Jar oživila prírodu a priniesla nádej na lepší rok.
Okrem vybraných miest už nemusíme nosiť respirátory.

5/2022 – Mestské noviny – 32. ročník

Victor Ibara študuje medicínu
a zároveň hrá medika
v populárnom seriáli.

(str. 14-15)

Mestské múzeum pripravuje
novú výstavu v nových
priestoroch.

(str. 16-17)

Konečne sa organizujú
podujatia pre verejnosť. Ktoré
nás čakajú v máji?

(str. 22)

Adaptačné centrum pre deti z Ukrajiny je otvorené
Mesto Senec v spolupráci s neziskovou organizáciou TENENET prišlo ako prvá samospráva s pilotným projektom adaptačného
centra, ktoré je určené pre deti so statusom odídenca z Ukrajiny na územie nášho
mesta. Denne v priestoroch MsKS funguje
centrum pre deti vo veku 5-7 rokov. S deťmi a ich rodinami sa pracuje komplexne.
Okrem pedagógov s nimi pracujú špeciálni pedagógovia a psychológ. Poskytuje
sa im jazyková, intervenčná, výchovná,
vzdelávacia, ale aj materiálna podpora.
Mesto Senec dlhodobo zápasí s nedostatkom miest v základných a materských
školách. S príchodom množstva utečencov
nevie v seneckých slovenských školách zabezpečiť zaraďovanie detí. Aby čo najefektívnejšie koordinovalo situáciu, vytvorilo
špeciálny krízový tím zložený z odborníkov zo sociálnej oblasti, Červeného kríža,
školstva, miestnej charity, zástupcov tretieho sektora a polície.
Krízový tím spustil elektronickú databázu na prepojenie zložiek, ktoré zabezpečujú pomoc tak, aby samospráva dokázala identifikovať počet, cieľovú skupinu,

Ukrajinské deti v adaptačnom centre. Foto: VCs

potreby a koordinovať pomoc jednotlivcom. Taktiež je dôležité, aby mala samospráva informácie o tom, kto a kde ubytováva týchto občanov, v akej miere sa im

poskytla pomoc a či ich pobyt na území
nášho mesta je krátkodobý alebo s víziou
dlhodobého začlenenia sa.
Dagmara Mičeková

Pozvánka
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
11. máj 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
Jar pred budovou MsÚ. Foto: MO
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Senci zo dňa 30.3.2022
Uznesenie MsZ 21/2022
MsZ odporúča realizáciu pilotného projektu „elektronické uzamykanie polopodzemných kontajnerov v Meste Senec“.
Uznesenie MsZ 22/2022
MsZ schválilo zmenu rozpočtu Mesta
Senec na rok 2022 a použitie prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta
Senec č.3/2015

Uznesenie MsZ 30/2022
MsZ schválilo návrh na zriadenie komisie za účelom utvorenia volebných obvodov na nastávajúce voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
v roku 2022 v zložení: predseda komisie: Ing. Dušan Badinský, zapisovateľka: Mgr. Marta Hraňová, Členovia: Jana
Turanská, PhDr. Gabriela Németh, Ing.
Rudolf Bittner, Ing. Pavol Kvál.

Uznesenie MsZ 23/2022
MsZ odsúhlasilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2022, o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Senec bez pripomienok.

Uznesenie MsZ 31/2022
MsZ schválilo Odpustenie pokuty 300
eur ŠK Best Fitness v súlade s VZN 03/2009
o hospodárení s majetkom mesta v znení
dodatkov. č. 1 až 4.

Uznesenie MsZ 39/2022
MsZ schválilo odpredaj nehnuteľného
majetku Mesta Senec pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku
- Csemadok za cenu 220 €/m2, spolu
18.480 €.

Uznesenie MsZ 24/2022
MsZ odsúhlasilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2022, ktorým sa
určujú školské obvody pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
bez pripomienok.

Uznesenie MsZ 32/2022
MsZ odsúhlasilo prevod správy majetku Mesta Senec, technické zhodnotenie
budovy MŠ A. M. Szencziho na MŠ A. M.
Szencziho: Dodávka a montáž posuvných
dverí v cene 929,32 eur.

Uznesenie MsZ 40/2022
MsZ schválilo prenájom nehnuteľného
majetku Mesta Senec pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku
- Csemadok za cenu vo výške 1,72 €/m2/
rok, spolu 129 €/rok, na dobu neurčitú.

Uznesenie MsZ 33/2022
MsZ odsúhlasilo prevod správy majetku Mesta Senec, technické zhodnotenie
budovy ZŠ A. M. Szencziho na ZŠ A. M.
Szencziho: Dodávka a montáž vonkajších
roliet v cene 4.995,00 eur.

Uznesenie MsZ 41/2022
MsZ schválilo prenájom nehnuteľnosti
pre Michala Böhma v cene 0,19 €/m²/rok,
spolu 20 €/rok na neurčito.

Uznesenie MsZ 25/2022
MsZ vzalo na vedomie informatívnu
správu hlavného kontrolóra o výsledkoch
kontrol za január-február 2022.
Uznesenie MsZ 26/2022
MsZ vzalo na vedomie Vyhodnotenie
Komunitného plánu sociálnych služieb
Mesta Senec na roky 2020-2025 za rok 2021.
Uznesenie MsZ 27/2022
MsZ odsúhlasilo návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022
pre TENENET o.z. vo výške 4000,-€.
Uznesenie MsZ 28/2022
MsZ vzalo na vedomie Vyhodnotenie poskytnutých dotácií v roku 2021 v zmysle
VZN č. 09/2019 a výziev na predkladanie
žiadosti o dotácie bez pripomienok.
Uznesenie MsZ 29/2022
MsZ schválilo rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2022 v súlade s VZN
č. 09/2019 a výziev na predkladanie žiadosti o dotáciu podľa príloh 1 – 8, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Uznesenie MsZ 34/2022
MsZ odsúhlasilo prevod správy majetku Mesta Senec, technické zhodnotenie budovy ZŠ Tajovského na ZŠ
Tajovského: „Rekonštrukcia a modernizácia kancelárie pre inkluzívny tím“
v cene 7.062,28 eur.
Uznesenie MsZ 35/2022
MsZ schválilo bezodplatné nadobudnutie splaškovej kanalizácie od Mgr. Gejzu
Vargu. darovacej zmluvy, po splnení
podmienok.
Uznesenie MsZ 36/2022
MsZ schválilo odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec pre Petra
Staviarskeho a Veroniku Staviarsku
za cenu 120 €/m2, spolu 14.760 €.
Uznesenie MsZ 37/2022
MsZ neschválilo odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Senec
od PhMr. Gabriely Zlámalovej, Ing. Edity

Arnoldovej a Martina Schlemmera
za cenu 50 €/m2 na rozšírenie cintorína.
Uznesenie MsZ 38/2022
MsZ schválilo odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Senec
od PhMr. Gabriely Zlámalovej, Ing. Edity
Arnoldovej a Martina Schlemmera
za cenu 10 €/m2 na rozšírenie cintorína.

Uznesenie MsZ 42/2022
MsZ schválilo prenájom nehnuteľnosti
s právom stavby križovatky pre Kaufland
Slovenská republika v.o.s., za 1.500 eur/
rok za celú výmeru na neurčito/prípadne na dobu pre zhotovenie križovatky.
Uznesenie MsZ 43/2022
MsZ schválilo prenájom nehnuteľnosti
na Slnečných jazerách pre PhDr. Máriu
Kiskovú za cenu 1,72 €/m²/rok, spolu cena
– 52 €/rok na neurčito.
Uzneseie MsZ 44/2022
MsZ neschválilo zmenu uznesenia
na zriadenie účelového účtovného účtu.
Uznesenie MsZ 45/2022
MsZ schválilo doplnenie Uznesenia
č.93/2019 o časť pozemku C-KN parc.č.2164/25 o výmere cca 247 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Senec.
Rôzne
Viac v zápisnici na www.senec.sk
MO
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Aké návrhy má Územný generel
dopravy mesta Senec pre parkovanie?
Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
poslanci schválili Územný generel dopravy mesta Senec
a odporučili primerané plnenie navrhovaných opatrení a riešení. Má byť tiež použitý ako jeden z podkladov
v novom Územnom pláne mesta Senec. Vypracovala ho
Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej a mestskej
dopravy. Ako v ňom vyzerá statická doprava?
Na uliciach s problémom parkovania
počíta návrh s reguláciou uličného
priestoru formou:
• upokojenia a vytvárania zón 20 a 30
• zjednosmernenia ulíc
• budovania hromadných parkovísk
Odporúča zmeniť reguláciu tarify
a navrhuje rozlišovať medzi miestami
s tzv. rýchloobrátkovým parkovaním
(nap. nakupovanie, úrady...), miestami
súčasného vysokého dopytu po parkovaní a rezidentským parkovaním.
Ako potenciálne zóny pre nové hromadné parkoviská vidí:
• Mierové námestie, Nám. 1.
mája - Poliklinika (podzemné
parkovisko).
• A ďalšie na uliciach Košická,
Tajovského, Sokolská, Považská,
Pezinská, SNP a Margovo pole
• Slnečné jazerá – viacpodlažné parkovisko na súčasnom úrovňovom
parkovisku na severe
• Parkovisko pri autobusovej stanici
– viacpodlažné parkovisko
• Parkovisko pri Národnom tréningovom centre SFZ ‒ viacpodlažné
• Parkovisko pri výhľadovom športovom centre pri piatom jazere
• Viacpodlažné parkovisko
pri Železničnej stanici (plánované)
• Parkovisko na Slnečných jazerách
– východná časť
• Ďalšie potenciálne lokality predstavujú miesta križovania obchvatu mesta s radiálami.
Zjednosmerňovanie ulíc považuje
návrh za spôsob, ktorý pomôže s redukovaním tranzitnej dopravy, vytvorením priestoru pre cyklistov, upokojením ulice, tvorbou parkovacích miest
a lepším využitím verejného priestoru
- napríklad doplnením mobiliáru (lavičky, koše). Autori zdôrazňujú rezidenčný charakter ulice/územia.

