeho schválenia nepodpísal. MsZ nepotvrdilo uznesenie MsZ
č. 14/2021 zo dňa 16.02.2021 ktoré znie:
MsZ prerokovalo návrh na odvolanie člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku – Vladimíra Radúcha a návrh na voľbu nového člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku
Davida Tengeriho. MsZ nesúhlasí s odvolaním člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku – Vladimíra
Radúcha a zároveň nesúhlasí s vymenovaním nového člena Komisie životného
prostredia a verejného poriadku Davida
Tengeriho.
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 zakázané.
• 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 od 1.5.
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

Začína sa ďalšia etapa
rekonštrukcie plynovodov
Na Vinohradníckej, Robotníckej, Šafárikovej a ich vetvách sa rozkopávkami rekonštruujú plynovody. Začalo sa
frézovaním ryhy vo vozovke v celom

rozsahu stavby, pričom frézovaný materiál je zatiaľ uložený späť do ryhy
a zhutnený, aby bola ryha pojazdná.
Následne začali výkopové a montážne
práce od vrchu Vinohradníckej smerom dolu na Šafárikovu (hlavná trasa),
budú sa realizovať bočné vetvy (Vinohradnícka, Robotnícka, Fraňa Kráľa,
Tehelná, Šafárikova) opäť odhora z Vinohradníckej smerom dolu k Šafárikovej. V týchto úsekoch je znížená maximálna povolená rýchlosť na 30km/h.
Práce sa budú konať v rámci jedného dňa prevažne na princípe vykopať-položiť-zasypať, aby boli ohradené
otvorené výkopy len v miestach nevyhnutne potrebných montážnych jám.
Na záver sa trasa zabetónuje a zaasfaltuje. Realizácia je naplánovaná do približne 4 mesiacov, apríl až júl, ale ak
bude priaznivé počasie a neprídu prekvapenia, realizátor SPP Distribúcia
sa bude snažiť ukončiť práce do troch
mesiacov.
Matej Varga
referent dohľadu miestnych komunikácií
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Z činnosti Mestskej
polície
• V rámci súčinnosti na žiadosť SS OO PZ Senec hliadka MsP Senec preverila oznam, že
na Diaľničnej vo firme DSV vyskákalo z pristaveného kamióna 5 osôb, ktoré následne
utiekli z objektu. Hliadka MsP v poli za čerpacou stanicou SHELL osoby zadržala. Zistila, že
ide o migrantov z Afganistanu. Osoby boli odovzdané príslušníkom OO-PZ Senec.
• V rámci súčinnosti na žiadosť SS OO PZ Senec
hliadka MsP Senec preverila oznam, že v OD
Tesco v Senci sú dve maloleté osoby podozrivé z krádeže. Hliadka MsP oznam preverila
a zistila, že 12-ročný chlapec zo Senca odcudzil rôzne elektro produkty v hodnote 61,24 €
a 8-ročný chlapec taktiež zo Senca odcudzil tovar v hodnote 1,04 €. Maloleté osoby boli odovzdané príslušníkom OO-PZ Senec.
• Počas hliadkovej služby na Mierovom námestí príslušníci MsP Senec spozorovali pani, ktorá spadla z bicykla. Mala zranené končatiny.
Hliadka MsP jej poskytla prvú pomoc a privolala RZP.
• V rámci súčinnosti na žiadosť SS OO PZ Senec
bola hliadka MsP Senec vyslaná na Mierové
nám. 8, kde malo dôjsť k porušovaniu domovej slobody a útoku na príslušníkov OO PZ Senec. Hliadka na mieste zistila, že muž E. K. pôvodom zo Senca pri preverovaní podozrenia
z porušovania domovej slobody fyzicky zranil jedného z príslušníkov OO-PZ Senec a zhodou okolností sa mu podarilo utiecť. Menovaný bol pri úteku ozbrojený nožom. Hliadky
MsP Senec okamžite vykonali miestne pátranie po páchateľovi. V krátkom čase podozrivú
osobu spozorovali a zadržali na Šafárikovej.
Počas úkonov smerujúcich k zadržaniu osoby,
táto použila voči hliadkam MsP aktívny odpor
a pokúsila sa o útek. Osoba sa tiež pokúšala vytiahnuť z vrecka nožík. Zadržaného si prevzali
príslušníci OO-PZ Senec.
• Na žiadosť veliteľa rybárskej stráže hliadka MsP Senec poskytla súčinnosť pri zadržaní dvoch mužov, ktorí na Slnečných jazerách
juh pod kaplnkou lovili ryby bez povolenia.
Na mieste bolo zistené, že sa jedná o občanov
Rumunska, ktorí nevedeli preukázať svoju totožnosť. Vzhľadom na to, že išlo o podozrenie
z prečinu pytliactva, bola privolaná hliadka
OO-PZ Senec, ktorá vec na mieste prevzala.
• MsP Senec prijala telefonický oznam od občana, že na Slnečných jazerách mu odcudzili čln
a podozrivá osoba smeruje k reštaurácii Lobster. Hliadka MsP Senec na mieste zadržala podozrivú osobu P. M. z Bratislavy, ktorý bol odovzdaný príslušníkom OO-PZ Senec.
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:
Sme v druhej polovici volebného obdobia, do akej miery
sa podľa vás podarí zrealizovať priority vedenia mesta
a mestského zastupiteľstva?

Z kalendára primátora
mesta Senec Dušana
Badinského za apríl
• Kladenie venca pri príležitosti 76. výročia
oslobodenia mesta s viceprimátorom Jurajom Gubánim a predsedom ZO SZPB Zdenkom Martonom.
• Opätovné pracovné stretnutie na Environmentálnom fonde v Bratislave k našej požiadavke o posunutie ukončenia rekonštrukcie čističky odpadových vôd o pol
roka.
• Pracovné stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja na čele
s MUDr. Tomášom Szalayom PhD., hlavným lekárom BSK, za účelom rokovaní
o podmienkach a priestoroch Veľkokapacitného vakcinačného centra pre okres Senec v MsKS Labyrint.
• Pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl o aktuálnej situácii na školách
• Rada Partnerstva online
• Mestská rada pri MsZ v Senci
• Mestské zastupiteľstvo v Senci v MsKS
• Individuálne stretnutia s vedúcimi
zamestnancami
• Pravidelné stretnutia s vedúcou školského
úradu, riešenie aktuálnej situácie v MŠ a ZŠ
• Koordinačné stretnutie zástupcov ZMO
a predstavenie výsledkov analýz v kľúčových oblastiach podpory rozvoja okresu Senec v zdravotnej, sociálnej a kultúrnej oblasti
• Sobášenie
• Spustenie pilotného projektu v hypermarkete Tesco – automat na zber PET fliaš
a plechoviek
• Pracovné stretnutie so zástupcami BSK –
prezentácia cyklistického zámeru – napojenia mesta Senec s logistikou a premostením
cez diaľnicu D1
• Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR J. Kmeťom
pri príležitosti oficiálneho otvorenia cykloprístreškov na železničnej stanici
• Denná komunikácia s prevádzkovateľmi
MOM o počtoch otestovaných a pozitívnych
• Pracovné stretnutie s projektantom novej
základnej školy
Dagmara Mičeková

Jana Némethová
nezávislá poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo si na začiatku volebného obdobia stanovilo svoje priority, ktoré boli kompromisným návrhom jednotlivých klubov. Okrem týchto priorít je tu ale
mnoho ďalších vecí, ktoré treba zlepšovať, zmeniť. A tu vidím veľké rezervy. Mesto,
aj po voľbách funguje v „zabehnutých“ koľajach. Nenastali „systémové“ zmeny. Tie
sú možno dôležitejšie ako nová budova polikliniky, či MsÚ. Lebo do novej polikliniky potrebujeme špecialistov, ktorí začínajú chýbať v celom štáte. Viac než novú budovu MsÚ potrebujeme skvalitniť fungovanie úradu v prospech občanov a prejsť, ako to
ukázalo i obdobie pandémie, na elektronizáciu služieb. A určite potrebujeme zefektívniť vynakladanie verejných prostriedkov. Preferovať kvalitu, nie kvantitu. Chýba nám
vízia, akým smerom sa bude mesto uberať, aby bolo skvelým miestom pre život jeho
obyvateľov.
Tomáš Mókoš
nezávislý poslanec
Z priorít mesta, na ktorých sa uzniesli jednotlivé poslanecké kluby, sa značná časť aktuálne realizuje. V prípade polikliniky sa na základe vykonanej štúdie uskutočniteľnosti schválila jej rekonštrukcia, ďalej poslanci MsZ schválili kúpu navrhnutého pozemku pre výstavbu novej základnej školy, ktorej realizácia výstavby by sa mala konať
už v budúcom roku a jedna z najväčších investičných projektov, čistička odpadových
vôd, je v stave výstavby. Okrem toho je potešujúce, že sa priebežne realizujú aj ďalšie
investičné zámery ako parkovací a dopravný systém, cyklochodníky, cykloprístrešky
a mnoho ďalších...

Automat na vrátenie PET fliaš a plechoviek
Výkonný riaditeľ Tesco Slovensko Martin
Kuruc spolu s primátorom Dušanom Badinským 19. apríla 2021 spustili v seneckom hypermarkete TESCO pilotný projekt zberu PET fliaš a plechoviek. V rámci
skúšobnej prevádzky prispeje spoločnosť

sumou piatich centov na výsadbu zelene a revitalizáciu zelených plôch v našom
meste za každú odovzdanú plastovú fľašu
alebo plechovku. Pilotný projekt potrvá
do konca roka a od 1.1.2022 sa začne štandardný výkup PET fliaš a plechoviek. VCs
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Komunikujte s mestom elektronicky. Ako na to?
Čo sa dá vyriešiť s mestom
elektronicky?

• doručenie rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, poplatku za odpady alebo psa
• zápis dieťaťa do základnej alebo materskej školy
• ďalších 115 služieb
V súčasnej situácii, keď sa snažíme obmedziť osobný kontakt na úradoch, uprednostňujeme využívanie elektronických
služieb a to nielen s mestským úradom, ale
aj na základných, materských školách, ako
aj so štátnymi inštitúciami.
Mesto Senec zaviedlo v zmysle legislatívy elektronické služby, elektronické formuláre napojené na elektronické schránky, elektronickú registratúru a štátne registre. Zaviedli sme elektronické podpisovanie písomností, rozhodnutí a elektronický obeh dokumentov.
Na používanie elektronických služieb
v zmysle legislatívy je nevyhnutné, aby
sme všetci vedeli pracovať s elektronickou
schránkou. Elektronické schránky sú zriadené pre všetky právnické aj fyzické osoby, sprístupnené prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk. Elektronická schránka nie je e-mailová schránka, ale zabezpečený systém ukladania a zasielanie elektronicky podpísaných a overených správ.
Pre možnosť využívať elektronické služby
je ale nevyhnutná aktivácia elektronickej schránky na doručovanie. www.
slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/
Nove_ES/navod_aktivacia_na_dorucovanie.pdf

V tomto období Mesto Senec začalo s generovaním rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti a poplatku za odpady alebo psa,
pre všetky právnické osoby ako aj fyzické osoby, ktoré majú aktivovanú schránku na doručovanie. Pre prácu s elektronickou schránkou je nevyhnutné mať občiansky preukaz s čipom, na ňom uloženým elektronickým podpisom, ďalej USB čítačku elektronických kariet, ako aj aplikácie eID. Potrebné je
okrem eID vedieť aj BOK, 6 miestne heslo
k prístupu do elektronickej schránky, ktoré ste si zadávali pri vybavovaní elektronického občianskeho preukazu. V prípade, ak by ste chceli využívať elektronické
služby v plnej miere, musíte vedieť aj používať elektronický podpis, ktorý je uložený na vašom elektronickom občianskom preukaze. Na to potrebujete vedieť
aj váš ZEP (KEP) PIN, kód k elektronickému podpisu. Tieto kódy ste si zapisovali
do tabuľky letáku pri vybavovaní občianskeho preukazu. Zároveň by ste mali mať
aj USB čítačku pre používanie eID. Ak ste
ešte nemali možnosť prihlásiť sa na portál
www.slovensko.sk, nepoužili ste ani raz
čítačku na vašom počítači, je nevyhnutné
nainštalovať si balík aplikácií k elektronickému podpisu, eID klienta a ovládačov,
ktoré si stiahnete a nainštalujete zo slovensko.sk zo sekcie „Na stiahnutie“ - priamy link www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. V prípade problémov s inštaláciou,
alebo ak by ste potrebovali pomoc, môžete
kontaktovať technickú podporu.

