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Všetci sa už tešíme na jar a leto, kedy napríklad aj z bicykla môžeme urobiť aj takúto fotku.

Kraj ocenil aj výnimočných Senčanov

Foto: Štefan Húska, www.huska.photos

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
31. marca 2020
o 9:00 v Hoteli Senec

Materiály na zasadnutie sa zverejňujú na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Bratislavský samosprávny kraj
udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré významným spôsobom podporili rozvoj regiónu alebo pomáhajú občanom
v kraji. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 13. februára 2020 v Divadle Aréna.
Medzi ocenenými boli dvaja
Senčania:
• Na návrh poslankyne MsZ
v Senci Jany Turanskej bol

udelený Pamätný list predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja MUDr. Oľge Čerbaničovej, ktorá venovala 53 ročnú
prax hlavne detskej stomatológii. Zaviedla systematickú starostlivosť o chrup detí v predškolských i školských zariadeniach. Dosiahla zvýšenie počtu
školských a dorasteneckých
ambulancií, ako aj zníženie kazovosti zubov u detí.

• Na návrh poslanca BSK Ing.
Istvána Pomichala, PhD. sa laureátom Výročnej Ceny Samuela
Zocha stal prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., ktorý je prvým profesorom žurnalistiky na Slovensku
a spoluzakladateľom prvej súkromnej mediálnej vysokej školy
na Slovensku. Napísal 33 kníh,
viac ako 160 vedeckých štúdií
a odborných textov a viac ako
2000 publicistických článkov
a masmediálnych vystúpení. Je
držiteľom prestížneho novinárskeho ocenenia Mercurius Ver-

dicus ex Slovakia, ktoré udeľuje
Slovenský syndikát novinárov
ako ekvivalent americkej Pulitzerovej ceny za publicistiku.
Oceneným Senčanom prišli
osobne zagratulovať primátor
mesta Senec Dušan Badinský
a riaditeľka kancelárie primátora
Alena Greksa. Poslanecký zbor
MsZ mesta Senec reprezentovali
poslankyňa BSK a mesta Senec
Ing. Mária Hudáková a poslankyňa mesta Senec Jana Turanská.
VCs,
Foto: BSK
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Poslanci schválili výzvy na dotácie
Februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci začalo informáciou
primátora mesta Senec Dušana Badinského o dianí v meste za uplynulé obdobie.
Tak, ako poslanci žiadali, oboznámil ich
tiež so stavom priorít, na ktorých sa pre
toto volebné obdobie dohodli. Poliklinika,
nová škola, nová škôlka, územný plán...
Informácie o týchto témach prinášame aj
v článku o odpočte primátora za prvý rok
vo funkcii na strane 4.
Formou darovania prevezme mesto od
developerov časti Južná brána pozemok
na občiansku vybavenosť. Uvažuje sa
o tom, že by tu mohla byť vybudovaná materská škola a vytvorená parková úprava
s doplnením zelene a prvkov ihriska pre
deti či workout.
Zmeny nastali v Dozornej rade Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o., kde namiesto
Nataše Urbanovej bude mesto zastupovať
Alena Greksa. Poslanci Moje mesto chceli
tiež vymeniť Zuzanu Gabrišovú Košecovú,
ktorá už nie je v ich klube, za Janu Némethovú, táto zmena však neprešla.
Diskusia sa rozprúdila pri otázke návrhu
všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Senec. Poslankyňa Hudáková navrhla VZN stiahnuť a pripraviť nové, ktoré
by stanovilo, že mesto bude len prerozdeľovať financie od štátu na školy a nebude
navyšovať pridelené peniaze o prostriedky z vlastného rozpočtu. Návrh nebol
stiahnutý, ale nové VZN tiež neprešlo.

Poslanci schválili prvú zmenu rozpočtu
v tomto roku, kde okrem iného schválili napríklad aj navýšenie finančných prostriedkov na štúdiu realizovateľnosti nadstavby
alebo prístavby polikliniky, ktorá má ukázať, akým smerom by sa realizácia mala
uberať a aké sú problémy.
Dôležitým bodom bolo schválenie výziev
na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Senec v sociálnej oblasti kultúry, športu, a životného prostredia. Všetky informácie nájdete na stránke mesta
www.senec.sk.
Poslanci sa ďalej zaoberali návrhmi na
prenájom či odpredaj nehnuteľností, z ktorých niektoré schválili a iné nie.
V bode rôzne sa mohli pýtať poslanci aj
občania na rôzne témy. Poslanci sa informovali napríklad o tom, že majiteľ pozemku, na ktorom sa nachádza trhovisko medzi Lichnerovou a Vajanského ulicou, má
záujem o budovanie stavby. Zatiaľ vraj má
záujem aj o udržanie trhoviska, poslanci
sa však budú musieť zamyslieť, či v meste
máme iný zaujímavý priestor, kam by sa
mohlo trhovisko prípadne presunúť.
Záujem bol aj o informácie o prácach na
jazierku Kevečto, kde sa už prestalo bagrovať alebo o pozastavení dotácií na opatrovateľky.
Viac informácií o rokovaní nájdete v zápisnici z Mestského zastupiteľstva v Senci na
www.senec.sk a na internetovej stránke
www.zastupitelstvo.sk, kde sa vysiela online prenos so zasadnutí a rokovania sú
k dispozícii aj v archíve.
MO