Návrh obsahuje príklady vhodných
jednosmeriek, ktoré sa budú realizovať
v rámci komplexného preriešenia organizácie dopravy v území:
• Slnečná ulica (od Štefánikovej
k Mlynskej),
• Vrbenského (k Štefánikovej),
• Fučíkova (Od Hečkovej k SNP),
• Kollárova (od SNP k Tureckej),
• Hurbanova (od Tureckej k SNP),
• Školská (od SNP k Lichnerovej),
• B. Bartóka (k Hviezdoslavovej),
• Letná (k Športovej),
• Hviezdoslavova (k Športovej),
• Chalupkova (k A. Sládkoviča),
• Sokolská (od Svätoplukovej po J. G.
Tajovského),
• J. G. Tajovského (od Sokolskej
k Vajanského),
• Pribinova (k Sládkovičovej),
• Oravská (od ul. Svätoplukova
k Jánošíkovej okrem horného výjazdu smerom k Svätoplukovej),
• Kalinčiakova (od Jánošíkovej
ku Kalinčiakovej, od Gagarinovej
k Jánošíkovej),
• Gagarinova (k Zemplínskej),
• Žitavská (k Inoveckej),
• Inovecká (od Žitavskej
k Považskej),
• Považská (smer k Jánošíkovej),
• Prehodnotiť zjednosmernenie
Krátkej od Mierového námestia,
• Rozdeliť vstupy zo Šafárikovej
na vstup a výstup,
• Časť J. Jesenského.
Najmä pre návštevníkov mesta
a Slnečných jazier - turistov - sa odporúča vybudovať informačný systém,
ktorý ich navedie na hromadné parkoviská. Ideálne s dynamickým uvedením počtu voľných parkovacích miest.
Celý generel nájdete na stránke mesta.
MO
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Z činnosti Mestskej polície
• Hliadka MsP Senec zadržala M. D. zo Senca, ktorý na ŽSR z bicykla odmontoval koleso
a namontoval ho na svoj bicykel. Hliadka MsP
mala vedomosť o tom, že menovaný už bol
v predošlých 12 mesiacoch riešený za priestupok proti majetku, bol odovzdaný na OO PZ SC
pre podozrenie zo spáchania prečinu krádeže.
• Hliadka MsP Senec poskytla súčinnosť hliadke
OO PZ Senec pri preverení oznamu, že na Čerešňovej sa má nachádzať sfetovaný mladík
a s nožom v ruke napádať okoloidúcich. Hliadka zistila, že T. K. nie je nafetovaný, ale neužil
predpísané lieky. Na miesto sa dostavilo vozidlo RZP a prevzalo ho.
• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti
OO PZ Senec preverila oznam, že na Lichnerovej pri pizzérii Expres mal muž v červenej
mikine niekoho fyzicky napadnúť. Podozrivú osobu hliadka spozorovala na Krátkej. Išlo
o S. D. zo Senca, ktorý napadol A. C. zo Senca.
Osoba bola odovzdaná na OO PZ Senec.
• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ
Senec preverila oznam, že na Poľnej v ubytovni Emtes má dochádzať k rušeniu nočného
kľudu. Hliadka MsP Senec na mieste zistila, že
nočný kľud rušil N. S. z Moldavska, ktorému
bola uložená pokuta v blokovom konaní.
• Stála služba MsP Senec prijala telefonický
oznam od hasičov na Lichnerovej o požiari
v byte na 4. poschodí. Hliadka MsP hasičom
asistovala pri udržaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rýchlym zásahom hasičov sa požiar podarilo včas uhasiť. Dôvodom požiaru bolo, že majitelia bytu nechali
zapnutú trúbu, v ktorej piekli mäso a odišli
do obchodu.
• Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom.
Mestská polícia

Podajte návrhy na Cenu mesta

Aj v roku 2022 bude mesto Senec udeľovať Cenu
mesta a Cenu primátora. Návrhy je možné predložiť do 27. mája do podateľne MsÚ alebo na hranovam@senec.sk so životopisom a odôvodnením.
Cena mesta sa udeľuje za:
• vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
• činnosť osôb, ktoré sa významným
spôsobom pričinili o hospodársky
a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí,
• činnosť osôb pri záchrane ľudských životov
a majetku mesta a jeho obyvateľov,
• získanie Jánskeho diamantovej plakety.
Cena primátora sa udeľuje za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
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Z kalendára primátora
mesta Senec Dušana
Badinského za apríl
• Kladenie vencov pri príležitosti
oslobodenia mesta Senec s členmi ZO
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
• Spoločné posedenie so zamestnancami
mestského úradu, členmi ZOOZ
• Pravidelné pracovné stretnutia
so sociálnym a školským útvarom
mesta, Červeným krížom, TENENET-om
a zástupcami tretieho sektora k riešeniu
problémov a plánovaniu organizácie
pomoci Ukrajincom
• Stretnutie Krízového štábu
na Okresnom úrade v Senci pod gesciou
prednostky Kataríny Sowiňskej
• Opätovné pracovné stretnutie k pumpe
na Boldockej ulici
• Rada ZMOS v Senci
• Rada Regiónu RVC
• Mestská rada
• Bezpečnostná rada OÚ Senec
• Mestské zastupiteľstvo v Senci
• Individuálne stretnutia s občanmi
• Individuálne stretnutia s vedúcimi
zamestnancami
• Pracovné stretnutie výjazdovej skupiny
župana BSK Juraja Drobu, projekty synagóga, rekonštrukcia MŠ Kysucká,
záchytné parkovisko, rekonštrukcia
križovatky ciest II/503 a III/1062
• Otvorenie Adaptačného centra pre deti
so štatútom odídenca z Ukrajiny
vo veku 5-7 rokov v priestoroch MsKS
• Účasť na Mestskej školskej rade
• Pracovné stretnutie komisie
k organizácii Komunálnych volieb 2022
• Stretnutie s kapelníkom Senčanky
k fungovaniu tohto hudobného telesa
• Účasť na zastupiteľstve BSK
pre prejednávanie a hlasovanie k bodu
súvisiacemu s mestom Senec
• Mimoriadne mestské zastupiteľstvo
• Stretnutie s riaditeľom spoločnosti ARRIVA
• Pracovné stretnutie k novej poliklinike
• Stretnutie s vedúcou školského úradu
k rekonštrukcii jedálne na ZŠ Mlynská
• Účasť na otvorení Seneckej latky
• Účasť na Výročnej schôdzi SZŤP Senec
a Jednoty dôchodcov Senec
• Pracovné stretnutie s organizátormi
súťaže Triatlon Senec
• Pracovné stretnutie s viceprimátorkou
mesta Pezinok Máriou Wagingerovou
k téme ukrajinských detí a ich
vzdelávaniu
Dagmara Mičeková

www.sencan.sk

Deň učiteľov na našich školách
Na výročie narodenia Jána Amosa Komenského oslavujeme Deň učiteľov. V Senci si
pri tejto príležitosti zorganizovali oslavy
jednotlivé školy samostatne. Mesto Senec
ocenilo učiteľov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ďakovným listom, poukážkou

na nákup kníh a pán primátor pre všetkých
zabezpečil ružu ako vďaku za záslužnú prácu. Učitelia ostatných seneckých škôl dostali tiež ďakovný list a pero. Osobne prišli učiteľom zablahoželať predstavitelia mesta
MO
a komisie školstva a kultúry.

Mesto ocenilo učiteľov. Foto: MO

Primátor predstavil zaujímavé
projekty predsedovi BSK
Predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Juraj Droba s tímom navštívil Senec,
kde mu primátor predstavil niekoľko projektov, ktoré boli financované aj z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľským
orgánom je práve BSK.
V synagóge, ktorú BSK rekonštruuje, župan informoval, že počas leta by sa mali
ukončiť stavebné práce a v septembri by
mohla byť sprístupnená verejnosti. V Materskej škole na Kysuckej ulici nazreli do zrekonštruovaných a nadstavených priestorov.

Župný tím a tím mesta Senec v synagóge. Foto: MO

Téme dopravy sa venovali pri železničnej
stanici, kde sa plánuje výstavba záchytného parkoviska – parkovacieho domu tiež
cez IROP. Začiatok výstavby sa predpokladá v auguste 2022.
Primátora zaujímali plány BSK na rekonštrukciu križovatky ciest II/503
a III/1062, kde je teraz kapacitne nevyhovujúci kruhový objazd (výjazd zo Senca
na diaľnicu). Pracuje sa na prípravách zmeny križovatky s tým, aby tu nevznikali také
veľké zápchy ako v súčasnosti.
MO
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Skontrolujte si hrobové miesta
Správca cintorína nalepil na
hrobové miesta, ktoré nemajú
uhradené nájomné alebo uzatvorenú nájomnú zmluvu, nálepky s takouto informáciou.
Aký je postup?
• v klientskom centre na Mestskom úrade sa preukážete, že
je v danom hrobe pochovaný
člen rodiny
• na mieste podpíšete nájomnú
zmluvu na hrobové miesto
• v pokladni zaplatíte poplatok.
Aké sú ceny na 10 rokov?
• jednohrob - 16,59 €
• dvojhrob - 33,19 €
• urna - 6,63 €
• detský hrob - 8,29 €

v sieti COOP Jednota alebo im
ich môže vyzdvihnúť príbuzný
na ich občiansky preukaz. Poukážky sa vydávajú na útvare sociálnych služieb mesta na Pribinovej 15 do 30.6.2022.
Tí, ktorí nemajú sami o poukážky záujem, ich môžu venovať niekomu, kto ich potrebuje.
útvar sociálnych služieb mesta

MO

MO

Tieto objekty sú obtokované
a preto je čistiaci proces na ČOV
viac zaťažený mechanickým
znečistením a aj vyššou koncentráciou znečistenia. Udržať
hodnoty predpísaných limitov
vypúšťaných vôd by pri obtokovaní aj s fekálnymi vodami nebolo možné.
Fekálne vody bude ČOV
preto prijímať až po nábehu
skúšobnej prevádzky novovybudovaných a rekonštruovaných
objektov ČOV najskôr predbežne od začiatku júna 2022.
Ďakujeme za porozumenie.
Angelika Matlohová
útvar projektového riadenia

Poukážky pre seniorov si
vyzdvihnete na Pribinovej ulici
Mestské zastupiteľstvo v Senci na decembrovom zasadnutí schválilo financie na poukážky v hodnote 10€. Sú určené pre Senčanov, ktorí v roku
2021 dovŕšili 62 rokov a viac.
V pondelky a v stredy od 8:00
do 14:00 a v piatky od 8:00 –do
12:00 si môžu seniori osobne
vyzdvihnúť poukážky na nákup