Aplikácia SOM Senec

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

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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Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste Senec
za mesiac marec
Papier a lepenka
2020 – 33,42t
2021 – 39,52t
Plasty
2020 – 27,00t
2021 – 57,20t
Sklo
2020 – 21,72t
2021 – 30,27t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2020 – 63,72t
2021 – 88,51t
Zmesový komunálny odpad
2020 – 486,76t
2021 – 398,38t
Kuchynský odpad
2020 – 5,165t
2021 - 54,385t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 1120l

Jarné upratovanie

Obyvatelia rodinných domov na jar upratovali inak ako boli zvyknutí. Rodinné
domy sme rozdelili podľa vývozných zón

zberu odpadu z kuchyne a dva týždne sme
zbierali našou technikou a ľuďmi vyložený odpad priamo spred domov. Tento postup sme zvolili najmä pre občanov, ktorí
nemajú možnosť odviezť odpad na zberný dvor. Požiadavkou bolo hlavne prvotné vytriedenie na zložky, ktoré sa dajú
zhodnocovať ako napr. drevo, zelený odpad, elektro a zložky, ktoré, bohužiaľ, stále končia na skládke a to hlavne matrace,
poťahy a čalúnenia a podobne. Od rodinných domov sa nám podarilo za dva týždne vyzbierať takmer 14 ton dreva (rozobratý nábytok), zhodnotiť viac ako 24 ton zeleného odpadu na štiepku a viac ako 11 ton
trávy a lístia sa zhodnotilo v kompostárni.
Na skládke však ešte stále skončilo takmer
20 ton objemného odpadu. Jarné upratovanie však bolo úspešné a do budúcna by
sme chceli hlavne poprosiť, aby odpad občania vykladali ráno a nie v priebehu dňa,
keď sa ulica už vyzbierala.
Netradičný zber odpadu si vyskúšali aj
obyvatelia bytových domov počas druhého aprílového týždňa. Správcovia, prípadne bytoví dôverníci, si mohli za jednotlivé bytové domy na útvare údržby dohodnúť odvoz odpadu traktorom, čo využilo

www.sencan.sk

do 20 bytových domov. Kým v rodinných
domoch prevládal zelený odpad, bytové
domy mali prevažne odpad z dreva (rozobratý nábytok) a elektro. Touto cestou by
sme sa im chceli poďakovať za spoluprácu
a naozaj ukážkové nachystanie a roztriedenie odpadu podľa požiadaviek.

Zberný dvor Železničná

Pozor zmena otváracích hodín od 1.5.2021:
• Nedeľa a pondelok zatvorené.
• Utorok - Štvrtok: 7:00 – 15:00
• Piatok: 7:00 – 14:00
• Sobota: 7:00 – 15:00

Zberný dvor Pezinská

V marci bol nový zberný dvor Pezinská
skolaudovaný a referát odpadového hospodárstva ho prebral do správy. Prebieha
vybavovanie potrebných súhlasov a výber
zamestnancov. Zberný dvor bude druhým
zberným dvorom mesta s predpokladanými otváracími hodinami:
Pondelok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 14:00
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
a Martina Ostatníková

Čo sa deje so „zeleným“ odpadom?

Do hnedého kontajnera dávame odpad čisto rastlinného pôvodu - trávu, lístie, konáre... V žiadnom
prípade sem nepatrí nič živočíšne či plastové.

Vyzbieraný zelený odpad z hnedých kontajnerov odváža zvozová spoločnosť do kompostárne
v Bernolákove. Tam kontrolujú jeho zloženie.

Podrvené konáre a iný zelený odpad po spracovaní
tvorí tzv. základku, ktorá na vzduchu začína pracovať.

Niekoľko mesiacov trvá proces premeny zo zeleného odpadu na kompost. Masa potrebuje pravidelné prevzdušňovanie.

Kompost je posledným štádiom spolupráce prírody a človeka. Dá sa použiť v záhradách zapracovaním do pôdy.

Výsledkom celého procesu môže byť aj zemina
zmiešaná s kompostom - záhradná zmes, ktorá je
použiteľná do záhrad, ale aj do kvetináčov.

www.sencan.sk
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Otvárame
Tešíme sa na Vás
www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk
05-01

05-02

05-03

Chválime, karháme
• Toto sa na Tureckej ulici neustále
opakuje. Občan, ktorý nám tu zanechal
pneumatiku a detskú sedačku, asi predal auto a nestihol ich odviezť na zberný dvor. Alebo nevie kde je zberný dvor?

• Odpad z kontajnerov zo Slnečných
jazier - toto mali byť plasty.

Ani na Hollého ulici sa nenechajú zahanbiť, ich „reprezentant“ vyhodil stoličku.
Milan Polák

• Chválime seneckých rybárov, ktorí
upratovali na Guláške a na Striebornom
jazere. Ďakujeme.

8

máj 2021

Naše školy

www.sencan.sk

Autobus pre učiteľov fyziky - smer lepšia škola
Prečo na Gymnáziu A. Bernoláka vznikol
Klub učiteľov fyziky? Všetko začalo pred
dvoma rokmi, keď som sa vracala z Klubu učiteľov matematiky. Raz do mesiaca ho organizovala Mgr. Jana Fraasová,
PhD. z Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave. Stretávali sme sa učitelia matematiky
rôznych škôl. Delili sme sa o nápady, aktuálne otázky alebo problémy, ktoré trápili viacerých. Postupne sa z nás stali dobrí
priatelia, ktorí nečakali na ďalšie stretnutie, ale si pomáhali vždy, keď to bolo potrebné. Dobrý pocit a energia boli bonusom naviac.
Život je ale zmena. Janka sa stala sa riaditeľkou, nemá čas nazvyš a kluby už nevedie. No a ja už neučím matematiku ale
fyziku. A uvedomujem si, ako chýbajú tieto
kluby učiteľov.
Konferencie, školenia a webináre
pre učiteľov nevedia nahradiť kluby učiteľov. Tieto aktivity vnímam len ako cestu k inovatívnemu a lepšiemu vzdelávaniu. No kluby učiteľov pre mňa znamenajú
oveľa viac. Sú ako dopravný prostriedok
na ceste k lepšej škole. Učiteľ si môže vybrať, či pôjde sám a pešo, alebo nasadne aj
s ďalšími kolegami do autobusu a spolu sa
dostanú do cieľa rýchlejšie bez blúdenia.
Tá jazda je zábavnejšia, prínosnejšia. Čím?
Nie každý učiteľ sa dostane na každú konferenciu, školenie. No ten, komu sa pošťastí, prinesie nápady, inšpirácie na Klub fyziky ostatným. Fyzikárov je ako šafranu.
A nie je tajomstvom, že na niektorých školách učia fyziku odborníci na angličtinu

alebo výtvarnú výchovu. Nemajú sa v škole na koho obrátiť, konzultovať svoje otázky. Klub učiteľov ponúka radu a vedenie
nielen im ale aj mladým začínajúcim učiteľom. Tí na revanš prinášajú inovatívne
prvky a “mladú krv”. Kluby sú dobrovoľné
a učitelia sa v kľude raz za mesiac zastavia, zamyslia nad svojim pôsobením. A to
je potrebné. Pretože kľúčom k úspechu je
držať krok s dobou a meniacim sa svetom a v prvom rade zaujať dnešné deti.
Založiť Klub učiteľov v Senci bolo jednoduché. Nadviazala som na výbornú tradíciu spred rokov. Vtedy sa učitelia stretávali na besedách s vedcami, seminároch

s pokusmi, ktoré potom robili na hodine
so žiakmi. Navštevovali expozície, múzeá,
výstavy zamerané na fyziku.
Klub učiteľov fyziky na Gymnáziu
A. Bernoláka vznikol v januári. Stretávať sa budeme počas školského roka každý tretí utorok v mesiaci. Zatiaľ to bolo len
v online priestore. Účasť bola bohatá. Prihlásili sa učitelia z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj z Českej republiky. Chceme ďalej “streamovať” prezenčné stretnutia pre učiteľov, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť. V júni plánujeme exkurziu do Centra Popularizácie Fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Zároveň
by sme chceli pozvať aj učiteľov ostatných
predmetov aj prvého stupňa. Pretože mnohé témy sú nadpredmetové a fyzika je prírodná veda a sprevádza nás už od detstva.
Témy predošlých klubov: Escaperoom
(Mgr. M. Matuška, Gymnázium bilingválne, Žilina), Súťaž Štyri živly, Projekt Dobrí holubi sa vracajú (Ing. Šošovičková, Súkromná ZŠ, N. Dubnica), Sofistikovaná
edukácia, Žiacke portfóliá na 2.stupni ZŠ
(Ing. J. J. Lacková, ZŠ J. Alexyho, Zvolen),
Známka ako (de)motivácia (Mgr. A. Jančová, Gymnázium P. Bystrica)
Adriana Macková
Gymnázium A. Bernoláka
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„Povinná“ škôlka
Na Slovensku sa od školského roka
2021/2022 zavádza do praxe povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5
rokov. Bude povinné pre všetky deti, ktoré
dovŕšia tento vek do 31. 08. 2021.
Dieťa získa právo na kvalitné predprimárne vzdelávanie. Jeho cieľom je, aby
bolo každé dieťa pripravené na prvý stupeň základnej školy a ďalšie stupne vzdelávania. Dieťa bude každý pracovný deň
školského roka dochádzať do materskej
školy a strávi tam najmenej štyri hodiny.
Menia sa tiež pravidlá výnimočného prijatia dieťaťa mladšieho ako 6 rokov do školy. Takzvané predčasné zaškolenie sa musí začať už výnimočným prijatím na povinné predprimárne vzdelávanie
v materskej škole.
Z praxe vieme, že každý školský rok
ostáva v materskej škole niekoľko detí,

ktoré ešte nie sú na základnú školu zrelé. Od 1. januára 2021 o pripravenosti detí
na školskú dochádzku rozhodujú riaditelia
materských škôl.
Ak má rodič záujem o vzdelávanie
dieťaťa v domácom prostredí, o tzv. homeschooling bude môcť požiadať riaditeľku kmeňovej materskej školy, do ktorej

www.senec.sk/sk/aktualita/prihlaste-sa-do-literarnej-sutaze-senecke-pero-2021

Podnikáme s vlastnou značkou
Aj v tejto neľahkej pandemickej situácii
študenti Gymnázia A. Bernoláka v Senci nezaháľajú. Okrem študijných povinností pokračujú v práci v rámci rôznych
krúžkov, zapájajú sa do mnohých súťaží
a projektov.