O čom sa v meste hovorí
Prečo mesto kúpilo to, čo zostalo zo Zrubovej reštaurácie na juhu Slnečných jazier?
Z bezpečnostných, hygienických aj estetických dôvodov. Pôvodná stavba sa rozpadávala a mohlo dôjsť k úrazom, ukrývali sa v nej potkany a myši, a táto opacha sa nachádza práve
na mieste, kde cestujúci vystupujú z vlaku do nášho mesta,
na Slnečné jazerá. Mesto dalo pozemok vyčistiť, práce budú aj
naďalej pokračovať. Zatiaľ nie je plán, ako by mohol byť tento priestor využitý či už pre obyvateľov mesta alebo pre turistov. Ak máte nápad, ako pozemok vhodne využiť, napíšte nám na sencan@senec.sk alebo na sociálne siete mesta
(FB, Instagram).
Prečo nie je dosť miest na parkovanie pred ZŠ Kysucká?
V areáli fungujú tri školy (Stredná odborná škola automobilová a podnikania, ZŠ Kysucká a Súkromná základná škola)
a jedno elokované pracovisko (ZŠ Tajovského). Pozemok areálu zohľadňoval potreby parkovania doby, v ktorej pôvodná
škola vznikla. Parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú na pozemku, sú prioritne určené zamestnancom, čiže aj učiteľom na týchto školách. Rodičia, ktorí deti vozia do školy autom, môžu využiť parkovanie v okolí alebo deti vyložiť na priľahlých chodníkoch, aby ďalej išli už pešo. Mesto opravilo povrch ciest a prispôsobilo dopravné značenie tak, aby nevznikali kolízne situácie. Zabezpečiť parkovanie všetkým nie je
z priestorových dôvodov možné.
Obyvatelia domov pri jazierku Smradka majú problém
s napojením na pitnú vodu. Jeden zo spolumajiteľov
brzdí ich snahu. Môže mesto pomôcť?
V tomto prípade ide o súkromnoprávny spor, preto mesto nemá
kompetenciu zasahovať.
Na Hlbokom jazere je konflikt medzi Doprastavom
a majiteľmi pozemkov. Bude to mesto riešiť?
Aj v tomto prípade ide o súkromnoprávny spor, preto mesto
nemá kompetenciu zasahovať. Avšak výskyt stavieb a stavebnej činnosti bez stavebných povolení rieši stavebný úrad v rámci svojej pôsobnosti, individuálne pre každého stavebníka. Riešia sa tu štátne stavebné dohľady.
Kde by výhľadovo mohli byť nové školy a škôlky?
Aktuálne mesto pracuje na príprave všetkého potrebného
pre výstavbu školy na Záhradníckej ulici. Pôvodné staré budovy sú zbúrané a pozemok sa čistí, aby bol pripravený na výstavbu. Na Margovom poli je plánovaná územná rezerva pre výstavbu školy, zatiaľ je to však otázkou budúcnosti. Nová malá
škôlka by mohla vyrásť na pozemku, ktorý mesto vlastní na sídlisku Nová Tehelňa.
Na Šamorínskej je nová chemická firma. Čomu konkrétne sa venuje?
Na Šamorínskej ulici sa pri výjazde zo Senca dokončuje výstavba novej haly pre spoločnosť Donauchem. Ich činnosť je navrhovaná ako skladovanie, ale nie chemická výroba.
Má mesto informácie o tom, či sa v blízkej budúcnosti
budú stavať v Senci nejaké nové logistické haly?
Predpokladá sa, že sa haly ešte stavať budú, ale stavebný úrad
žiadosťami zatiaľ nedisponuje. Zatiaľ sú dohady o ďalšej výstavbe len dohadmi a nepodloženými informáciami.
Námety na otázky do tejto novej rubriky posielajte
na sencan@senec.sk

Celý proces prebehne hladšie, ak budete vedieť presné
číslo hrobu, ktoré nájdete na
www.virtualnycintorin.sk
alebo na tabuli cintorína Bratislavská pri hlavnom kríži (alebo kamenárstve).
Napriek forme, akou správca cintorína text na nálepky napísal, sa nájomcovia hrobových
miest nemusia vôbec báť, že o
ne prídu. Cieľom nálepiek je
len to, aby boli všetky hrobové
miesta vysporiadané aj z dôvodu digitalizácie a aby sa zistilo,
či o niektoré z nich už pôvodní
najomcovia nestratili záujem.

Stavebné práce na čistiarni
odpadových vôd finišujú
Mesto Senec z finančných prostriedkov z Dotácie z Environmentálneho fondu dokončuje stavebné práce na čistiarni
odpadových vôd na Šamorínskej. Ukončená je nová aktivačná nádrž, dosadzovacie nádrže,
nové objekty, montujú sa technologické zariadenia a verejné
osvetlenie.
Od 7. februára 2022 je odstavené prijímanie fekálnych vôd na ČOV Senec z dôvodu rekonštrukcie objektov
hrubého mechanického predčistenia – vstupnej čerpacej stanice, budovy hrablíc a lapača
piesku a tuku.
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Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste Senec
za mesiac marec
Papier a lepenka
2021 – 36.04t
2022 – 34,51t
Plasty
2021 – 59,50t
2022 – 37,41t
Sklo
2021 – 24,25t
2022 – 20,24t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 88,51t
2022 – 89,12t
Zmesový komunálny odpad
2021 – 398,59t
2022 – 361,45t
Biologicky rozložiteľný odpad
z kuchyne
2021 – 54,385t
2022 – 65,06t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 1 217l
2022 – 1 156l

Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Deň zeme v znamení podpory
obehového hospodárstva

Námestie pred Mestským kultúrnym strediskom bolo 20. apríla dejiskom celodenného programu Dňa zeme, ktorého cieľom
je, aby sme si uvedomili našu závislosť
na zdraví nášho domova, planéty Zem.
Tohoročné podujatie bolo výnimočné
tým, že senecký primátor ohlásil správu, ktorá poteší všetkých, ktorým záleží
na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu. Dňom zeme bol otvorený projekt
Komunálny materiálový kruh Senec, ako
prvý svojho druhu na Slovensku. Projekt
spája separovanie odpadu a obehovú eko-

Deti si ako vstupenku mali priniesť prázdny tetrapakový obal. Foto: IG

nomiku. V jeho centre je výroba papiera
z celulózy získanej regeneráciou zozbieraných kartónových nápojových obalov
známych ako tetrapaky. Výrobky z takto
zhotoveného papiera potom môžu používať
školy a inštitúcie v obciach, kde boli obaly
zozbierané.
Prístup nášho mesta k životnému prostrediu môže inšpirovať aj iné samosprávy.
Význam rozhodnutia mesta zaviesť prvky
obehovej ekonomiky do reálneho života
podčiarkol zoznam vzácnych hostí, medzi
ktorými bol aj Niko Kumar, konateľ a riaditeľ spoločnosti Circular Shield d.o.o. a zakladateľ projektu Komunálny materiálový
kruh z Ľubľany.
,,Mesto Senec podporuje aktivity, ktoré smerujú k ochrane životného prostredia. Sme veľmi radi, že Senec, po zavedení separovania odpadu, je prvé mesto
na Slovensku, ktoré sa zapojilo aj do projektu Komunálny materiálov ý kruh.
Pre občanov aj inštitúcie je to krok k prijatiu myšlienok cirkulárnej ekonomiky.

Deti sa učia, ako správne triediť. Foto: VCs

Potrebujeme zapojiť aj mladšie generácie,
aby rozhodli zodpovedne o svojej budúcnosti. My sme mysleli ekologicky už pred
desiatimi rokmi, keď sme medzi prvými
v Strednej Európe vymenili osvetlenie mesta na LED technológiu, ktorá výrazne šetrí
prírodu. V Circular Shield dostáva odpad
druhú šancu, aby sa vrátil opäť do obehu.
Naštartovaním obehovej ekonomiky bude
odpadu čoraz menej a menej,“ uviedol primátor Dušan Badinský.
Program Dňa zeme trval od skorého doobedia do 16:00. Záujemcov, medzi nimi
celé triedy materských a základných škôl
čakali stánky plné zábavy. Striedanie interpretov na pódiu mal pod palcom moderátor
a zabávač Richard Vrablec.
Program zostavilo mesto Senec, Circular
Shield d.o.o., NATUR-PACK, a.s., Damito
s.r.o. Ministerstvo životného prostredia,
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o,
Lucart, Rajo, Špajzka, Včelárske múzeum
a Čapovaná drogéria.
VCs

Otvorenie projektu Komunálny materiálový kruh. Foto: VCs
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Ponuka práce
do Trafiky v Senci
Ponúkame prácu dôchodcom, invalidným dôchodcom a študentom v Trafikách v Senci.
Nástup do práce od mája-júna 2022, resp. podľa
dohody.
Kontakt, prípadne životopis nechajte v stánku alebo
pošlite na mail:
juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266
05-02

05-03
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Mládež spieva 2022
Galéria Labyrint MsKS bola dejiskom
podujatia organizovaného BSK a Malokarpatským osvetovým strediskom so sídlom
v Modre. 9. apríla sa tam uskutočnila krajská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych zborov Mládež spieva 2022.
Na tomto podujatí, ktoré sa v Labyrinte uskutočnilo prvýkrát sa súťažne zúčastnil Spevácky zbor Ivančatá - ZUŠ Ivánka
pri Dunaji, Spevácky zbor ZUškárik - ZUŠ
Istrijská Bratislava a Spevácky zbor Margarétka - ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava.
Chvíle, kedy odborná porota hodnotila
a rozoberala jednotlivé vystúpenia súťažiacich, spríjemnili vystúpenia sólistov Cirkevného konzervatória z Bratislavy a Anky
Repkovej s jej speváckym zborom Spievanie nás baví.

Do celoštátneho kola Mládež spieva, ktoré
sa uskutoční 13. až 15. mája v Prievidzi, postúpil Spevácky zbor Margarétka - ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava.
Podujatie z verejných zdrojov podporili
Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum.
Erika Ambrušová

Veľkonočné dielničky v knižnici

Mestská knižnica MsKS každoročne organizuje vo veľkonočnom období tvorivé
dielne pre deti. Žiaľ, minulý rok sa dielničky nekonali kvôli pandémii, ale v tohoročnú prvú aprílovú sobotu mohli senecké
deti s mamičkami aj s oteckami opäť stráviť
príjemné dopoludnie v tvorivej atmosfére
v priestoroch knižnice. Pod šikovnými rukami takmer sto účastníkov vznikli krásne
predmety s veľkonočnou tematikou. Deti aj
rodičia si mohli vyskúšať zaujímavé techniky, rozličné druhy materiálov a nabrať
mnoho inšpirácií. Hotové diela, vlastnoručne namaľované obrázky a iné ozdoby,
si samozrejme mohli odniesť sebou. Tohoročné podujatie navodilo príjemnú veľkonočnú náladu a veríme, že o rok sa stretneme znova.

Ján Langoš – Od samizdatov a VPN
k dokumentom ŠtB a ÚPN
Názov publikácie Patrika Dubovského,
pracovníka Ústavu pamäti národa, poslúžil aj ako názov prednášky o Jánovi Langošovi 24. marca v Mestskom múzeu v Senci.
Ján Langoš by sa v tomto roku dožil 75
rokov. Bol jednou z osobností odporu voči
komunistickému režimu v Československu. Po nežnej revolúcii sa zaslúžil o úplné zrušenie Štátnej bezpečnosti, prijatie lustračného zákona a zriadenie demokratických spravodajských služieb.
Mal veľkú zásluhu na prijatí zákona
o pamäti národa a zriadení Ústavu pamäti
národa v roku 2002, ktorý sa stal hlavnou
inštitúciou na vyrovnávanie sa s totalitnými režimami slovenských dejín. Žiaľ, už 15
rokov nie je medzi nami.

Karháme
Pri pravidelnej kontrole
potravinovej skrinky pomoci umiestnenej pri Coop
Jednote „Plecháč“ sa nám
naskytol takýto nemilý pohľad. Karháme všetkých
občanov, ktorí si skrinku
pomýlili so smetným košom, ale aj tých, ktorí ju
hneď po jej naplnení prídu
celú vyprázdniť - zámerne.
MS SČK Senec

Anna Kamenárová

Senecké pero
Aktivitami Langošových posledných intenzívnych 25 rokov života, politickou situáciou doby, ale i jeho mladosťou, názormi,
plánmi a prácou na čele Ústavu pamäti národa sa zaoberá monografia ÚPN, ktorú si
mohli účastníci prednášky zakúpiť.

Blíži sa termín – ešte do 31.5. môžete
posielať svoje príspevky do literárnej
súťaže Senecké pero.
Viac informácií nájdete
na www.senec.sk

Zdroj: Mestské múzeum v Senci

Podarilo sa vyzbierať
2587,04 kg potravín

Počas potravinovej zbierky sa
podarilo zapojiť dobrovoľníkov
– dôchodcov, seniorov, skautov,
študentov a ďalších. Slovenská
katolícka charita cez Charitu Senec po dohode so spoločnosťou
Tesco aj týmto spôsobom vyzbierala v Senci 2.587,04 kg potravín
v hodnote 6.758,06 €. Ďakujeme
dobrovoľníkom, ktorí rozdávali letáky, oslovovali kupujúcich
a pomáhali aj inak. Poďakovanie patrí aj zamestnancom Tesca

a riaditeľovi Radovanovi Hrabárikovi za ústretovosť a dobrú
spoluprácu.
1075 kg trvanlivých potravín putovalo Červenému krížu
a útvaru sociálnych služieb mesta, ktorí zásobujú ľudí v núdzi.
Charita Senec pomáha dlhodobo
23 viacpočetným rodinám a polosirotám v našom regióne. Aktuálna situácia na Ukrajine nás
primäla, aby sme boli pomohli
aj ľuďom, ktorí sa dostali na Slovensko v ťažkej situácii.
MO
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Najmodernejšie šperky môžete
kúpiť už aj cez naše e-shopy!
www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk
05-04

05-05

Záver trilógie o Senci
Začiatkom kalendárneho roku bol ako aperitív do domácností doručený kalendár,
ktorý bol zostavený z archívu Petra Sedalu a fotografií, ktoré mu poskytli fanúšikovia
fotografie a nášho mesta.
S radosťou vás pozývame na uvedenie tretej knihy Senec putovanie v spomienkach,
ktoré bude 4. mája 2022 (streda) o 17:00 v reštaurácii Marathon na Lichnerovej
ulici v Senci. Okrem ešte neuverejnených fotografií sa môžete tešiť aj na zopár príbehov, spomienok a zaujímavých zbierkových predmetov.
Na príjemné stretnutie sa tešia Peter Sedala s kolektívom, spevák Peter Nagy,
vydavateľstvo Beskydy a primátor mesta Senec Dušan Badinský.
Pre tých, ktorí to 4.mája nestihnú, bude v sobotu 7.5. od 9:00 do 13:00 odprezentovaná kniha
pred reštauráciou Marathon.
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Odhaľovanie tajomstiev prírody v ŠKD pri ZŠ Mlynská
Pani vychovávateľky z ŠKD pri ZŠ Mlynská sa v rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy zapojili do projektu
„Motýlia záhrada“.
V marci organizovali celoklubovú akciu
„Knihomolenie – odhaľovanie tajomstiev
našej prírody“, v ktorej deti vytvorili knihy
a projekty o vývoji motýľa. Aplikáciou zážitkového učenia prepojili teoretickú časť
s praxou do komplexného projektu „Motýlia záhrada“. Deti v triedach pozorovali vývoj motýľov Babôčky bodliakovej (Vanessa
cardui) od húseničiek, cez kukly až po vyliahnutie motýľov. Projekt ukazuje deťom
fascinujúci svet prírody zblízka, vštepuje deťom pozitívny vzťah k prírode, aby si
deti všímali nielen jej krásu, ale cítili potrebu ju chrániť, učili sa trpezlivosti a jemnému zaobchádzaniu so živým tvorom.
16. marca do tried dorazili húseničky
Babôčky bodliakovej a žiaci boli z nových
obyvateľov triedy unesení. Deti húseničky
v plastovom pohári každý deň pozorovali, sledovali ich stavbu tela, pohyb, farbu,
tvorbu pavučiniek či kŕmenie. Húseničky
rýchlo narástli a keď nadišiel ich čas, začali sa zhromažďovať pod vrchnákom a zavesili sa naň dolu hlavou v tvare písmena
J. Na ďalší deň sme v nádobke našli kukly.

Netrpezlivo sme čakali, kedy prepukne ten
zázrak prírody a z kukly vyjde motýľ. Zámerne sme napísali, že vyjde a nie vyletí,
lebo deti zo ZŠ Mlynská už vedia, že motýlie krídelká sú zo začiatku pokrčené.
O dospelé motýliky sa deti museli starať. Kŕmili ich kúskami jabĺčok, pomarančov či banánov. Sledovali, ako motýliky lietajú, akú majú stavbu tela, ako cicajú šťavu
z ovocia a samozrejme obdivovali ich nádherné sfarbenie krídel.
Napokon po niekoľkých dňoch nastal
čas lúčenia, kedy sa deti zišli na školskom
dvore, aby vypustili motýliky do voľnej prírody. Deti zamávali motýlikom, ktoré šťastne vyleteli až k oblakom. Bolo nám trochu
ľúto, že naše dobrodružstvo skončilo, ale
mali sme dobrý pocit z toho, že aj našim
pričinením sme sa mohli dotknúť zázraku
a sily prírody.
Veríme, že vždy, keď budú mať deti možnosť sledovať akýkoľvek zázrak života, spomenú si, aký náročný vývoj mali naše motýliky a budú si vážiť všetko živé.
Bolo úžasné sledovať jedno z tajomstiev
prírody a ako povedal Albert Eistein: „Pozrite sa hlboko do prírody a potom všetkému lepšie porozumiete.“
Mgr. Zuzana Króliková, Mgr. Michaela Kvasničková

Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec 90301.
www.zussenec.sk, info@zussenec.sk

Šaliansky Maťko Jozefa
Cígera Hronského

V marci sa v priestoroch Labyrintu MsKS konalo okresné kolo
súťaže v prednese slovenských
povestí.
Súťaž, ktorú zastrešuje Matica slovenská, sa za uplynulé tri
desaťročia vypracovala na prestížnu kultúrnu udalosť. Organizujú sa školské, okresné, krajské
kolá a celoslovenské kolo, ktoré
sa koná v Šali.

Okresného kola sa zúčastnilo 15 súťažiacich v troch
kategóriách:
Víťazi v kategóriách postúpili do krajského kola:
1. kategória - Nina Ližbetin, ZŠ
Tajovského, Senec
2. kategória - Olívia Mihalík, ZŠ
Mlynská, Senec
3. kategória - Šimon Gužela,
Gymnázium Antona Bernoláka,
Senec
VCs

POZVÁNKA

NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
DO VŠETKÝCH ODBOROV
ZUŠ SENEC
26. 05. 2022

a

27. 05. 2022

od 14.00 do 18.00 hodiny
v budove školy.
Víťazka 1. kategórie Nina Ližbetin. Foto: VCs
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Z rozprávky do rozprávky
V detskom svete má rozprávka nezastupiteľné miesto. Dieťa pri počúvaní rozprávkového príbehu zažije množstvo dobrodružstiev. Dokáže prežívať strach z draka, či tešiť sa so zachránenou princeznou.
Dospelý človek už pozná svet okolo seba i všetky jeho nástrahy, a nie vždy
verí, že vyhrá dobro nad zlom, no deti
to priam očakávajú. Dnešné deti siahajú
po knihách oveľa menej, ako to bolo pred
rokmi. Ak však chceme, aby dnešné deti
čítali, treba ich k tomu aj motivovať a postupne viesť. A to by sa malo začať už v najnižšom veku.
Pri počúvaní si deti trénujú koncentráciu, trpezlivosť a schopnosť premýšľať nad dejom. Kreslia si obrazy v hlavách
a vytvárajú morálne vzory. Predstavujú si
postavy či prostredie, o ktorom počúvajú.
Veľakrát sa stotožnia s obľúbenou postavou do takej miery, že preberú niektoré jej
črty. Učia sa, ako funguje svet a vzťahy.
V našej materskej škole na Kysuckej ulici v Senci sme si toho plne vedomí. Rozprávky a ich čítanie sú dôležitou zložkou
každodenných rituálov. Či už ide o tradičné čítanie rozprávok pred spánkom, hranie divadielok, prezeranie kníh z triednych knižničiek, či využívanie námetov

z rozprávok vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Aj tento rok si deti spolu s pani
učiteľkami vytvárali vlastné knihy, predškoláci navštívili mestskú knižnicu, mladšie deti navštívila teta spisovateľka a ilustrátorka, v triedach prebehli triedne kolá
súťaže v prednese poézie a prózy.
Aby sme podporili záujem detí aj o klasické slovenské rozprávky, zrealizovali sme aktivitu, ktorú sme nazvali Z rozprávky do rozprávky. Každá trieda si vybrala knihu od slovenského autora, ktorú
si spolu prečítali. Prežívali dobrodružstvá

s hlavnými hrdinami a na záver celá trieda
vytvorila spoločné dielo, ktorým predstavili knihu aj ostatným.
Pri výstavke sa pristavovali nielen deti,
ale aj rodičia. Deti s nadšením rozprávali
o knihách, ktoré spolu s učiteľkami čítali.
Obdivovali vystavené diela a pokúšali sa
uhádnuť všetky knihy z výstavy.
Ďakujeme, že máme v kolektíve také
úžasné tvorivé a nadšené učiteľky, ktoré
stále dokážu prebudiť v sebe vnútorné dieťa a nadchýnať nové a nové generácie detí.
Mgr. Jana Janíková, MŠ Kysucká Senec