Mária Chorváthová
Útvar školstva a športu

Do 10. mája 2021
sa môžete zapojiť
do novej literárnej
súťaže mesta Senec
Senecké pero

Do 10. novembra
2021 foťte naše
mesto a zapojte sa
do súťaže Senec
objektívom mobilu.
Viac na www.senec.sk

bolo dieťa prijaté. Individuálnu formu povinného predprimárneho vzdelávania
môže riaditeľ materskej školy povoľovať
aj vtedy, ak plnenie povinnej školskej dochádzky neumožňuje dieťaťu jeho zdravotný stav.

Pokračuje tiež práca v programe JA Slovensko zriadením a činnosťou novej študentskej firmy.
Študenti z dvoch tried - 1.A a septimy
spojili svoje sily a pustili sa do vlastného
podnikania.

Ako hlavnú úlohu si stanovili návrh
a predaj školskej značky oblečenia, tzv.
školský merch. Ich firma dostala názov
DOGABSA. Medzičasom sa im už podarilo vypracovať svoj vlastný podnikateľský
plán, usporiadať ustanovujúce valné zhromaždenie, vytvoriť si vlastnú web stránku
a mnoho ďalšieho. Nedávno spustili predaj prvého produktu, školských čiapok,
o ktoré bol veľký záujem. Ďalej majú v pláne rozšíriť ponuku o šiltovky, tričká, či iné
produkty.
Viac o činnosti a ponuke našich mladých podnikateľov sa môžete dozvedieť
na stránke školy, alebo priamo na firemnej
stránke www.dogabsa.company.site.
Mgr. Alena Balúchová, Šimon Maršalek, GAB Senec
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Aké stredné školy máme v Senci?
Gymnázium Antona Bernoláka
PaedDr. Zuzana Synaková
riaditeľka školy

Gymnázium má všeobecné zameranie
s posilnením výučby cudzích jazykov
aj prírodovedných predmetov. Máme
štvorročnú formu štúdia pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ a osemročnú formu
štúdia pre žiakov končiacich 5. ročník ZŠ.
Aký typ študentov by ste najradšej
videli na prijímačkách a v školských
laviciach ako nových prvákov?
Každý aktívny študent je veľkým prínosom pre školu, pretože je jedinečný a výnimočný. Školu posúvajú vpred aktívni
a činní študenti, ktorí chcú na sebe pracovať a rozvíjať sa. My im k tomu vytvárame vhodné prostredie a podporujeme ich
vo všetkých smeroch. Nezameriavame sa
len na rozvoj a nadobúdanie vedomostí,
ale snažíme sa študentov zapájať do rôznych projektov, aktivít, mimoškolskej činnosti, aby zistili, v čom sú dobrí a čo ich
baví. Veľmi sa tešíme z našich úspešných
olympionikov v predmetových súťažiach.
Zapájame študentov do projektov Erasmus+, DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu), Zelená škola. V rámci
projektu JA Slovensko si študenti zakladajú svoje cvičné firmy a učia sa podnikať. Na škole je mimoriadne aktívna žiacka školská rada, ktorá organizuje množstvo aktivít pre študentov. Snažíme sa
o všestranný rozvoj študentov.

Ako dlho škola v Senci pôsobí?
História školy siaha do roku 1949, takže
máme viac ako 70 – ročnú tradíciu kvalitného vzdelávania. Naša škola vychovala množstvo úspešných absolventov, ktorí pôsobili a pôsobia v rôznych oblastiach
života a praxe, napr. vo vede a výskume, v kultúre, v diplomacii, v medicíne,
v nadnárodných korporáciách, v IT sfére,
vo vzdelávaní, v športe a podobne.
Čo pripravujete do budúcnosti, resp.
aká je Vaša vízia školy?
Gymnázium je zapojené do národného
projektu IT Akadémia, v rámci ktorého
realizujeme aktivity a absolvujeme vzdelávania zamerané na prípravu mladých
ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT
vo vzdelávaní, pretože v blízkej budúcnosti by sme chceli na škole otvoriť ďalšiu
triedu štvorročnej formy štúdia s rozšíreným vyučovaním informatiky. Chceme
reflektovať na potreby pracovného trhu
a vývoj v spoločnosti. Veríme, že bude záujem aj o takýto druh štúdia.
Aké sú výhody študovania v Senci?
Najväčšou výhodou je určite ušetrený
čas, ktorý ostatní strávia cestovaním.
Naši študenti majú po skončení vyučovania možnosť venovať sa krúžkom a ďalším mimoškolským aktivitám bez toho,
aby strácali čas. Aj poloha školy je veľmi
výhodná, pretože je v blízkosti železničnej stanice, autobusovej zastávky, takže naši študenti z okolitých obcí nemajú
zlý prístup. Veľkou výhodou je rodinná

Budova školy na Lichnerovej ulici. Foto: MO

atmosféra na škole. Nevládne u nás anonymita ako v mnohých mestských školách, v našej komunite sa všetci poznáme a cítime blízkosť a spolupatričnosť.
V rámci projektu financovaného z Nórskych grantov a spolufinancovaného
z rozpočtu Slovenskej republiky ideme
budovať na školskom dvore uzamykateľné parkovanie pre bicykle a kolobežky,
takže podporujeme aj ekologický spôsob
mobility v Senci.

Stredná odborná škola
automobilová a podnikania
Ing. Ľubomíra Hrubanová
riaditeľka školy

Škola
ponúka
možnosť
študovať
v odboroch:
škola podnikania (štvorročné štúdium
končiace maturitnou skúškou):
študijný odbor škola podnikania poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Absolventi majú dobrú jazykovú a odbornú
prípravu pre sféru súkromného podnikania ako aj kvalifikáciu na prvý stupeň riadenia malých a stredných firiem. Odborné predmety dávajú žiakom široký teoretický a praktický základ v oblasti chápania a uplatňovania ekonomických javov
a procesov v podmienkach trhového hospodárstva a konkurencie. Praktická forma
prípravy je založená na cvičeniach, práci v cvičnej firme a odbornej praxi vo vybraných firmách. Pre kvalifikovaný výkon
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uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym, kedy rozhodovať samostatne a kedy na základe tímovej konzultácie. Má byť schopný organizovať svoj čas, svoju prácu, vyrovnávať sa
so stresom v práci a vedieť sa samostatne
a logicky rozhodovať. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, predovšetkým ekonomického, prípadne právneho zamerania.
autoopravár (trojročné štúdium končiace záverečnou skúškou), zameranie: mechanik, elektrikár, karosár,
lakovník
Učebný odbor je koncipovaný ako odbor
profesijnej prípravy pre výkon povolaní
v oblasti opráv automobilov. Príprava zahŕňa teoretické vyučovanie a praktické
vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie formou odborného výcviku v cvičných dielňach školy, ale aj priamo
na pracoviskách zamestnávateľov. Škola
je zapojená do duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný
tým, že vytvára vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom. Za celé praktické vzdelávanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho
realizáciou.
c) Nadstavbové štúdium (dvojročné štúdium, končiace maturitnou skúškou):
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2493 L predaj a servis vozidiel
Aký typ študentov by ste najradšej
videli na prijímačkách a v školských
laviciach ako nových prvákov?
V našej škole sú vítaní všetci žiaci, ktorí majú záujem rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti formou odborného vzdelávania v oblasti podnikania
a poskytovania služieb autoopravára.
Nádejní autoopravári si jasne uvedomujú svoje budúce uplatnenie na trhu práce. Práve v ich prípade sme často svedkami situácie, keď ho hobby deviataka
prirodzene privedie k budúcemu povolaniu. Nie nadarmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno! Predstava mladého človeka o založení vlastného podniku, jeho
riadení, o získaní nezávislosti sa môže
naplniť v študijnom odbore škola podnikania. Chuť žiaka prepojiť teóriu s praxou
je predpokladom úspešného vzdelávania
na našej škole.

Spoločenský život
Voľba povolania je skutočne dôležitá, ak
si totiž človek vyberie zle, môže byť kvôli tejto voľbe neskôr nešťastný vo svojej
práci. Je teda nevyhnutné venovať pozornosť záujmom a koníčkom. Od veci nie je
tiež vybrať si správnu strednú školu, tá
totiž človeka na budúce povolanie do istej miery pripraví a väčšina ľudí sa potom venuje práve vyštudovanému odboru. Na našej škole by sme radi privítali
žiakov, ktorí majú skutočne záujem o vybraný odbor. Radi privítame žiakov, ktorí
sa chcú naučiť, ako si založiť svoje vlastné
podnikanie, ktorí chcú pracovať o odbore
autoopravár, ktorí majú chuť učiť sa najnovšie metódy vo vzdelávaní, chcú prijať
inovatívne metódy vzdelávania.
Ako dlho škola v Senci pôsobí?
Brána našej školy sa prvýkrát otvorila pre žiakov 1. 9. 1989. V čase uvádzania do prevádzky bola škola orientovaná predovšetkým na výuku a výchovu
v nedostatkových robotníckych strojárskych profesiách. Svojou komplexnosťou, moderným vybavením a objektovou skladbou vytvárala pre žiakov od začiatku dobré podmienky pre všestranný
rozvoj osobnosti po stránke profesijnej
i záujmovej, vrátane spoločenského a telovýchovného vyžitia. Dôsledky politickej a hospodárskej transformácie výrazne zmenili poslanie aj tejto školy. Práve
na základe potrieb regiónu hľadalo vedenie školy cesty k uspokojeniu nedostatku vzdelávacích možností pre dievčatá
a rozšírilo odborný profil školy o odbory
z oblasti ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb. Prirodzeným pokračovaním
vzdelávania v tejto oblasti sú v súčasnosti
odbory 4-ročného štúdia na Škole podnikania a 2-ročného nadstavbového štúdia
Podnikanie v remeslách a službách, Predaj a servis motorových vozidiel. Jedným
z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí národného hospodárstva posledného desaťročia bol automobilový priemysel a služby spojené s jeho rozvojom. Cechom predajcov a servisov motorových

Budova školy na Kysuckej ulici. Foto: LJ
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Oprava

V aprílovom vydaní Mestských novín Senčan sme na strane 11. nesprávne uviedli funkciu Emílie Macsiczovej.
Je riaditeľkou Územného spolku SČK
Bratislava-okolie. Vo vedení Miestneho
spolku SČK v Senci nedošlo k zmene.
Na jeho čele stojí Mgr. Anna Legindiová.
redakcia

vozidiel bola škola zaradená v septembri
2004 ako “PILOTNÉ CENTRUM”, pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis
cestných motorových vozidiel.
Aké sú výhody študovania v Senci?
Z pohľadu deviatakov žijúcich v okolí Senca je to výborné dopravné spojenie, ktoré ušetrí mladým ľuďom nielen
čas na štúdium, ale aj oddych. V prípade
väčšej vzdialenosti bydliska od školy môžeme žiakov ubytovať vo vlastných vynovených internátnych izbách a samozrejmosťou je poskytovanie stravovania
vo vlastnom stravovacom zariadení nielen pre ubytovaných, ale aj ostatných žiakov školy. Nižší počet žiakov v triedach
umožňuje vytvárať atmosféru väčšej rodiny. Vieme žiakom poskytnúť individuálny prístup založený na profesionalite
pedagogického zboru. Uplatňujeme nové
formy vzdelávania, rozvíjame spoluprácu s odbornou praxou, vzdelávacími
a poradenskými inštitúciami, poskytujeme žiakom priestor pre osobný rozvoj aj
v rámci krúžkovej činnosti. V súčinnosti so žiackou školskou radou s podporou
rady rodičov žije škola rôznymi spoločenskými, kultúrnymi a športovými akciami.
Žiaci môžu využívať naše vlastné futbalové a tenisové ihrisko, telocvičňu s posilňovňou. Ďalšie možnosti na šport ponúka aj areál samotných Slnečných jazier či
iných športovísk v meste.
MO
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
do termínu nereagovala na otázky, redakcia sa bude
snažiť predstaviť ju v nasledujúcom čísle.
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Podujatia Mestského kultúrneho strediska

KINO MIER, AMFITEÁTER

www.sencan.sk

už čoskoro

Milí návštevníci kina !
Netrpezlivo čakáme
na pozitívne správy
ohľadom otvárania kín
na Slovensku !
Veríme, že to bude
v čo najskoršom termíne.
Aktuálne informácie
budú dostupné
na našej web stránke
www.kinosenec.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA

je 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

je znova otvorené !