V Labyrinte vystavovala
SZUŠ Ateliér

V roku 2020 uplynulo 10 rokov
odvtedy, čo akademická maliarka Jitka Bezúrová, spolu
so svojou dcérou Mgr. Barborou Bezúrovou založili výtvarnú školu SZUŠ Ateliér a v roku
2021 to bolo 10 rokov od jej zaradenia do siete škôl ministerstva školstva. Zo začiatku vystavovali diela žiakov v Hoteli

PRIJÍMAČKY do Súkromnej
ZUŠ, Ateliér na rok 2022/2023
Milí rodičia, milé deti, všetci,
ktorí radi kreslíte, maľujete, modelujete, ste vítaní a očakávaní
v našej škole Súkromnej ZUŠ,
Ateliér.
Prijímačky na výtvarný odbor budú v dňoch: 17. mája a 18.
mája – utorok a streda od 15:00

do 18:00 u nás v Ateliéri na Vodnej ulici v Senci. Prijímame deti
od 5 rokov až po stredoškolákov. Jedinou podmienkou je, že
vás výtvarná tvorba baví. Tešíme sa na spoločnú tvorbu!
www.szus-atelier.sk
fb szus Atelier

Senec, ale neskôr začali spolupracovať s Galériou Labyrint
v MsKS v Senci.
Vernisáž výstavy pri príležitosti dvojjubilea sa konala 7. apríla 2022 v Labyrinte.
V expozícii boli práce súčasných žiakov ale aj žiakov, ktorí už úspešne absolvovali výtvarnú strednú školu, alebo
študujú na vysokých školách.
Erika Ambrušová, Labyrint
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KINO, AMFITEÁTER

DOKTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRE
ŠIALENSTVA
5.5. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
6.5. piatok o 20:00 5,00 Eur
7.5. sobota o 18:00 5,00 Eur
17.5. utorok o 18:00 5,00 Eur

LÁSKA HORY PRENÁŠA
Oslávte deň matiek
v našom kine
TOP GUN: MARVERICK
o 21:00 6,00 Eur
8.5. nedeľa o 18:00 5,00 Eur 28.5. sobota
9.5. pondelok o 18:00 5,00 Eur 30.5. pondelok o 21:00 6,00 Eur

OTVORENIE
LETNÉHO KINA
27.5. piatok
od 17:00 do 19:30
Program pre deti
VSTUP VOĽNÝ
o 21:00 6,00 Eur
JEŽKO SONIC 2

MESTSKÁ KNIŽNICA
KRÁĽ ČITATEĽOV
18.5. streda o 9:00
Vedomostná súťaž
pre deti ZŠ

ČÍTAJME SI...2022
Detský čitateľský maratón
Podujatie na podporu
čítania detí a mládeže

PRIPRAVUJEME:
- PREČÍTANÉ LETO
- ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK

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

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
NOC MÚZEÍ
14.5. sobota od 15:00 do 23:00
Program:
15:00 - 18:30 – dielničky pre detí
pred Tureckým domom
16.00 – komentovaná prehliadka hasičskej expozície
v maďarskom jazyku (Hasičské múzeum)
17.00 – komentovaná prehliadka hasičskej expozície
v slovenskom jazyku
19.00 – koncert kapely Samaria Klezmer Band
(Hasičské múzeum)
20.30 – prezentácia knihy Skryté poklady
– výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec
(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.

Výstavy:
- MLÁĎATÁ
- NATURA 2000
Výstavy potrvajú do 31.8.2022

www.sencan.sk
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KINOSÁLA

PREVAŽNE NEVÁŽNE
Divadelné predstavenie
20.5. piatok o 19:00
Vstupné: 18,00 Eur

AMFITEÁTER

SPIEVANKOVO
Koncert
15.7. piatok o 17:00

SPEV KOHÚTA
Radošinské naivné divadlo
zmena dátumu
12.6. nedeľa o 20:30
KOLLÁROVCI / AMFIK TOUR 2022
12.8. piatok o 19:00
Vstupenky v predaji aj online

LABYRINT
AMFO 2022
2.5. pondelok o 17:00
otvorenie výstavy
50. ročník celoštátnej postupovej
súťaže a výstavy amatérskej
fotografickej tvorby.
Výstava trvá od 3.5.2022 do 20.5.2022
Vstup voľný

KATARÍNA KOŠČOVÁ A DANIEL ŠPINER
4.5. streda o 17:30
Koncert speváčky Kataríny Koščovej, ktorá inklinuje
k hudobným štýlom ako je šansón, jazz, folk. Svoje texty píše
v slovenčine, vychádza tiež zo slovenskej ľudovej tradície.
S klaviristom Danielom Špinerom tvoria zohratú autorskú
a interpretačnú dvojicu.
Vstupné: 12,00 Eur
Súkromná základná umelecká
škola ATELIÉR KOMPAS
z Novej Dedinky
26.5. štvrtok sprístupnenie výstavy
5.6. nedeľa o 14:00 otvorenie
výstavy detských výtvarných prác
a vystúpenie hudobného odboru
Výstava trvá
od 26.5.2022 do 12.6.2022
Vstup voľný

KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00, LABYRINT: 0903405154, 8:00 – 16:00,
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00, POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 14:30 – 18:30.
Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk

KAPITÁN KOTVIČKA
Martin Žák, Divadlo Agapé
21.5. sobota o 16:00
Kapitán Kotvička chytá na svojej
lodi ryby a uloví starú fľašku
v ktorej sa skrýva správa o tom,
že môže nájsť najväčší poklad
sveta.Vydáva sa na dobrodružnú
plavbu spoločne s deťmi, ktoré
sa stávajú jeho námorníkmi.
Vstupné: 3,00 Eur
Kapacita hľadiska obmedzená
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Medicína alebo herectvo? Alebo dá sa robiť oboje?
Victor Ibara stihol popri štúdiu medicíny točiť seriál z lekárskeho prostredia pre Televíziu Markíza. Senčania doteraz
poznali skôr jeho otca, ktorý bol internistom a dnes je atestovaným nefrológom. Dnes môže Victora na obrazovke vidieť celé
Slovensko v úlohe doktora Gabriela v seriáli Druhá šanca.
Ako si sa dostal k herectvu?
Prvýkrát som okúsil dosky, ktoré znamenajú svet, v Slovenskom národnom
divadle. So sestrou Máriou sme tam boli
v komparze. Bolo to v čase, keď som začal
študovať na medicíne. Bavilo ma to, ale
nijak zvlášť som sa tomu potom nevenoval. Viac som fotil pre agentúru Halfpoint,
kde sme robili tzv. stockové fotky a videá. Na základe portfólia, ktoré som tam
mal a možno aj videí na Instagrame ma
oslovila Televízia Markíza, aby som im
poslal videopredstavovačku a následne
ma pozvali na casting, ktorý úspešne vyšiel. Nebolo to nič plánované, nepracoval
som na tom dopredu, preto si myslím, že
to prišlo zhora. Chopil som sa príležitosti
a zvládli sme spolu polrok práce.

So seriálovými kolegami. Foto: archív VI

Študuješ medicínu, fotíš a točíš
pre televíziu. Ako to všetko stíhaš?
Striedam to. Stíham školu aj natáčanie
a popri tom sem-tam fotenie. Našťastie
to bolo všetko dobre načasované a rolu
Gabriela som získal až po ukončení teoretických predmetov. Tie sú omnoho
namáhavejšie, pretože treba byť v škole
každý deň a sú tam pitvy a rôzne iné cvičenia. Teraz som už iba na klinických stážach a to nie je tak často. Dva až štyrikrát

do týždňa a to tiež len doobeda, takže sme
to vedeli skombinovať s natáčaním, aj keď
to bolo niekedy veľmi náročné. Hlavne
cez skúškové obdobie, keď som sa musel
veľa učiť do školy ale zároveň aj texty, lebo
som na druhý deň točil. Takže netvrdím,
že by som to hravo zvládal. Časovo áno,
vždy som bol na tých miestach, kde som
mal byť, ale príprava by bola kvalitnejšia,
ak by mal deň 48 hodín.
Ako sa ti páči slovenský šoubiznis?
So sestrou sme boli na nakrúcaní Let´s
Dance a upozornila ma na to, že som si
akoby neuvedomil, kde som sa to ocitol.
Ona híkala, akí všelijakí zaujímaví známi ľudia tam sú. Ale pri tých „fofroch“,
ktoré som mal, som to nestihol absorbovať. Takže popri práci ma možno obišlo aj
niečo zlé, čo ma mohlo v tomto prostredí
pohltiť.
Na druhej strane mám obrovský balíček zážitkov. Mohol som hrať vedľa
skvelých hercov ako sú Jano Koleník,
Dano Heriban, Vladko Kobielsky, Zuzka
Norisová alebo aj mladší ako napríklad
Adam Bárdy. To sú mená, ktorých prácu
som poznal zo seriálov a filmov a bola
to pre mňa veľ ká česť, že môžem stáť
pri nich. Sú veľmi nápomocní a častokrát mi dávajú spätnú väzbu, ktorú rád
prijímam a snažím sa ju zapracovávať
pri natáčaní.
Čo ťa čaká v blízkej budúcnosti?
Blíži sa náročná skúška z neurológie v nemocnici na Mickiewiczovej v Bratislave.
Ale pochopil som, že pri tom vysokom
tempe musím zmeniť životný štýl. Začal
som aktívne cvičiť, zdravšie jesť, schudol
som, viac sa o seba starám, aby telo dostalo aj niečo späť.
Chcem sa viac sústrediť na medicínu.
Budem si musieť opäť nastaviť priority.
Kým mám podpísanú zmluvu s Markízou,
nemôžem si neplniť povinnosti len preto,
že sa potrebujem učiť do školy. Ale medicína je to, čo chcem robiť najviac. Preto
by som bol nerád, ak by sa mi stalo to, čo
tento rok, že som sa snažil v krátkom čase

Victor Ibara ako model. Foto: archív VI

natlačiť do hlavy veľa informácií. Bolo to
bolestivo neefektívne. Toto budem chcieť
určite zmeniť.
Bol otec tvojou inšpiráciou
pre medicínu?
Obaja rodičia – mamina je vyštudovaná
zdravotná sestra a otec internista, nefrológ. Kým však bol len internista, musel sa
tiež veľa učiť, aby mohol byť nefrológom.
Vtedy mu mama veľmi pomáhala a vyrastali sme v medicínskej terminológii.
Od malička sme počúvali rôzne cudzie

Po jednej z prvých úspešných skúšok
na medicíne. Foto: archív VI
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slová a bežne sme ich používali. Napríklad
až keď som sa na medicíne učil latinčinu,
zistil som, že singlutus je vlastne štikútka.
Otec ma brával do služieb. Zobral som
si notebook a v jeho lekárskej izbe som
„gemblil“ World of Warcraft. On zatiaľ
robil vizity. O polnoci ma zobudil a odviezli sme sa domov. V nemocnici som
trávil čas, ktorý mi bol príjemný, takže mi
to prostredie vždy pripadalo naturálne.
V ktorom si ročníku a čomu z medicíny by si sa chcel venovať v profesijnom živote?
Momentálne som vo 4. ročníku. Keď som
robil sanitára na gynekológii, kde som
mal skúsenosť s chirurgiou, som pochopil,
že to nie je môj smer. Baví ma holistický
pohľad na človeka. Taký obšírnejší, chcem
sa venovať strave, cvičeniu, prevencii.
Myslím si, že by pre mňa bola vhodná
cesta ambulantného lekára, či už všeobecného alebo pediatra.
Vieš si predstaviť pracovať v Senci?
Určite by som veľmi rád zostal pracovať
aj v Senci. Ak by bolo voľné miesto, hneď
by som ho vzal. Alebo pokojne aj nejakú
dedinu alebo nejaké mesto v okolí. Určite
by som radšej pracoval tu ako v Bratislave
alebo niekde v zahraničí.

Ku kávičke

Victorovi rodičia, ktorí ho inšpirovali k štúdiu medicíny. Foto: archív VI

Aký je tvoj vzťah k Sencu?
Moje prvé 3 roky sme bývali v Bratislave,
ale srdcom som Senčan, Senec milujem.
Po troch rokoch v Dánsku som sa chcel osamostatniť od rodičov a aj vďaka ich pomoci
som zostal v Senci a neplánujem odtiaľto
odísť. Mám tu partiu, rodinu, celý život.

S mladším bratom Romanom. Foto: archív VI

Čo máš na Senci rád?
Milujem tú familiárnosť. Nie je to najväčšie mesto, je menšie, poznáme sa tu,
všetko máme po ruke. Obchod mám
hneď za domom a centrum je len pár
minút peši.
Najobľúbenejšie miesta pre mňa sú basketbalové ihriská a Slnečné jazerá, aj
keby som veľmi uvítal nové vonkajšie
športoviská, dráhy na behanie a podobné veci. Väčšinou sa po zrenovovaní zamknú.
Za úspešným človekom stojí aj
jeho rodina. Je to tak aj v tvojom
prípade?
Áno, ďakujem rodičom, najmä mamine,
lebo pri mne vždy stála, nech som bol
hore alebo dole. Mama a sestra boli mojimi najväčšími podporovateľkami a ocino najväčší motivátor, aby som nezabudol,
že medicína tu bola prvá.
Rozhovor pripravila Martina Ostatníková

Miesto konania: námestie pred MsKS
Čas konania: 15.00 – 18.00
Čaká na Vás bohatý program,
vystúpenia, tombola, súťaže.
Poďme spolu osláviť Deň matiek!

Miesto konania : námestie pred MSKS
Čas konania: 15,00-18,00
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V múzeu sa rodí
nová expozícia
V seneckom múzeu intenzívne pracujeme na realizácii novej
expozície, ktorá sa ocitne na druhom poschodí, presnejšie
v podkroví Tureckého domu. Nové priestory vznikli navýšením
a prebudovaním pôvodnej strešnej konštrukcie. Práce prebiehali pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave
v rokoch 2018 – 2020. V tejto časti múzea vzniká nová archeologicko-historická expozícia. V rámci realizácie projektu naše
múzeum nadviazalo spoluprácu aj s historikmi, archeológmi
a ďalšími odborníkmi z iných inštitúcií, napr. zo Slovenského
národného múzea.
Expozícia bude moderná

Mestské múzeum v Senci a jeho aktivity
navštívilo za obdobie svojho fungovania
od roku 2010 viac ako 65.000 návštevníkov
nielen zo Slovenska a susedných krajín,
ale aj z iných kútov sveta. Múzeum zrealizovalo za toto obdobie 3 stále expozície,
15 vlastných výstav, prezentovalo 10 prevzatých a 4 putovné výstavy.
Nová expozícia bude obsahovať viacero
moderných interaktívnych a audiovizuálnych prvkov. V samostatnej časti vznikne
premietacia miestnosť, kde budú prezentované rôzne náučné videá dopĺňajúce ob-

sah samotnej expozície. Tej poslúžia dve
tretiny nových priestorov. Nachádzajú sa
tu architektonicky účelovo zabudované
vitríny s osobitným okruhom vzduchotechniky a klimatizácie, umožňujúce vytvorenie diorám a iných foriem múzejnej
výstavnej prezentácie. Výstavný priestor
je vybavený led-osvetlením s možnosťou
regulácie intenzity, čo takisto prispieva
k ochrane exponátov. Modernite výstavy
pridá aj hardvérovo i softvérovo zabezpečený audio-vizuálny prezentačný systém,
pozostávajúci z viacerých, centrálne riadených obrazoviek.

Nárožný výklenok s infokioskom. Pod transparentnou podlahou sú priznané
stavebné prvky, ktoré vymedzujú niektoré stavebné fázy objektu. Foto: VCs
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Na svoje si prídu aj školáci

Nakoľko je takto pripravený expozičný
priestor súci najmä na dlhodobé prezentácie, múzeum sa rozhodlo presunúť sem
svoju stálu expozíciu starších dejín z roku
2010. Viac než dvojnásobná výstavná plocha umožňuje okrem modernizácie aj výrazné doplnenie exponátov, pritom však
sledujeme zachovanie pôvodného chronologického konceptu: expozícia s rozsahom
od mladšej doby kamennej bude rozšírená
tematicky až do obdobia 1. svetovej vojny.
Nakoľ ko múzeá tohto typu zakladajú svoju návštevnosť na úzkej spolupráci s miestnymi základnými a strednými
školami, naším hlavným cieľom je ponúknuť v expozícii každému ročníku vhodné
„kapitoly“, spestrujúce preberané učivo
v rámci dejepisu. Žiaci si tak už od nového školského roka 2022-2023 budú môcť
dejinné udalosti priblížiť cez prizmu nálezov, rodinných pozostalostí atď. zo svojho
bezprostredného okolia.
Niektorým obdobiam sa budeme venovať viac. Napríklad pripravujeme ideálnu
rekonštrukciu časti hrobovej komory halštatskej mohyly. Tiež z novších dejín možno spomenúť tematické spracovanie prvej
vysokej školy ekonomického zamerania
v Uhorsku, seneckého Collegium Oeconomicum, alebo výsledky archeologického
výskumu stredovekého hradu Čeklís v neďalekom Bernolákove. V týchto prípadoch
bude spracovaná tematika podporená aj

www.sencan.sk
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osobitnou prezentáciou. Žiaci a študenti si
budú môcť takto získané vedomosti porovnať aj s obsahom nami vydaných učebníc
regionálnej výchovy, známe pod názvom:
Senec – od návršia k horizontom.
Myslíme aj na menšie deti. Umiestnime aj rôzne prvky podporujúce zážitkovú a hravú formu absolvovania expozície.

Inštitucionálna spolupráca
a autorský kolektív

Písomný súhlas na spoluprácu dali tri
múzeá, ktoré budú pre potreby expozície ochotné dlhodobo zapožičať svoje relevantné zbierky. Ide o Slovenské národné
múzeum – Archeologické múzeum v Bratislave, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave a o Vlastivedné

Prvá z troch postáv v dobovom oblečení. Foto: VCs

Vitríny s osobitným okruhom vzduchotechniky a klimatizácie umožňujúce
vytvorenie diorám a iných foriem múzejnej výstavnej prezentácie. Foto: VCs

múzeum v Galante. Okrem týchto inštitúcií sme rámcovo komunikovali a rátame
so spoluprácou aj s Prírodovedným múzeom SNM v Bratislave, Múzeom mincí a medailí v Kremnici ale aj Ústredným archívom knižnice Rehole piaristov v Budapešti.
Ostatné exponáty budú pochádzať z vlastných zbierok Mestského múzea v Senci.
Tvorcami a zostavovateľmi novej expozície budú odborníci z oblasti archeológie a pomocných vied historických. Každý z nich je vo svojej oblasti uznávaným
odborníkom a teda ich účasť je zároveň aj
garanciou odbornej úrovne spracovania
jednotlivých tematík. Členmi základného
autorského kolektívu sú: Mgr. Marek Budaj,
PhD., numizmatik (externá spolupráca),
Mgr. Radoslav Čambal, PhD., archeológ
(externá spolupráca), PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD., archeológ (externá spolupráca)
a Mgr. Gábor Strešňák, archivár – historik
(interná spolupráca).

Myslíme aj na samotný Turecký dom

Na časté otázky návštevníkov týkajúce sa
pôvodu sídelnej budovy múzea dá nová
expozícia odpovede osobitne spracovanou
formou jej dejín. Za týmto účelom sa v nárožnom výklenku expozičného priestoru
umiestnil infokiosk. Okrem toho si tu návštevník bude môcť pozrieť aj priznané stavebné prvky, ktoré istým spôsobom vymedzujú niektoré stavebné fázy objektu.
Z tohto dôvodu bola podlaha v tejto časti
navrhnutá a riešená pochôdznou sklenenou tabuľou. Spojením informácií infokiosku, ním prezentovaných archívnych
dokumentov (napr. plánu obnovy budovy
z roku 1783) s reálne priznanými stavebnými prvkami tak môže vzniknúť zaujímavá
vedomostná interakcia.
Gábor Strešňák
Mestské múzeum v Senci

18

máj 2022

Zo života menšín

www.sencan.sk

Újjáéled a Schola Hungarica énekkar
Hosszabb szünet után folytatja működését városunkban a Schola Hungarica énekkar, melynek célja elsősorban Isten dicsőítése és a szenci magyar katolikus közösség
szolgálata. Énekünkkel szeretnénk hozzájárulni a magyar szentmisék méltóságteljes
megünnepléséhez.
Az énekkart mintegy két évtizeddel
ezelőtt alapította Kollárik Róbert szenci magyar kántor. A járvány időszaka rányomta bélyegét a kórus működésére, de
a legnagyobb csapást kántorunk, egyben
karvezetőnk Kollárik Róbert váratlan halála mérte kórusunkra. A próbák elmaradtak,
úgy tűnt, hogy az énekkar megszűnik. Végül idén tavasszal sikerült újból összehozni
a csapatot.
A húsvétvasárnapi szentmisére ún. TAIZÉ dalokkal készültünk. Ezek viszonylag
egyszerűen megtanulható négyszólamú
művek, melyek éneklésébe a hívek is bekapcsolódhattak. Többek között az Áldott
légy, Uram; Irgalmas Istenünk; Bizakodjatok, jó az Úr és hasonló, sokak által ismert
énekek hangzottak el.
A jövőre nézve sok tervünk van. Havi
egyszer, szombat esténként szeretnénk

próbálni és a másnapi szentmisén énekelni. Ezen túl természetesen a jeles ünnepeken, karácsonykor és húsvétkor, esetleg
bérmálkozás, elsőáldozás alkalmával. Bár
tevékenységünk főleg egyházi jellegű, szívesen fellépünk a szenci magyarság egyéb
rendezvényein is.
Nagy örömömre szolgál, hogy taglétszámunk ismét növekszik. Szeretettel várunk

mindenkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni - alapiskolás kortól nyugdíjasig, akinek nem közömbös a mi kis közösségünk
jövője, és úgy érzi, így tudná azt szolgálni. Legfontosabb a szándék, az énektudás
idővel csiszolódik. Érdeklődni lehet a szentmisék alkalmával, ill. az énekkar facebook
oldalán keresztül.
Simon Bence