Výstava: Z VAŠICH DAROV
(2016 – 2020)
Výber najzaujímavejších predmetov
získaných do zbierok múzea
v uvedenom období.
Výstava: STÁLA EXPOZÍCIA
PRÍRODY A STARŠÍCH DEJÍN
SENCA A OKOLIA
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2021
15.5. sobota
sledujte www.msks-senec.sk/muzeum
Mestské múzeum bude v máji otvorené v štandardných návštevných hodinách.
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
Tel.: 02/ 20 20 55 01; 0911/ 169 754 e-mail: muzeum@senec.sk
Vstup do múzea je možný v zmysle aktuálne platných vládnych nariadení.

PARK ODDYCHU SENEC

otvorený denne od 9:00 do 19:00

www.sencan.sk
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Letné predstavenia na AMFITEÁTRI
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pripravujeme pre vás

SMEJKO
A
TANCULIENKA
22.7. štvrtok
o 17:00
AMFIK TOUR
MIRA JAROŠA
20.8. piatok
o 17:00

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

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

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

LABYRINT

pripravujeme pre vás v Parku oddychu Senec
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
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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Robiť radosť
Predstavujeme vám osobnosti nášho mesta. Navštívili sme MUDr.
Mariána Príbelského, CSc, ktorý prežil celý život v Senci a aktívne
sa zapájal do verejného života nielen ako športovec, ale i ako
poslanec MsZ.

Ako spomínate na Senec vášho
detstva?
Narodil som sa na Športovej ulici, do trinástich rokov som tam vyrastal. Blízko
sme mali ihrisko, dnešnú Sláviu, na konci
je mini jazierko. Pásli sa tam husi a kačky
a keď sme tam hrávali futbal, nebol problém naučiť sa „vkĺzačky“, pretože všade
boli husacince. Na ulici som sa od detí naučil po maďarsky. Moja mama bola učiteľka, aj ma učila v prvej triede.
Senec bol vtedy skôr bližšie k dedine
ako k mestu?
Dá sa to tak povedať. Pamätám si, ako
kravy chodievali domov večer po ulici
a každá zabočila do domu, kam patrila.
Alebo že hlavná ulica (dnes Lichnerova)
bola vyložená dlažobnými kockami, chodievalo sa tade do Nitry. Rampy sa dali
obísť cez podchod popod železnicu.
Chýba vám niečo z toho starého
Senca?
Ťažko povedať, mení sa celá spoločnosť.
Isto bolo fajn, že sme sa mali kde hrávať.
Dnes deti sedia pri počítačoch. Ihriská,
ktoré tu máme, sú oficiálne, s organizovaným programom. Keď som bol členom
mestského zastupiteľstva, snažil som sa
to zmeniť. Aby boli ihriská pre ľudí otvorené. Šport mám veľmi rád, ale myslím si,
že nie každý musí byť registrovaný v nejakom klube. Športovať sa dá aj neorganizovane, iba pre radosť, len treba mať
na to vytvorené podmienky. Určite by to
mnohým prospelo, najmä tým, čo majú
sedavé zamestnanie.
Tri volebné obdobia ste boli poslancom v MsZ. Môžete porovnávať
ako fungovalo zastupiteľstvo vtedy
a dnes. Ste kritický?
Bol som kritický aj vtedy i teraz. Vždy sa
snažím nájsť podstatu veci a javov. Každý
poslanec hlása, že je tam preto, aby slúžil ľuďom. A tak by to malo byť, len realita nie je vždy taká. Niekedy prevážia
skupinové alebo osobné záujmy. Tomu sa
asi nedá celkom zabrániť, ale malo by byť
zreteľné, že najviac sa angažujú pre spoločné dobro.

Marián Príbelský. Zdroj: Peter Sedala

Do spoločenského života ste sa celý
život zapájali najmä v oblasti športu.
Šport mám naozaj rád. Ešte pred desiatimi rokmi som hrával futbal za lekársku
fakultu. V Senci som začínal ako dorastenec s hádzanou, boli sme dokonca vo finále Majstrovstiev Slovenska, viedol nás
pán profesor Beňuš. Trénoval aj ženy,
zo Senca boli skvelé hráčky, celé družstvo,
niektoré, napr. Magda Petríková a Jolana
Reindlová, sa dostali až do reprezentácie.
Šport dokáže zjednocovať ľudí. Hrával
som v mnohých družstvách, kde boli rôzni ľudia, s odlišnými názormi. Ale keď
sme chceli vyhrať, dokázali sme sa spojiť.
Bolo by fajn, keby to dokázali aj naši politici. Počas školských rokov som recitoval,
poéziu mám dodnes rád. Hrali sme tiež
amatérske divadlo.
Stáli ste pri zrode akcie Senecká
korčuľa.
Pozitívom Seneckej korčule je, že je určená pre všetkých amatérov, od najmenších detí až po celé rodiny. Bolo milé, keď
sa starší páni chválili, že to tiež dali.
Som rád, že sa našli ľudia, ktorí boli ochotní slúžiť niečomu, z čoho nemajú zisk, len
pre dobro ostatných. Podarilo sa nám dať
dokopy výbornú partiu ľudí. Žiaľ, pandémia prerušila tradíciu.

www.sencan.sk

Služba ľuďom je vám vlastná, lebo
ako lekár denne pomáhate chorým. Čo vás viedlo k výberu tohto
povolania?
Mal som inšpiráciu v rodine. Z otcovej
i maminej strany sme mali príbuzných,
ktorí študovali medicínu a počas štúdia
bývali u nás.
Ako sa stalo, že ste si vybrali onkologickú špecializáciu?
Nevybral som si ju. To je dlhý príbeh, poznačený vtedajšou dobou. Už ako študent
som si privyrábal na patológii, aj po skončení školy som tam zostal. Dostal som sa
nechcene medzi kolesá vyšetrovania
Štátnej bezpečnosti a dali mi podmienku,
že nesmiem učiť študentov - ani na patológii. Podarilo sa mi za pomoci jedného
Senčana prejsť na chirurgiu - roky som
tam odpracoval. Až kým mi jedného dňa
primár pri umývaní pred operáciou neoznámil, že sa pôjdem preškoliť na onkologický ústav, lebo je potrebné, aby v tíme
bol aj onkológ a ja ako bývalý patológ
som na to vhodný...
Ako onkológ ste každý deň konfrontovaný s bolesťou, smutnými osudmi. Čo vám pomáha zvládať emocionálnu nálož?
Každý deň som sa tešil domov na rodinu, to bol pre mňa skutočný relax. Niekto
berie deti ako záťaž, ja nie. Pre mňa boli
moje deti vždy najväčší oddych. Vedel
som, že s nimi môžem hovoriť úprimne,
že ony sú ku mne úprimné. To, že som sa
mohol s nimi cítiť úplne voľný, to je najlepší oddych.
Deti sú radosť. Samozrejme, že to stojí aj
trochu sebaobetovania, ale tak to už v živote býva.
Máte naozaj veľkú rodinu, keď sa zídete všetci, musí to byť nádherné.
Pre mňa áno. Pre manželku náročné,
lebo musí všetko prichystať. Mám šesť
detí a sedemnásť vnúčat.
Vydal sa niekto aj vašou cestou?
Tri dcéry sú lekárky a tri ďalšie deti sú
právnici.
Okrem športu a rodiny máte aj iného koníčka?
Všetky moje koníčky sú spojené so športom. Kým som bol na fakulte, robil som
vysokohorského sprievodcu počas letných sústredení študentov. Dodnes veľmi
rád plávam - všetky štyri štýly, rád som
lyžoval. A čo mi robí veľkú radosť? Snažím sa žiť podľa svojho presvedčenia. Teším sa, keď sa mi to darí. Som kresťan.
Najväčšiu radosť mám, keď sa mi podarí
niekoho nečakane potešiť.

www.sencan.sk
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O práci hovoríte so zápalom, hoci už máte nárok
na zaslúžený odpočinok.
Svoje povolanie mám rád. Aj mňa ako každého človeka teší
úspech, keď sa podarí pomôcť pacientovi. Uvažujem však už
o tom, že by som skončil, roky mi pribúdajú a sily ubúdajú.
To sú nemenné veličiny. Ibaže zatiaľ nemám na mojom pracovisku nástupcu.
Vráťme sa na záver k Sencu. Čo by ste ukázali návšteve, ktorá naše mesto nepozná?
Určite Slnečné jazerá, tam som strávil veľa času.
Ak by ste mali neobmedzenú možnosť čokoľvek
v meste zmeniť, čo by ste urobili?
To je stará pesnička! Nepáči sa mi stred mesta, napokon, asi
málokomu. Bol som proti tomu, keď sa začali vydávať povolenia, bez komplexného projektu vzhľadu hlavne stredu
mesta. Chcel som, aby sa urobil pekný architektonický návrh. Nepodarilo sa. Škoda, mohli sme mať reprezentatívnejšie centrum.
Veľmi citlivou otázkou sa stáva v posledných rokoch
delenie na „starých Senčanov“ a prisťahovalcov. Ako
to vnímate vy?
Necítim to ako problém alebo rozpor. Chápem, že konzervatívni ľudia majú radi veci tak, ako sú zvyknutí a neradi ich
menia. Násilné búranie zvyklostí nie je vždy správne. Mali by
sme nájsť spoločnú cestu, čo si vyžaduje pochopenie z oboch
strán. Moji traja zaťovia nepochádzajú zo Senca, ale Senec si
obľúbili a určite tiež prispievajú k tomu, aby sa tu lepšie a radostnejšie žilo.
Rozhovor pripravila Monika Macháčková

Marián Príbelský má veľkú rodinu, ktorá mu robí radosť. Zdroj: archív rodiny

Špeciality v meste Senec
Milovníci kvalitného vína vedia, že vo vinotéke LaVin
na Bernolákovej ulici v Senci nájdu široký výber vín.
Porozprávali sme sa s jej majiteľom Jaroslavom Skácelom.
Ako ste sa dostali k rozhodnutiu
otvoriť si vinotéku?
Netradičnou cestou. Pôvodne som sa venoval robotike, robil som projekty pre rôzne
firmy. Jednou z nich boli aj vinárske závody
v Topoľčiankach. Videl som, ako fungujú, ako
vyrábajú vína a zapáčil sa mi tento vinársky svet. Priamym impulzom na otvorenie
vinotéky bola moja svadba. Podávalo sa topoľčianske víno, ktoré malo výborný ohlas.
Odvtedy uplynulo takmer desať
rokov a LaVin je dnes už osvedčená
značka a obľúbená vinotéka. Na čom
ste založili svoje podnikanie?
Kľúčom je osobný prístup k zákazníkovi. Snažím sa mu dopriať to najlepšie z toho, čo nám
slovenskí vinári ponúkajú. Preto do LaVin
vyberám len vína, ktoré osobne ochutnám
a s ktorými sa stotožním. Vďaka tomu mám
prehľad a dokážem zákazníkovi napasovať
víno doslova na mieru na každú príležitosť.
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V ponuke máte viac ako 300 druhov
vín, od sudových až po archívne najvyššej kvality. Dokážu vás pri takomto výbere zákazníci ešte prekvapiť
nejakou špeciálnou požiadavkou?
Po rokoch skúseností už len veľmi výnimočne. Na mieru totiž navrhujem vína nielen
našim zákazníkom, ale aj rôznym firmám,
agentúram.... S väčšinou z nich máme dlhoročnú spoluprácu, pretože pri 30 vinárstvach, ktoré máme v ponuke, im dokážem
navrhovať vína tak, aby sa neopakovali.