Zbor Schola Hungarica, vpravo: kaplán Andrej Bošňák. Foto: Kristóf Klenovics

Spevácky zbor Schola Hungarica ožíva
Po dlhšej prestávke opäť pôsobí v našom
meste spevácky zbor Schola Hungarica, ktorého hlavným cieľom je oslava Boha a služba maďarskej katolíckej komunite v Senci.
Naším spevom chceme prispieť k dôstojnému sláveniu maďarských omší.
Zbor založil približne pred dvoma desaťročiami senecký maďarský kantor Róbert
Kollárik. Žiaľ, obdobie epidémie sa podpísalo aj na zbore, no najväčšou ranou pre členov bola nečakaná smrť nášho zakladateľa
a dirigenta Róberta Kollárika. Skúšky sa nekonali, zdalo sa, že zbor zanikne, ale napokon sme sa počas jari opäť spojili.

Na svätú omšu slúženú na Veľkonočnú nedeľu sme pripravili piesne TAIZÉ. Ide o pomerne ľahko naučiteľné štvorhlasné diela.
Do spevu sa mohli zapojiť aj veriaci v kostole. Spievali sme známe piesne, medzi inými aj Chváliť Pána chcem; Naveky chcem
spievať; Dobrorečme Pánovi.
Máme veľa plánov. Skúšať chceme raz
za mesiac, v sobotu večer a následne vystúpiť na nedeľnej omši. Okrem toho by sme si
radi zaspievali aj pri príležitosti významných sviatkov ako sú Vianoce a Veľká noc
a možno aj počas udelenia sviatosti birmovania a prvého svätého prijímania.

Aj keď je naše zameranie prevažne cirkevného charakteru, radi vystúpime aj
na iných podujatiach seneckej maďarskej
komunity.
Veľmi ma teší, že sa počet našich členov rozrastá. Vítame každého, kto sa k nám
chce pridať – od školskej mládeže až po dôchodcov, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej malej komunity a cítia, že by jej
mohli takto poslúžiť. Prvoradý je zámer,
spevácke schopnosti sa časom vycibria. Informovať sa môžete počas omší, resp. prostredníctvom facebookovej stránky zboru.
Bence Simon

Najlepší z najlepších
XXII. TUDOK, čiže XXII. Konferencia vedeckých krúžkov študentov v Karpatskej
kotline sa uskutočnila 8. a 9. apríla v dvanástich sekciách na Experimentálnom
gymnáziu Miklósa Radnótiho v Szegede.
V sekcii „Výskum rodiny a priebehu životnej kariéry, kultúrna história“ sa
na 1. mieste umiestnil deviatak našej školy András Németh. TUDOK je vrcholnou
platformou študentskej vedeckej činnosti.

Zúčastniť sa je snom každého maďarského študenta zaujímajúceho sa o vedu. Žiaci našej školy sa tohto výnimočného podujatia mohli zúčastniť už po piatykrát ako
najlepší spomedzi maďarských žiakov
na Slovensku.
Výkon Andrása Németha je jedinečný
aj v tom, že ako deviatak základnej školy
súťažil medzi študentmi tretieho a štvrtého ročníka gymnázií, pripravujúcich sa

na prijatie na vysokú školu. Dokonca sa
postavil na priečku víťazov v poli najlepších Maďarska a celej Karpatskej kotliny.
K úspechu prispelo aj zomknutie rodiny, keďže mentorom Andrása Németha bol
jeho otec Tibor Németh. S prípravou mu
pomáhal náš pedagóg Róbert Takács.
Gratulujeme a sme veľmi hrdí, že žiak
našej školy je najlepší z najlepších!
Mónika Matus
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Legjobb a legjobbak között
A XXII. TUDOK, azaz a Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei konferenciája, 2022. április 8-án és 9-én 12 szekcióban
valósult meg a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban.
Iskolánk kilencedikes diákja, Németh András 1. helyezést szerzett a „Család- és életpályakutatás, kultúrtörténet“
szekcióban.
A TUDOK a tudományos diákélet
csúcsa. Eljutni rá minden tudománnyal
foglalkozó magyar diák álma. Iskolánk diákjai pedig a szlovákiai magyar diákság
legjobbjaiként ötödik alkalommal vehettek részt ezen a kiemelkedő eseményen.

Németh András teljesítménye egyedülálló annak fényében, hogy alapiskolásként
az egyetemi felvételikre készülő harmadikos-negyedikes gimnazisták közt versenyezett, sőt, első lett Magyarország és
az egész Kárpát-medence legjobbjainak
mezőnyében!
A család összefogása is a siker egyik titka, hiszen András mentora édesapja, Németh Tibor volt. Felkészítését Takács Róbert tanító bácsi segítette.
Gratulálunk, és nagy büszkeséggel tölt
el bennünket, hogy iskolánk diákja legjobb a legjobbak között!
Matus Mónika

András Németh. Foto: archív školy

Nyílt nap a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában

Rodičia sa prišli pozrieť aj na 2.B. Foto: archív školy.

Ha a leendő beiratkozó elsős a család legidősebb gyermeke, akkor a szüleinek még
nem volt kapcsolata az alapiskolával, nincsenek ismeretei az alapiskolában zajló
életről, oktató-nevelő munkáról. Elsősorban az ő kedvükért hirdettünk nyílt napot
az alsó tagozaton április 8-ra, péntekre.
A látogatóinak nagy száma meglepte

a kollégákat. Csaknem hatvanan voltak kíváncsiak az iskolánkra, a tanórák légkörére
és szakmai színvonalára.
Több látogatónk gyermeke már a mi elsős-másodikos tanulónk, de a pandémia
miatt a szülők csak most kaptak lehetőséget
arra, hogy láthassák gyermekük osztályát,
ill. lássák őt a tanteremben tanulás közben.

Mészáros Miklós is vendégünk volt, akinek Ádám ﬁa elsős Sándor Erika tanító
néni osztályában, de a még ovis Olivér is
hozzánk készül. Látogatásának céljáról
így nyilatkozott: „Szerettem volna pontosabban látni, hogy hogyan folynak az
órák. Ádám nem részletezi, hogy milyen
volt a napja az iskolában. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen a tanítás menete. Meg kell mondanom, hogy nagyon meg
voltam elégedve. Főleg azért, mert individuális a hozzáállás, a tanító néni külön-külön foglalkozik a gyerekekkel, ha szükséges. A napközi is úgy működik, ahogy kell,
ez azt jelenti, hogy miután megjön a gyerek, csak beszélgetek vele, mert a házi feladatát már elkészítette a napköziben.” Ezt
örömmel hallottam, mert iskolánk valóban
törekszik az egyéni oktatási, nevelési igények kielégítésére. Van iskolapszichológusunk és speciálpedagógusunk is.
Köszönjük a nagy érdeklődést és a kolMatus Mónika/VCs
légáink munkáját!

Deň otvorených dverí na ZŠ Alberta Molnára Szencziho
Rodičia budúcich prváčikov, ktorí nemajú staršie dieťa v našej škole, nemajú ani
vedomosti o našej výchovno-vzdelávacej
práci. Primárne kvôli nim sme vyhlásili
deň otvorených dverí v nižších ročníkoch
na piatok 8. apríla.
Veľký záujem rodičov nás príjemne prekvapil. Na atmosféru a odbornú úroveň
vyučovania bolo zvedavých takmer šesťdesiat návštevníkov. Deti viacerých z nich
však už sú našimi prvákmi, či druhákmi,
no z dôvodu pandémie nemali možnosť nahliadnuť do triedy svojho dieťaťa, prípadne

vidieť ho ako si počína na vyučovacej hodine. Naším hosťom bol aj Miklós Mészáros,
ktorého syn Ádám je prvákom v triede učiteľky Eriky Sándorovej, ale už aj jeho ďalší
syn, „veľkáč“ Olivér, mieri k nám.
Takto sa vyjadril o dôvodoch svojej návštevy: „Chcel som vidieť, ako prebiehajú
vyučovacie hodiny. Ádám toho veľa nenahovorí o tom, aký bol jeho deň v škole. Bol
som veľmi zvedavý, ako prebieha vyučovanie. Musím povedať, že som veľmi spokojný. Hlavne preto, že prístup učiteľky je individuálny, venuje sa deťom aj jednotlivo,

ak je to potrebné. Aj školský klub funguje
tak, ako má. Znamená to, že po príchode
dieťaťa sa s ním už len rozprávam, pretože
domáce úlohy už má hotové.“
Veľmi ma teší pozitívna odozva na našu
prácu. Máme aj školského psychológa aj
špeciálneho pedagóga. Naša škola skutočne vyvíja veľké úsilie, aby sme vedeli uspokojiť aj individuálne vzdelávacie potreby
žiakov.
Ďakujeme za veľký záujem rodičov
a prácu našich kolegov!
Mónika Matus/VCs
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Spomíname
Dňa 25.5.2022 si pripomíname 20. výročie, čo nás
náhle opustil František Macek. Tá rana v srdci
stále bolí a nikdy sa nezahojí. Aj keď nie si medzi
nami v našich srdciach žiješ s nami. S láskou spomínajú synovia František a Paľko a dcéra Evka
s rodinami, krstné deti a celá ostatná rodina.
Odišla si tichúčko, niet ťa medzi nami, v našich srdciach ale žiješ stále spomienkami. Dňa
5. apríla uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná Helena Tkáčová. S láskou
spomíname. Smútiaca rodina

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás dňa
27.02.2022 vo veku 80 rokov navždy opustila
naša milovaná mamička, babinka, teta a sestra Alžbeta Kadnárová, rod.
Kolláriková. Dňa 15.04.2022
uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný ocko, deduško a strýko
Václav Kadnár. Neprejde ani deň, aby sme si
na vás nespomenuli. Veľmi nám chýbate.
Dňa 29.5.2022 budú štyri mesiace, čo nás navždy
opustil vo veku 84 rokov Ľudovít Szabó, otec,
dedko, pradedko, švagor. Dňa 22.5.2022 bude
osem rokov, čo nás navždy opustila vo veku 68
rokov Gabriela Szabóová,
mama, babka, prababka,
sestra, švagriná. S láskou
na nich spomínajú dcéra Iveta s rodinou, dcéra
Gabi s rodinou a Erika s rodinou, sestra Magda,
krstný syn Robo s rodinou, krstný syn Karol
s rodinou a ostatná rodina. Ďakujeme