Preferujem hlavne vína z malých vinárstiev, pretože tie majú
najväčší potenciál pozitívne prekvapiť. Treba ich len poznať a vedieť odhadnúť na akú príležitosť sa
hodia najviac. A to je moja úloha.

Nájdu sa u vás aj nejaké špecialitky?
Práve vďaka intenzívnej spolupráci s desiatkami vinárstiev, si môžem od nich vyberať
takpovediac „hrozienka z koláča“. V ponuke
mám preto vína z rôznych limitovaných edícií, ku ktorým sa bežne zákazník nedostane,
oranžové, barikové, či vína spracované metódou Sur Lie. Trendom sú tiež nízkohistamínové vína, ktoré majú v našej vinotéke
silné zastúpenie. Niektoré z nich dokonca
bodovali na najprestížnejších svetových súťažiach v Paríži, Viedni či Madride.
Aká je vaša srdcovka?
Obľúbil som si vína z Fundus Regius. Je to
malé rodinné vinárstvo z Východného Slovenska. Časť špičkových slovenských someliérov považuje ich produkciu dokonca
za najunikátnejšiu v celej krajine.
V predajni ponúkate aj iné chuťovky?
Áno, v ponuke máme výrobky od slovenskej spoločnosti Lyra Chocolate. Kvalitou
patrí medzi svetovú špičku. Obľúbené je
tiež lyofilizované ovocie, sušené mrazom,
ktoré okrem toho, že samotné chutí výborne, sa tiež dá veľmi dobre kombinovať napríklad s frizzante.

Vinotéka Lavin, Bernolákova 9, Senec – www.lavin.sk – tel.: 0944 076 476

Pondelok: zatvorené, utorok-piatok 10:00 – 18:00, sobota 9:00 – 13:00, nedeľa – zatvorené.
05-04
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A Csemadok múltjáról és jelenéről
A Csemadok országos elnöke Bárdos Gyula tősgyökeres szenci. Édesapja
vezette be a Csemadok köreibe, aki a Szent Miklós templom kántora volt. Már
gimnazistaként bekapcsolódott a klubmozgalmi tevékenységbe. Főiskolai
tanulmányai befejeztével újságíró lett. A bársonyos forradalom idején
elkezdődött a politikusi pályafutása is. Tizenhat éven át volt parlamenti képviselő
a MKDM és az MKP színeiben. 2014-ben indult a köztársaságielnök-választáson,
ahol a tizennégy jelölt közül az ötödik helyen végzett. Máig tagja Szenc Város
Képviselőtestületének. 2012-től a Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és
Közművelődési Szövetség országos elnöke.
Hogyan alakult meg a Csemadok ?
Miután 1949-ben visszaállították a magyar lakosság állampolgári jogait, szovjet javaslatra megalakult a Csemadok – Csehszlovákiai
Magyar Dolgozók Kultúregyesülete. Eleinte
erőteljes ideológiai felügyelet alatt működött,
de hamar önálló életet kezdett élni. A tagság
a politikai állásfoglalásoktól sem riadt vissza.
1956-ban 3000 ember kilépett a Csemadokból tiltakozásul Magyarország szovjet megszállása ellen. 1968-ban az emberarcú szocializmust hirdető szlovák politikusok a Csemadokon keresztül igyekeztek utat találni
a magyar kisebbséghez. A normalizáció éveiben a Csemadok sok vezetőjét leváltották, akiket azonban később rehabilitáltak. A bársonyos forradalom forgatagában is jelen voltak
a Csemadok olyan személyiségei mint Dobos
László, Szabó Rezső és sokan mások.
Mi válozott a rendszerváltás után?
Elöljáróban le kell szögezni, hogy a Csemadok
a kezdetekben sem volt az és ma sem politikai
szervezet. Legfontosabb feladata, hogy a magyar közösségek kultúráját megtartsa és mint
élő hagyományt adja tovább. Emellett nagyon
fontos szerepe van a közművelődéssel, a közéleti és a társadalmi kérdésekkel kapcsolatos
vélemények formálásában, valamint a közösség összetartásának elősegítésében. 1996-ban
a Mečiar kormány egyik napról a másikra
megszüntette a Csemadok állami támogatását. Ezt követően az országszerte tevékenykedő ﬁzetett munkatársak száma mintegy százról a mai kettőre csökkent. Bauer Győzőnek,
az akkori országos elnöknek nagy szerepe
volt a megmaradásban, mégis a legnagyobb
köszönet azoknak jár, akik a falvakban, városokban az aktuális rendszerektől függetlenül változatlan odaadással igyekeztek az ott
élők kulturális és közösségi igényeit kielégíteni. A Csemadok kiállta a próbát, mert most
is 53 000 tagja és mintegy 500 alapszervezete van. A működési költségeket a Magyarországról érkező támogatás fedezi, amelyet

Gyula Bárdos. Foto: Jenő Görföl

a Csemadoknak mint kiemelt nemzeti intézménynek folyósítanak. A rendezvényeinket
pályázatokból, önkormányzati támogatásokból és nem utolsósorban a tagdíjakból is ﬁnanszírozzuk. Itt ki kell emelnem a Csemadok Szenci Alapszervezetének a városi önkormányzattal való kiváló együttműködését.
Hogyan lett a Csemadok elnöke?
A tisztújítások során többször fölmerült a nevem a lehetséges jelöltek közt a Csemadok országos elnökének tisztségére, de amíg parlamenti képviselő voltam nem fogadtam el a jelöléseket. 2012-ben viszont már igent mondtam. Azóta második elnöki periódusomat töltöm, illetve egy éve már rászolgálok, mert tavaly a járvány miatt nem lehetett megtartani
a tisztújító közgyűlést.
Milyen volt a Csemadok a járvány előtt?
Egy folyamatosan megújuló kulturális szervezet vagyunk, amelyet a mindenkori tagság
és a vezetők lelkesedése, tenni akarása tölt
meg élettel. A mintegy ötszáz alapszervezetünk mindegyike egyedi közösség, amelyek
sokszínű életet élnek. A ﬁatalítás és a hölgyek
bevonása terén nagyon sokat sikerült tenni.
Tematikus nyári táborokat szerveztünk, facebook oldalak, videók készültek a ﬁataloknak.
A magyarországi Petőﬁ program keretében
lektorok érkeztek a szórványtelepülésekre,
akik új lendületet vittek a helyi közösségek
életébe. Nagy szerepe lehet az egyes embereknek is. Jó példa erre Sajógömör, ahol egy
újonnan érkezett pedagógus és egy táncos fél
év alatt szenzációsan felpezsdítették az alapszervezet életét. A Csemadok nemzetközi ismertségéhez hozzájárult a 2014-es köztársaságielnök-választás is. A jelöltségem kapcsán a külföldi sajtóban is megjelent, hogy
Szlovákiában már 72 éve működik a Csemadok kulturális szervezet, amelynek 53000
tagja van. Ennek is köszönhetően kibővültek
a nemzetközi kapcsolataink. Csehország, Vajdaság, Erdély, Kárpátalja, az Őrség, mindenütt, ahol magyar kisebbségek élnek, azokkal

kapcsolatban vagyunk. Szlovákián belül pedig nagyon fontos, hogy a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel van kiemelt kapcsolatunk. A Csemadok 2016-ban megkapta
az Európai Unió civil szervezeteknek adható legmagasabb kitüntetését, az Európai Polgár Díjat. Az Európai Parlament ezt a díjat
a Csemadok hosszú távú hazai kulturális tevékenységéért és a határokon átnyúló kulturális együttműködéssel járó tevékenységért
ítélte oda.
Milyen a kapcsolata a szenci tagsággal?
Itt nőttem föl, máig tagja vagyok a helyi szervezetnek. Szenchez fűződik a Csemadok történetének egyik meghatározó eseménye.
1968-ban a Csemadok-üdülőben született az
az országos elnökségi határozat, amelyik kiállt a Prágai Tavasz mellett. A szenci alapszervezet több mint 50 éve szervezője az országos
jelentőségű Szenczi Molnár Albert Napoknak.
Olyan személyiségek tevékenykedtek a helyi
szervezetben – a teljesség igénye nélkül - mint
Minczinger Sándor, Szabó János, Polák Imre,
Gál Sándor, Ásványi László, Polák Margit, Vojtek László. Nagyszerű szenci sajátosság, hogy
az óvoda, az alapiskola, a magyar középiskola, a könyvtár, a múzeum, valamint a Szenci
Városi Kulturális Központ állandó jelleggel
együttműködik a Csemadokkal. Ennek egyik
kulcsszereplője Polák Margit, aki az összes
említett intézmény bevonásával szervezte
a minden korosztály igényeit kielégítő színvonalas programokat. Fontos megjegyezni,
hogy a Csemadok szervezésében megvalósuló programok távolról sem kizárólag a szenci magyar közösség érdeklődésére tarthatnak
számot. Szlovák ajkú családtagok, barátok,
ismerősök is nagy számban látogatják a Csemadok rendezvényeit.
Milyen lesz a járvány utáni nyitás?
Több mint egy éve működünk egyfajta részleges üzemmódban az aktuális járványügyi
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intézkedéseket betartva, amelyek végül
szinte teljesen megbénították a Csemadokot is. Előtérbe került az on-line tevékenység és a szociális munka. A ﬁatalok, anélkül, hogy ezt javasolnunk kellett volna,

Zo života menšín
bevásároltak, tüzelőt készítettek az időseknek. Olyan emberi értékek mutatkoztak
meg, amelyekre nem is számítottunk. A Covid-járvány lecsengése után nem elég újra
elindulni, hanem sok mindent teljesen újjá
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kell szervezni. Az alapszervezetekben látom, hogy mennyire várják már, hogy bizonyíthassanak. Rengeteg munkánk lesz, de
már alig várjuk! VCs

O minulosti a súčasnosti Csemadoku
Predseda Csemadoku Gyula Bárdos je rodákom zo Senca. Do Csemadoku ho uviedol jeho
otec, ktorý bol kantorom kostola svätého Mikuláša. Už ako gymnazista organizoval klubový život mládeže. Po vysokej škole sa stal novinárom. Počas nežnej revolúcie naštartoval
politickú kariéru. Šestnásť rokov bol poslancom NR SR vo farbách MKDH a SMK. Kandidoval v prezidentských voľbách v roku 2014,
spomedzi štrnástich kandidátov skončil piaty. Je dlhoročným členom Mestského zastupiteľstva v Senci. Od roku 2012 je predsedom
Csemadoku.
Ako vznikol Csemadok?
V roku 1949, po obnovení občianskych práv
maďarského obyvateľstva Československa,
vznikol na základe sovietskeho návrhu Csemadok - Kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu. Spočiatku pôsobil pod silným ideologickým dohľadom, ale
čoskoro začal žiť vlastným životom. Členstvo
sa nebálo prejaviť politické postoje. V roku
1956 opustilo Csemadok 3.000 ľudí na protest
proti sovietskej okupácii Maďarska. V roku
1968 slovenskí protagonisti ideologického
smeru „socializmus s ľudskou tvárou“ oslovili aj maďarskú menšinu prostredníctvom
Csemadoku. Počas rokov normalizácie to
malo za následok výmenu mnohých funkcionárov spolku, ktorí však boli neskôr rehabilitovaní. Osobnosti Csemadoku ako László Dobos, Rezső Szabó a mnoho ďalších sa zaslúžili
o úspech nežnej revolúcie na Slovensku.
Čo sa zmenilo po nežnej revolúcii?
Zmenil sa názov organizácie na Csemadok
- Maďarský spoločenský a kultúrny zväz
na Slovensku. Je potrebné poznamenať, že
Csemadok nebol a nie je politickou organizáciou. Jeho najdôležitejšou úlohou je zachovať kultúru maďarských spoločenstiev,
odovzdávať ju ďalej ako živú tradíciu a podporiť súdržnosť komunít. V roku 1996 vtedajšia Mečiarova vláda zo dňa na deň zrušila štátnu podporu pre Csemadok, ktorý mal
v tom čase zhruba stovku platených zamestnancov po celom Slovensku. Po zrušení podpory sa ich počet znížil na dnešných dvoch.
Győző Bauer, vtedajší predseda Csemadoku,
zohral dôležitú úlohu v boji za prežitie zväzu, napriek tomu patrí najväčšia vďaka tým,
ktorí sa v dedinách a mestách snažili naďalej
uspokojiť kultúrne a komunitné potreby ľudí.

Csemadok obstál v tejto skúške. V súčasnej
dobe má 53.000 členov a asi 500 základných
organizácií. Prevádzkové náklady organizácie sú kryté z grantu z Maďarska, podľa zákona o kľúčových zahraničných národných
inštitúciách. Podujatia ﬁnancujeme z projektov, komunálnych dotácií a z členských príspevkov. Tu musím vyzdvihnúť vynikajúcu
spoluprácu základnej organizácie Csemadoku v Senci s vedením mesta.
Ako ste sa stali predsedom?
Moje meno sa viackrát objavilo medzi kandidátmi na post predsedu, ale neprijal som nomináciu, kým som bol poslancom Národnej
rady SR. V roku 2012 som však povedal áno.
Už rok presluhujem po druhom funkčnom
období, pretože vlani nebolo možné usporiadať voľby funkcionárov pre epidemiologické
opatrenia.
Aký bol Csemadok pred epidémiou?
Csemadok je neustále sa meniaca kultúrna
organizácia, ktorú napĺňa životom ochota,
nadšenie a vôľa členov aj funkcionárov. Každá z našich základných organizácií je jedinečnou komunitou. Vo všeobecnosti je však
možné konštatovať, že v oblasti omladenia
členskej základne a zapojenia dám do života zväzu sme urobili veľa. Zorganizovali sme
tematické letné tábory, zriadili facebookové stránky, natočili sme videá pre mladých.
V rámci maďarského programu Petőﬁ prišli
stážisti do našich komunít žijúcich na jazykových pomedziach a priniesli nové impulzy.
Aj jednotlivci môžu zohrať veľkú úlohu. Dobrým príkladom je obec Gemer, kde nový učiteľ a jeden tanečník za pol roka senzačne oživili fungovanie základnej organizácie.
Prezidentské voľby v roku 2014 prispeli
k medzinárodnému spoznaniu aj uznaniu
Csemadoku. V súvislosti s mojou kandidatúrou sa v zahraničnej tlači objavili informácie o našej kultúrnej organizácii, ktorá pôsobí na Slovensku už 72 rokov. Vďaka tomu sa
naše medzinárodné kontakty rozšírili. Česká
republika, Vojvodina, Sedmohradsko, Zakarpatsko, Južné Rakúsko, kdekoľvek žijú maďarské menšiny, sme s nimi v spojení. V rámci Slovenska je dôležité, že máme výnimočný vzťah so Združením maďarských učiteľov na Slovensku, Združením maďarských
rodičov na Slovensku a Združením maďarských skautov na Slovensku. V roku 2016

získal Csemadok najvyššie ocenenie Európskej únie pre mimovládne organizácie, Cenu
európskeho občana. Európsky parlament
udelil túto cenu za naše dlhoročné domáce
kultúrne aktivity a za cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry.
Ako vnímate seneckú organizáciu?
Vyrastal som tu a som členom Základnej organizácie Csemadok Senec, ktorá má úctyhodnú históriu. So Sencom sa spája jedna
z rozhodujúcich udalostí v histórii Csemadoku. V roku 1968 v chate na Slnečných jazerách bolo prijaté vyhlásenie predsedníctva zväzu na podporu Pražskej jari. Seneckí
aktivisti už viac ako 50 rokov každoročne organizujú podujatie celoštátneho významu,
Dni Alberta Molnára Szencziho. Bez nároku
na úplnosť spomeniem významné osobnosti,
ktorých prínos presahuje hranice nášho mesta, ako Sándor Minczinger, János Szabó, Imre
Polák, Sándor Gál, László Ásványi, Margit Polák a László Vojtek. Úžasnou osobitosťou Senca je, že materská škola, základná škola, maďarské gymnázium, knižnica a múzeum, ako
aj celé Mestské kultúrne stredisko v Senci dlhodobo a úspešne spolupracujú s Csemadokom. Jedným z kľúčových aktérov tejto spolupráce je Margit Polák, ktorá za uplynulé
desaťročia zorganizovala nespočetné množstvo hodnotných programov pre všetky vekové kategórie. Programy organizované seneckým Csemadokom nie sú v žiadnom prípade určené len pre maďarskú komunitu.
Naše podujatia v hojnom počte navštevujú
aj Slováci.
Aké sú plány na otvorenie po epidémii?
Už viac ako rok fungujeme v akomsi núdzovom režime, ktorý prispôsobujeme aktuálne
platným epidemiologickým opatreniam. Aj
tak nás pandémia takmer úplne ochromila.
Do popredia sa dostali online aktivity a sociálna práca. Mladí ľudia, bez toho, aby sme im
to museli navrhovať, chodili nakupovať, alebo pripravovali palivové drevo pre starších
ľudí. Ukázali sa ľudské hodnoty, ktoré sme
ani nečakali. Po tom, čo epidémia ustúpi, nestačí iba reštart, ale veľa vecí bude potrebné
kompletne preorganizovať. V základných organizáciách vidím ako veľmi očakávajú nový
začiatok. Čaká nás veľa práce, už sa nevieme
dočkať!
VCs
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Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov

Ján Bagin (65)
Mgr. Eva Čerešnešová (70)
Daniela Pauerová (70)
Magdaléna Zelmanová (75)
Mária Peľová (75)
Magdaléna Sedminová (85)
Anton Jevin (85)

Klub dôchodcov

Kazimír Jakubička (70)
Magdaléna Zelmanová (75)
Sidónia Hokšová (80)
Janka Janáková (80)
Jozef Fülöp (85)
Anton Jevin (85)
Júlia Szabová (90)
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V Mestských novinách

SZTP ZO č. 215

Senčan bezplatne uverejníme mená narodených detí,

Ondrej Surmák (60)
Mgr. Eva Čerešnešová (70)

sobáše alebo úmrtia. Z dôvodu ochrany osobných
údajov však potrebujeme
buď zaslanie súhlasu mailom na sencan@senec.sk
alebo podpísaný súhlas
osobne v redakcii.

Spomíname
„Ten, kto ťa poznal, si spomenie a ten, kto Ťa
mal rád, nikdy nezabudne.“ Dňa 22. apríla
sme si pripomenuli 21. výročie, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat
Zdeno Putna. S láskou spomína manželka
Erika, dcéra Iveta a syn Róbert s rodinami, sestra Viera a brat Stanko s rodinami.

Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v tvojich
očiach svit, ťažko sa nám bude bez Teba žiť... Dňa
5.mája uplynul rok, čo nás náhle navždy opustil vo veku 53 rokov milovaný manžel, otec, syn,
brat, švagor, krstný otec, zať. Ján Várady, dlhoročný predseda jachtárskeho klubu Slávia Senec.
Ďakujeme za tichú spomienku. Milujúca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, kamarátom, susedom za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým Štefanom Kollátom,
ktorý nás opustil 3.4.2021. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

Dňa 4.mája 2021 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý Štefan Krasňanský.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka
Zdena so synom, dcéra, vnučka, vnuk s rodinami a brat Jozef.

Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
spokojný, večný spánok môžeme Ti priať. Dňa
14. mája si pripomenieme druhé výročie, čo
nás navždy opustila naša drahá manželka,
mamička a babka Eva Mikulášových. V tichej modlitbe s láskou a úctou spomíname.

Dňa 9.5.2021 uplynie 7 rokov, čo nás navždy
opustil Arpád Maczeák, manžel, otec a dedko. Za tichú spomienku ďakuje smútiaca
rodina.

29. mája uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša drahá Mária Časná rod. Baťková. S úctou na ňu spomína smútiaca rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.

Osud nikdy nevráti čo vzal. Len jedno vráti, spomienky a žiaľ.
Dňa 15.3. sme si pripomenuli tri roky, čo nás navždy opustila naša
svokra, babka a prababka Mária Pirošková. S láskou na ňu spomíname. Nevesta Františka, vnúčatá Monika, Katka, Števo s rodinami a pravnúčatá Miško, Miška, Matúš a Matej

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves rokonnak, barátnak ismerősnek, akik 2021. március 26-án elkísérték utolsó útjára drága halottunkat, a
szeretett édesanyát, anyóst, nagymamát,
dédnagymamát özv. Németh Jenőné,
szül. Gottgeisl Erzsébetet és imáikkal,
virágadományaikkal, részvétnyilvánítással igyekeztek enyhíteni
fájdalmunkat. A gyászoló család
Dňa 26.03.2021 sme sa rozlúčili s našou drahou matkou,
svokrou, babkou a prababkou Alžbetou Némethovou,
rod. Gottgeislovou. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí ju spolu s nami odprevadili na poslednej ceste
a prejavením sústrasti, modlitbami a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť našu bolesť. Smútiaca rodina

Dňa 08.05 uplynulo 20 rokov., čo nás navždy
opustila naša mamička Mária Póorová. Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. Zavreli sa oči tvoje. Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. Spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať. Smútiaca rodina

Nikdy sa nezahoja rany, keď odíde ten, koho
ste mali radi. Dňa 20.3.2021 dotĺklo srdiečko milovaného manžela, otca a starkého
Mateja Divičana. Vždy zostane v našich srdciach. Venujte mu tichú spomienku
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Blahoželáme
Dňa 15.3.2021 oslávila
38 rokov Monika Mikolajová rod. Pirošková. Prajem ti lásku,
zdravie a šťastie. Pán
boh ťa obdaril s krásnou rodinkou a detičkami, na ktoré sme sa veľmi tešili. Nech
máš veľa lásky, sily na výchovu detí, čo
nie je ľahké a veľmi zodpovedné. Mám
ťa veľmi rada. Si dobrá dcéra a máš dobré srdce, rozdávaš samú lásku a nech si
dlho zdravá a šťastná. To ti prajú mama,
sestra Katka s rodinou, brat Štefan a
krstné deti Miško, Miška a teta Marika s
rodinou

Dňa 14.4.2021 oslávi 36 rokov Katka Pirošková. Moje zlatko, si všetko to krásne a dobré, čo ma postretlo. Veľmi som na
teba hrdá. Tvoj život
je neľahký a bolestný, ale vždy som tu pre
teba a vždy budem. Prajem ti veľa zdravia, nech sa mi uzdravíš. Nech si zdravá
pre svoje detičky, ktoré ťa milujú. To ti
praje mamina, sestra Monika s rodinou,
brat Štefan, Maťko a detičky Miško a Miška, čo ťa milujú a teta Marika s rodinou