Správa z jarného darovania krvi
Vo štvrtok 7. apríla sa po zimnej prestávke u nás v Senci
opäť konal mobilný odber
krvi. Registrácia na odber sa
nám naplnila do 24 hodín, čo
je asi najrýchlejšie doteraz.
Na mnohých z Vás, bohužiaľ,
miesto nevyšlo, keďže počet
registrovaných darcov je obmedzený nariadením NTS
na 50 osôb. Tí, čo ste to nestihli, budete vítaní na našom
ďalšom odbere ktorý sa uskutoční 9.6.2022.
Dlhšia pauza medzi odbermi sa ukázala byť veľmi prospešná, čo sa prejavilo v počte
vyradených darcov – len dva-

ja. To je historicky najmenší
počet za niekoľko posledných
rokov. Suma sumárum, ak
odpočítame tých, ktorí neprišli, spoločne sa nám podarilo
odovzdať 42 plnohodnotných
odberov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za prejav humanity, ktorým ste prispeli k záchrane života.Ste úžasní!
Dúfame, že ste sa u nás
dobre cítili a že Vám naše
dobrovoľníčky spríjemnili
čakanie. Odpočívajte, dobre
papajte, športuje, nech Vám
nabudúce opäť môžeme „pustiť žilou“.
MS SČK Senec

Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v tvojich očiach
svit, ťažko sa nám bude bez Teba žiť... Dňa 5.mája
uplynuli 2 roky, 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
Dňa 7.6.2022 uplynuli dva roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Miroslav Ščibrány. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína
celá rodina

29.5. si pripomíname 2. výročie úmrtia našej
drahej Márie Časnej. S úctou na ňu spomína
celá rodina.

„Osud niky nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.“ Dňa 5. mája si pripomíname
smutné 30. výročie úmrtia nášho drahého otca
a dedka Imricha Kropacseka. Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
Čas plynie a smútok zostáva v nás. Dňa
23.4. uplynul rok, čo nás navždy opustil syn
Jozef Mráz. S láskou na teba každý deň myslíme. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Tvoja mama, sestry s rodinami, blízka
rodina a kamaráti.
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

Zoltán Domonkos (65)
Jaroslav Macích (70)
Katarína Jánošovičová (75)

SZTP ZO č. 215

Katarína Zárecká (55)
Zoltán Domonkos (65)
Ctibor Laky (65)
Eva Augustovičová (70)
Jaroslav Macích (70)

Jednota dôchodcov

Zoltán Domonkos (65)
Eva Augustovičová (70)

Veľkonočné balíčky pre seniorov
My ľudia radi prijímame darčeky, ale ešte lepší pocit máme
v srdci, keď niekoho obdarujeme. Nie preto, že musíme, ale
preto, že chceme. Tým sa naša
radosť násobí. V tomto v mnohých smeroch náročnom období sme mysleli aj na našich
seniorov žijúcich v domove dôchodcov. V spolupráci
so žiakmi 2. ročníka a žiakmi 11. oddelenia ŠKD zo ZŠ
J.G.Tajovskeho, ich rodičmi,
MŠ z Kráľovej pri Senci a občanmi mesta Senec, sa nám po-

darilo prichystať 74 veľkonočných balíčkov pre obyvateľov
Domu seniorov Centra oddychu
na Slnečných jazerách a tak im
spríjemniť sviatky. Vzácnym
okamihom bol pre nás moment
odovzdávania darčekov, keď
sme v ich očiach videli zvedavosť, nadšenie z obdarovania
i slzy šťastia.
Ďakujeme touto cestou všetkým ľuďom s láskavým srdcom,
ktorí nám pomohli pri splnení
nášho projektu.
A.Legindiová, MS SČK Senec

Miestny spolok Červeného kríža Senec
pozýva svojich členov na
VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU MS SČK SENEC,
ktorá sa uskutoční 19.05.2022 o 16.00
v Pastoračnom centre, Farské námestie 4, Senec.
Pre dodržianie epidemiologických opatrení je nutné účasť
nahlásiť vopred na tel.čísle 0903 355 606.
Tešíme sa na Vás, MS SČK Senec

Oslobodenie Senca si pripomíname každý rok. Foto: MO

Pripomenuli sme si výročie
oslobodenia mesta Senec

Členovia Klubu dôchodcov sa v apríli okúpali na termálnom
kúpalisku v Mosonmagyaróvári. Foto: Klub dôchodcov

No konci 2. svetovej vojny
bol Senec oslobodený 1. apríla 1945. Tento významný deň
v histórii nášho mesta si aj tento rok pripomenuli zástupcovia mesta spolu s členmi ZO

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. K pamätnej tabuli venovanej našim
osloboditeľom spoločne položili vence.
MO
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MÁJOVÝ FUTBALOVÝ
TURNAJ MESTA SENEC
organizátor turnaja
ŠK GaFuGa Senec
pod záštitou
MÚ Senec
a primátotra
mesta Senec
Pozývame všetkývh
fanúšikov futbalu
na tradičný Májový
turnaj amatérskych
mužstiev a seneckých
firiem a organizácií.
O dobrú náladu
a občerstvenie
bude postarané.

www.sencan.sk

Termín:
piatok 13. 5. 2022
od 8.30 h.
do 13.30 h.
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Do práce na bicykli 2022
Mesto Senec sa začiatkom apríla zaregistrovalo do celoslovenskej kampane Do práce
na bicykli 2022 medzi prvými samosprávami. Umožnilo tak registrovať sa jednotlivým tímom, ktorých členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie
so sídlom alebo pracoviskom v Senci.
Tímy sa môžu registrovať do 7. júna
2022 cez online formulár na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu.
Počet členov v jednom tíme: 2 – 4
Počet tímov v jednej firme: je neobmedzený! Súťaženie v rámci kampane Do práce na bicykli je výborným nástrojom teambuildingu a rozvoja súťaživosti medzi jednotlivým útvarmi firiem a inštitúcií. Pre
prvých päť zaregistrovaných tímov našej

samosprávy je pripravená odmena – tričká
aktuálnej kampane.
Celoslovenská súťaž sa bude konať od 1.
do 30. júna 2022. Členovia súťažných tímov si budú sami evidovať cesty do práce
a z práce na bicykli za každý deň súťaže.
Ich výkony budú hodnotené v týchto
kategóriách:
• najlepší jednotlivec v počte najazdených km – v rámci samosprávy/celého
Slovenska,
• najlepší jednotlivec v počte jázd
do práce a z práce – v rámci samosprávy/celého Slovenska,
• najlepší tím v počte najazdených km –
v rámci samosprávy/celého Slovenska,
• najlepší tím v počte jázd do práce a z

práce – v rámci samosprávy/celého
Slovenska,
• najlepší zamestnávateľ počet zapojených zamestnancov – v rámci samosprávy/celého Slovenska.
Kreativite sa však medze nekladú, takže
zamestnávatelia môžu doplniť súťažné kategórie vlastnými prvkami, ktoré považujú
za prínosné z hľadiska teambiuldingu.
Ďalšie informácie nájdete na Informačnom portáli mesta Senec a FB stránke.
GR

XXXV. ročník Seneckej latky
Tradičná atletická súťaž školskej mládeže v skoku do výšky o Putovný pohár primátora
mesta Senec sa konala 12. apríla v telocvični Základnej školy
s VJM A. M. Szencziho.
O body pre svoju školu a o osobné rekordy bojovalo 105 žiakov zo ZŠ J. G. Tajovského, ZŠ
Kysucká, ZŠ Mlynská, ZŠ s VJM
A. M. Szencziho a Gymnázia A.
Bernoláka.
Putovný pohár primátora Mesta Senec zostal, po tesnom víťazstve, v rukách ZŠ Mlynská.

Ďakujeme všetkým telocvikárom, riaditeľom, osobitne ZŠ
s VJM A. M. Szencziho za skvelú
prípravu a realizáciu súťaže, vedeniu mesta za podporu a všetkým pretekárom za úžasnú atmosféru, nasadenie a výborné
výkony.
Veríme, že táto akcia po pandémii opäť naštartovala športové podujatia v našom meste.
Podrobné výsledky XXXV. ročníka Seneckej latky nájdete na
www.senec.sk
GR

Víťazný tím zo ZŠ Mlynská.. Foto: VCs

Radovan Kováč vytvoril národný rekord v mŕtvom ťahu 240 kg
Senčan Radovan Kováč sa v dňoch 24.
- 27.3.2022 zúčastnil Európskeho pohára univerzít v klasickom silovom trojboji v Luxemburskom meste Hamm, kde reprezentoval Univerzitu Komenského. V kategórii do 74 kg obsadil piate miesto s trojbojom 547,5 kg. V jednotlivých disciplínach
zdvihol v drepe 187,5 kg, v tlaku na lavičke
120 kg, a v mŕtvom ťahu sa mu podarilo vytvoriť národný rekord v rámci športového
zväzu Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja s hodnotou 240 kg.
Radovan začal súťažne so silovým trojbojom minulý rok, kedy sa mu na jeseň podarilo stať sa víťazom Grand Prix Slovakia
v juniorskej ľahkej kategórii. Tento rok ho
čakajú Majstrovstvá Slovenska.
Športový klub SPC Častá

Radovan Kováč v akcii. Foto: archív ŠK SPC Častá
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Hľadáme nových kolegov do tímu.
Hotel Senec****

Aquapark Senec

Recepčná/Recepčný TPP
(762 € – 1000 €/mesiac Brutto + príplatky
v závislosti od skúseností a sezóny)

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

V prípade záujmu kontaktujte:

V prípade záujmu kontaktujte:

Viktória Jákocsová +421 902 113 874

p. Miklenčičová +421 911 828 362

Mzdár / Personalista TPP
1500 € – 1700 € brutto

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

V prípade záujmu kontaktujte:

V prípade záujmu kontaktujte:

Vladimíra Kollerová +421 911 919 692

p. Jasovský +421 910 909 905

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

Nočné upratovanie TPP – od 720 € Netto
Denné upratovanie brigádnik – 4,50 € Brutto

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

p. Kadnárová +421 910 909 902

V prípade záujmu kontaktujte:

Tomáš Parák +421 902 919 686

Benefity 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 ...)

V prípade záujmu kontaktujte:

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

05-06