Dňa 17.3.2021 oslávili svoj prvý rôčik
Matúško a Matej
Mikolaj. Srdiečka
moje rastú do krásy. Čakali sme na
ich príchod s veľkou radosťou a plného očakávania. Prišli na svet malinkí, zmestili sa
do jednej dlane. Zabojovali a rastú z nich
chlapci ako buci. Sú moje poklady, ktoré potešia a zohrejú pri srdci. Prajem im zdravie, šťastie, lásku a nech ich obklopujú samí
dobrí ľudia. To vám praje babka Pirošková,
rodičia, teta Katka, ujo Martin, strýko Števo,
bratranec Miško, sesternička Miška a teta
Marika s rodinou

76. výročie
oslobodenia Senca
Tento rok si pripomíname významné
76. výročie oslobodenia nášho mesta od
vojsk fašistického Nemecka a jeho prisluhovačov jednotkami Červenej armády
2. Ukrajinského frontu pod vedením maršala Malinovského. Oslobodenia sa Senčania dočkali 1. apríla 1945.
Primátor Dušan Badinský, viceprimátor
Juraj Gubáni a predseda ZO SZPB Zdenko
Marton si 1. apríla 2021 uctili túto významnú udalosť položením venca pri pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom nášho
mesta.
DM

V roku 1959 sa v Senci konala okresná Spartakiáda. V 5-ročných cykloch bola vyvrcholením osláv
výročia oslobodenia krajiny Červenou armádou. Celoštátnu prezentáciu sledovalo viac ako 2 milióny
divákov. Zdroj foto: Mestské múzeum v Senci
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Nevítaní návštevníci
Pojem invázny druh nie je v súčasnosti azda už nikomu neznámy.
Zmenou klimatických podmienok dochádza k prenikaniu
nepôvodných organizmov do ekosystémov, v ktorých sa predtým
nevyskytovali, prekonajúc rôzne geografické, environmentálne
či reprodukčné bariéry. A tak dochádza k zmene pôvodných
rastlinných i živočíšnych spoločenstiev. Mnohé z nich
jednoducho neprežijú, pretože nové podmienky sú pre nich
ešte stále nevhodné. Ale tie tolerantnejšie sa môžu aj postupne
ujať, ich populácie dokážu prežívať dlhé roky s negatívnym
dopadom na fungovanie celého ekosystému. Keďže v novom
prostredí nie sú prítomné ich prirodzené predátory, ľahko
sa im podarí prežiť, rozmnožovať sa a prenikať do nových
oblastí. Pri nadmernom rozšírení môžu niektoré invázne druhy
spôsobiť aj vážne hospodárske škody, napr. ako škodcovia lesov
a poľnohospodárskych plodín, iné predstavujú riziko pre zdravie
človeka (napr. parazity, jedovaté organizmy).

Ako sa k nám tieto druhy vlastne dostávajú?
Niektoré majú jednoducho vlastnosť expanzívne sa šíriť do nového prostredia,
čomu napomáha i zmena klímy, globálne
otepľovanie, aridizácia krajiny. Mnohé invázne elementy sa do Strednej Európy dostali aj vďaka človeku. Globalizácia, svetový obchod a cestovný ruch značne napomáhajú ich šíreniu. Niektoré druhy k nám
boli dovezené za účelom chovu (napr. kožušinová zver, ryby, plazy), neskôr sa im
podarilo preniknúť do nového prostredia
a udomácniť sa tam. Dnes mnohé z nich už
vnímame ako bežnú súčasť bioty. Rovnako
i rastliny dovezené ako okrasné sa po čase
rozšírili a pri výraznom reprodukčnom
potenciáli vytvorili rýchlo súvislé porasty.
Mnohé z nich sú známe alergény (zlatobyľ,
ambrózia), ich likvidácia je často veľmi
problematická a vyžaduje si dlhodobý systémový prístup.
Do Európy prenikli pod vplyvom človeka tisíce rozmanitých nepôvodných organizmov, najčastejšie z Ázie a Ameriky. Prirodzene, nevyhýbajú sa ani Slovensku. Tie
s vážnym negatívnym dopadom na naše
pôvodné rastliny a živočíchy našli svoje
miesto v príslušných právnych normách,
ktoré zakazujú ich držanie prepravu či
dovoz.
Iné patria k najznámejším tvorom v našom okolí a boj proti nim priniesol najmä pred mnohými rokmi viaceré dnes
už len úsmevné momenty. Napríklad

taký „imperialistický americký chrobák“
pásavka zemiaková azda najznámejší škodca zemiakov, ktorého rozšírenie
súvisí s dovozom tejto komodity z amerického kontinentu. Do Európy dorazila

www.sencan.sk

pásavka už v roku 1877, najprv do Spojeného Kráľovstva a odtiaľ už bola ľahká cesta do ďalších európskych krajín. Jej šírenie
sa urýchlilo hlavne po II. svetovej vojne,
v bývalom Československu sa prvýkrát výraznejšie objavila v 50-tych rokoch 20. storočia. A prečo ten propagandistický názov?
Komunistický režim ju jednoducho považoval za zbraň Západu, ktorý nebezpečný
hmyz vypúšťal rovno z lietadiel. Zdá sa, že
bol úspešný.

Aké ďalšie invázne druhy nás
ovplyvňujú priamo tu v Senci?

Myslím, že už niet záhradkára, ktorý by sa
ešte nezoznámil so slizovcom iberským.
Práve keď sa začneme tešiť z prvých vyrastajúcich plodín, objaví sa tento všežravý mäkkýš a bez problémov nám ich
zlikviduje. Na našom území sa vyskytuje

Slizovec iberský. Zdroj: Mestské múzeum v Senci
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od začiatku 90. rokov, kedy bol k nám zavlečený z Pyrenejského polostrova zrejme
v štádiu vajíčok v pôde kvetináčov dovážaných rastlín. A keďže tu nemá prirodzeného predátora, veľmi sa mu darí a rýchlo sa šíri. Problémom pre neho sú len naozaj veľmi mrazivé zimy, a keďže takých je
už v našich podmienkach pomenej, musíme s týmto nenásytným živočíchom naďalej počítať.

Niekedy inváziu podporuje aj
dobrý úmysel

Lienka ázijská mala pôvodne slúžiť ako
biologická zbraň proti voškám a ďalšiemu
fytofágnemu hmyzu v skleníkoch a ovocných sadoch, no po rozšírení do okolitého prostredia sa z nej stal celkom vážny
problém. História introdukcie lienky ázijskej sa začala v Amerike v roku 1916, kde
po desiatkach rokov úžitku unikla veľmi
úspešne koncom 80-tych rokov do okolia. V Európe prebiehala jej introdukcia
od roku 1982, o 20 rokov sa už nekontrolovateľne šírila. Na Slovensku bola prvýkrát pozorovaná v roku 2008. Jej pažravosť
(60-80 vošiek/deň), agresivita a vysoká reprodukčná schopnosť ohrozujú pôvodné
druhy lienok, predovšetkým lienku dvojbodkovú a sedembodkovú. A ako ju spoznáte? Je naozaj veľmi variabilná, často
červená, oranžová, žltá aj čierna s malým
aj väčším počtom bodiek či škvŕn. Na jeseň
sa hromadne sťahuje do budov, kde môže
ľahšie prezimovať. Radosť z nej nemajú ani
vinári, ktorým znehodnocuje chuť vína.
Iste si už mnohí z vás všimli na prechádzke po meste zaschnuté časti

Lienka ázijská. Foto: Wikipedia

Invázia ploskáčika pagaštanového v Európe. Zdroj: Mestské múzeum v Senci

na listoch pagaštana konského. Listy postupne uschnú, až predčasne opadajú. Tento jav má na svedomí taktiež invázny druh,
drobný motýľ ploskáčik pagaštanový.
Prvýkrát bol zaznamenaný v roku 1984
v Macedónsku, odtiaľ sa postupne rozšíril
do Strednej Európy a ďalších štátov. V roku
1994 bol zistený už aj na Slovensku a ohrozil veľkú časť populácie pagaštanov. Poškodenia listov sa začnú prejavovať koncom
mája, malé hrdzavé škvrny (tzv. požerky)
sa postupne zväčšujú až dôjde k celoplošnému poškodeniu. Už v auguste môžu byť
všetky listy uschnuté. A to len vďaka húsenici ploskáčika pagaštanového, ktorá postupne rozožiera parenchým listu. Škodca následne prezimuje v opadanom lístí,
preto je dôležité jeho sústavné hrabanie
a likvidácia.
A teraz niečo neznámejšie. Necelé 2
mm veľký hmyz a predsa môže spôsobiť obrovské škody. Predstavujem vám
strapku západnú. Mnohí ani netušíte, že
ju vo svojej blízkosti môžete mať. Aj keď je
to skôr skleníkový druh invázneho živočícha, nepohrdne ani dekoratívnymi rastlinami v interiéroch. Pochádza zo severnej Ameriky a v Európe sa prvýkrát ocitla
v roku 1983 v skleníku s africkými fialkami. Jej šíreniu napomohlo práve obchodovanie s exotickými rastlinami. A prečo je
tak nebezpečná? Prenáša tzv. tospovírusy (rastlinné vírusy), ktoré môžu zlikvidovať celú úrodu. Problémy predstavuje predovšetkým pre veľkopestovateľov. Akonáhle ju zaregistrujú v skleníkoch, je potrebné vykonať nutné opatrenia (chemické,

biologické či v extrémnych prípadoch spálenie celej úrody). Finančná náročnosť
týchto opatrení je asi každému jasná.
Uvedené druhy sú len nepatrným zlomkom pestrej palety inváznych organizmov
okolo nás. Možno sú to práve tie, s ktorými sa pravidelne stretávame v uliciach,
parkoch, záhradách a domácnostiach.
Na mnohé sme si už akosi zvykli. Meniaca sa klíma pozve v najbližších rokoch oveľa viac neželaných návštevníkov. A keďže
prevencia je vždy lacnejšia ako liečba, kľúčom k ich zvládnutiu je celkom iste dostatok vedomostí o nich.
Jana Fedorová
Mestské múzeum v Senci

Strapka západná. Zdroj: PríF UK
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Koncepcia rozvoja športu a športovej
infraštruktúry mesta Senec
na roky 2021 – 2025
Na zasadnutí MsZ Senec 25. marca 2021 poslanci mestského
zastupiteľstva prerokovali a schválili Koncepciu rozvoja športu
a športovej infraštruktúry mesta Senec na roky 2021-2025.
Koncepcia dáva ucelený pohľad na šport v meste. Jej hlavným
cieľom bolo zmapovať a zanalyzovať súčasnú situáciu v oblasti
športu, poukázať na aktuálny stav úrovne športu pre všetkých,
športu na školách, v športových kluboch a zmapovať reálny stav
športovej infraštruktúry.
Tento dôležitý koncepčný dokument bol
spracovaný zbieraním údajov k 31.12.2019
prostredníctvom
dotazníkov,
ktoré
boli vytvorené pre nasledovné skupiny
respondentov:
• materské a základné školy, vrátane
súkromných,
• športové kluby a športovú verejnosť –
z 32 rozposlaných dotazníkov sa nám
vrátilo 27,
• širokú verejnosť – dotazník bol sprístupnený dva mesiace na Informačnom
portáli Mesta Senec a reagovalo 218
respondentov.
Na základe zistených faktov, skutočností, názorov z vyplnených dotazníkov bola
spracovaná SWOT analýza ako východisko
na stanovenie cieľov, priorít a opatrení
na zlepšenie, rozvoj a napredovanie športu v meste Senec.
Z nich vyberáme:

Školy a školská infraštruktúra

• Systém spolupráce na zlepšenie komunikácie školy, športové kluby – ostatní nájomcovia, zlepšenie spolupráce hodiny
telesnej výchovy a krúžková činnosť

Športové kluby

• Skvalitniť a nastaviť systém hodnotiacich kritérií pre rozdeľovanie dotácií
z rozpočtu Mesta Senec v zmysle platného VZN
• Nastaviť systém aktualizácie databázy športových klubov v zmysle zákona o športe, nastaviť systém sledovania mladých športovcov do 23 rokov
v zmysle Zákona o športe, reprezentantov Slovenska v jednotlivých športových
kluboch

Športová infraštruktúra

• Výstavba viacúčelovej športovej haly
a športového areálu
• Pasportizácia športovej infraštruktúry
mesta Senec - analýza a revízia súčasného stavu detských a športových ihrísk
a športovej infraštruktúry v meste (vrátane ihrísk materských a základných
škôl) – telocvične v správe škôl, vonkajšie ihriská v správe útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta, Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Všeobecné opatrenia na rozvoj
športu

• propagácia a informovanosť občanov
o športovom dianí v meste – webstránka, FB stránka – Šport v meste

Cyklotrasy, cyklodoprava,
cyklo-infraštruktúra

• Plán, koncept riešenia cyklodopravy
v meste Senec
• Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov a doplnkovej infraštruktúry. Výstavba miestnych
chodníkov a cyklotrás na prepojenie odľahlých území a okolitých obcí s centrom
mesta a rekreačnou časťou Slnečné jazera, vrátane vypracovania projektovej
dokumentácie.
Schválená „Koncepcia športu“ je základ
a vytvára jasný predpoklad na zlepšovanie, zvyšovanie úrovne športu v Senci.
Je to otvorený dokument, ktorý je možné podľa potrieb aktualizovať.
Podnety pre aktualizáciu môžu vyplývať z monitorovacích správ a z dotazníkov, z požiadaviek subjektov zapojených

do realizácie, športových organizácií, klubov, Komisie športu pri MsZ v Senci. Aktualizácia podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
Šport a pohyb nás robí zdravšími
a šťastnejšími. Šport a pohyb sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu moderného človeka a preto chceme týmto poďakovať všetkým, ktorí nám zaslali dotazníky,
ktorí nám dali podnety a nebolo ich málo,
stali ste sa súčasťou tvorby koncepcie.
Záverom chceme podotknúť, že ani najlepšie spracovaná koncepcia športu, nebude úspešná, ak si jej zámery a ciele neosvoja všetky články v meste – poslanci MsZ, vedenie mestského úradu spolu s jednotlivými oddeleniami, materské a základné školy, tiež všetky športové kluby a telovýchovné združenia v meste, športovci, tréneri,
funkcionári a v neposlednom rade rodičia,
fanúšikovia športu v meste Senec.
Široká a konštruktívna spolupráca je
nevyhnutná v súvislosti so širokým obsahovým spektrom a komplikovanosťou otázok, ktoré je potrebné riešiť. Len tak sa vytvorí a implementuje dobrá politika mesta
v rozvoji športu.
Celú Koncepciu športu nájdete na Informačnom portáli mesta: www.senec.sk/
sk/clanok/koncepcia-sportu
Gabriela Rebrošová
Referát športu a dotácií
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Ani v ťažkom období plavci nezaháľali
Plavci SPORT CLUB Senec sa počas zložitého obdobia pandémie nezastavili. Pravidelné tréningy mali podľa možností buď
suché alebo plavecké. Slovenská plavecká
federácia umožnila organizovať sústredenia v tzv. „bubline“ v Šamoríne, ktoré plavci absolvovali už trikrát.
Vo februári sa zároveň so sústredením
konali „Kontrolné preteky 2021 - mladší a starší žiaci“. Plavci SPORT CLUB Senec získali 1.miesto za najlepšie zlepšenie
medzi klubmi a prekonali osobné rekordy.
Domov si medailové umiestnenia odniesli
Kristína Hašková (bronz 400VS), Michaela
Hlobilová (bronz 200P) a Samuel Žikavský
(striebro 400VS).
Veľkú noc strávili na sústredení v bubline v Šamoríne. SPORT CLUB Senec tam
bol pri zrode organizovania pretekov s názvom „Kontrolné preteky 2021 - mladší,
starší žiaci a nádeje na 25m bazéne“, ktoré sa konali 9. - 11. apríla. Mali zastúpenie
v technickom usporiadaní a riaditeľkou
pretekov bola predsedníčka plaveckého
oddielu SPORT CLUB Senec Ivana Hofericová. Ako sama hovorí, „preteky a celú prípravu bolo náročné organizovať, no vďaka skvelým ľudom a kolegom to dopadlo
na výbornú. Plavci boli fantastickí, všetci bojovali o najlepšie výsledky. Ďakujem
aj rozhodcovskému zboru. Moje ocenenie
patrí všetkým zúčastneným plavcom, ktorí dokázali, že aj v tejto dobe to zvládneme

a držíme spolu. Na pretekoch padol nový
slovenský rekord v disciplíne 400m VS
v kategórii 12-ročných, a veľa nových osobných rekordov. Plávanie má skvelú generáciu plavcov. Zároveň sa chcem poďakovať
SPF za možnosť usporiadať tieto preteky.“
Medailové umiestnenie získal Timothy
Jančík (zlato 50 znak, 3 x striebro 25 prsia,
znak, voľný spôsob a 1 x bronz 50 prsia)
a Benjamín Jančík (striebro na 100 Prsia
a bronz na 50 prsia). SPORT CLUB Senec
skončil na 2. mieste.

„Pretekov sa zúčastnilo 32 klubov z celého Slovenska, a to prinieslo čarovnú atmosféru a bojovnosť medzi plavcami. Určite by sme však boli radi, ak by sa otvorili bazény a mohli začať normálny tréningový proces. V tomto období je to náročné nielen finančne, ale aj časovo,“ hovorí
Ivana Hofericová. „Ďakujeme mestu Senec
za podporu dotáciami, ktoré využívame aj
pre tieto deti. Takto reprezentujeme mesto
Senec aj v ťažkých časoch.“
MO

Nočné cyklojazdy Sencom

Mesto Senec na základe minuloročnej pozitívnej skúsenosti počas Európskeho týždňa mobility, keď sa uskutočnila vôbec prvá

oficiálne nočná cyklojazda v Senci, pripravilo prekvapenie v podobe ďalších pravidelných nočných cyklojázd. Podujatia

s názvom „Nočné cyklojazdy Sencom“, sa
budú pravidelne konať raz do mesiaca,
vždy v piatok, aby sme vedeli privítať i najmenších cyklistov. Zraz nadšencov cyklistiky bude na námestí pred MsKS okolo 20:00
hod. Už teraz sa tešíme, ako si vyzdobíte bicykle rôznymi svetelnými ozdobami - efektami, aby vám svietili čo najkrajšie a že vás
bude, čo najviac. Aj takýmto pozitívnymi
akciami chceme ukázať, že nám na cyklistike v našom meste záleží a že je nielen žiadaná, ale i potrebná.
Predbežné termíny nočných cyklojázd (vždy v piatok): 28.5, 25.6., 23.7., 20.8.
a 17.9.
Sledujete stránky mesta – web, facebook, instagram, kde budú termíny a informácie včas upresnené. Tešíme sa na Vás.
Do nočného bicyklovania, Senčania!
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Vezieme sa v tom spolu
Celoslovenská kampaň „Do práce na bicykli“ odštartovala 8.ročník a Mesto Senec je
opäť prihlásené medzi prvými. Motto kampane 2021 - VEZIEME SA V TOM SPOLU - vystihuje aktuálnu celosvetovú atmosféru a s
ňou spojené výzvy – pandémia, klimatická
zmena, kritická dopravná situácia v mestách. Vo všetkom sa vezieme spolu a spolu
musíme nájsť aj riešenia problémov.
Mesto Senec pri hľadaní riešení nestojí bokom a aj preto sa každoročne zapája
do celoslovenskej kampane medzi prvými
a v konečnom účtovaní výsledkov dosahuje výborné výsledky. Výsledky minuloročnej „pandemickej“ kampane dokazujú, že
senecké firmy, inštitúcie a ich zamestnanci
majú záujem zlepšovať svoje životné prostredie a vďaka nim sa mesto umiestnilo
vo svojej kategórii (mestá do 20 000 obyvateľov) na krásnom 7. mieste. Minuloročné výsledky:
• Počet jázd: 2 923
• Počet najazdených km: 8 714,95
• Počet ušetrených kg CO2: 2 478
• Počet najazdených km na obyvateľa:
0,44
• Počet prihlásených tímov: 37

Základné podmienky
registrácie:

• Registrácia tímu: členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie
so sídlom alebo pracoviskom v Senci.
• Počet členov v jednom tíme: minimálne
dvaja, maximálne 4
• Počet tímov v jednej firme: neobmedzený, výborný nástroj teambuildingu, súťaživosti medzi jednotlivým útvarmi firiem a inštitúcií
Do práce na bicykli – 2021 sa bude konať v júni 2021, registrovať svoj tím je možné už teraz prostredníctvom linky:
https://www.dopracenabicykli.eu/
registracia-timu#

Pre členov prvých piatich registrovaných tímov je pripravené prekvapenie.
O podmienkach súťaže budeme informovať na www.senec.sk, FB mesto.senec;
a FB stránke DoPraceNaBicykliSenec
Vezieme sa v tom spolu – urob niečo pre svoje životné prostredie, pre svoje
mesto, pre svoje zdravie a máš šancu vyhrať niektorú z hodnotných cien, vrátane
bicykla.
Gabriela Rebrošová
Koordinátor DNB Senec

Prvú veľkú všešportovú halu v Senci postavia už čoskoro
Pri Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu v Senci sa chystá
výstavba všešportovej haly. Pôvodným zámerom investorov z MŠK Senec bola najprv
hala určená najmä pre mladých futbalistov. Svoju predstavu však rozšírili v podstate o všetky športy. Určite ju využijú aj futbalisti, ale môže slúžiť aj na hádzanú, basketbal, volejbal, florbal, bedminton... Jednoducho na to, o čo budú mať športovci záujem.
Hala je plánovaná s plochou 1.400 metrov
štvorcových, čo zodpovedá predpokladom
aj pre organizovanie medzinárodných súťaží. Pre porovnanie, najväčšia senecká telocvičňa v areáli Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským A.M. Szencziho má „len“ 600 metrov štvorcových. Hala
bude slúžiť, po dohode s mestom a na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Senci, aj žiakom a žiačkam ZŠ na hodiny
telesnej výchovy, ak o to prejavia záujem.

www.sencan.sk

Na výstavbu je už vydané stavebné povolenie a predpokladá sa, že do jesene
bude hala postavená. Zázemie so šatňami
a inými priestormi bude dostavané neskôr.
Celý projekt bude teda oveľa väčší
ako pôvodné plány, bude preto aj finančne výrazne nákladnejší. Všešportová hala
si bude musieť na seba zarobiť. Dôležité však je, že sa už čoskoro dočkáme haly

s takýmito rozmermi, ktorá nám v Senci
chýba.
Všešportová hala je aj jednou z priorít
vedenia mesta a mestského zastupiteľstva.
Mesto Senec na ňu má pripravený pozemok na Slnečných jazerách. Keď sa podarí
postaviť aj túto halu, mestská športová infraštruktúra sa posunie na úplne iný level.
MO
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