Reakcia na platenú
politickú inzerciu
Vo februárovom čísle Mestských novín
Senčan si niektorí kandidáti do parlamentných volieb zaplatili inzerciu.
Mesto do obsahu inzercie nijako nezasahovalo, za obsah politickej reklamy
zodpovedá jej zadávateľ. Napriek tomu
sa musím vyjadriť k jednej z nich, keďže
ma v texte kandidát na poslanca NR SR
spomína. Tvrdí, že bola snaha o cenzúru
článku v Senčanovi a aj vďaka mne sa
tomu zabránilo. Nie je to pravdivá informácia a dištancujem sa od tejto platenej
inzercie.
Po prvé, do obsahu Mestských novín
Senčan nezasahujem o čom svedčí aj
to, že aj tento text vyšiel v plnom rozsahu. A po druhé, nešlo o cenzúru. Vznikol
spor pre jedno prídavné meno. Jedna
strana chcela toto slovo vynechať, druhá trvala na tom, aby zostalo. Dohodli
sme sa spolu s vedením RR na kompromise a zvolili sme iné prídavné meno,
s ktorým boli spokojné obe strany.
Myslím si, že správna cesta je tá, ktorá
nás vedie k dobrým vzťahom, spolupráci a rešpektu všetkých obyvateľov
mesta. Či ide o starších alebo mladších,
pôvodných obyvateľov alebo tých, čo sa
prisťahovali, či ide o Slovákov alebo Maďarov či kohokoľvek iného. Bojujme za
niečo, nie proti niekomu. Len tak môžeme po sebe niečo dobré zanechať.
primátor mesta Senec
Dušan Badinský

Senčania by rozšírenie budovy mestského úradu privítali
Mesto Senec vytvorilo anketu, v ktorej chcelo zistiť názor svojich obyvateľov na budovu mestského úradu.
Architektonická súťaž priniesla výborný návrh, ktorý odborníci pozitívne hodnotia. Jeho výhodou je aj to,
že je možné realizovať ho aj po častiach. Mesto teda nezaťaží jedna obrovská investícia, ale podľa potrieb
a finančných možností si môže jednotlivé kroky rozvrhnúť aj na dlhšie obdobie. Obyvateľom by nové priestory
priniesli najmä bezbariérové klientske
centrum, ktoré by určite ocenili najmä
naši seniori a mamičky s kočíkmi.
Na čo sa mesto pýtalo a čo zistilo?
Z 225 zapojených respondentov až 167
komunikuje s mestom na osobnej návšteve úradu. 69 využíva telefonický a 66 mailový kontakt. Elektronické služby mesta
(ESMAO) uviedlo len 13 ľudí. Iné možnosti

uviedli respondenti už len po jednom.
Väčšinou zúčastnení obyvatelia navštívia úrad raz za rok, ale 40 respondentov
uviedlo, že chodia na úrad raz za mesiac
alebo častejšie.
Ako najčastejšie navštevované pracoviská boli uvedené podateľňa (51,1%),
pokladňa (45.3%), matrika (40%), útvar
ekonomiky mesta (15,1%), evidencia obyvateľstva (13,3%), útvar výstavby (8,4%)
a Mestské noviny Senčan (4%). Tieto percentá hovoria o tom, ktoré útvary by mali

mať zastúpenie v klientskom centre.
Podobné výsledky vyšli aj z ďalšej otázky, ktorou sa malo zistiť, čo obyvateľom
mesta v budove mestského úradu chýba.
Respondenti uviedli, že najmä klientske
centrum, kde sa dá vybaviť všetko naraz
(42,7%), že nie je všetko pod jednou strechou (32,9%), príjemný priestor na čakanie (26,2%), bezbariérový prístup (24,9%),
miestnosť na zasadnutia zastupiteľstva
(14,2%), detský kútik (12,4%). Iné možnosti uviedli respondenti len po jednom. MO
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Názory vedenia mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva

Kalendár
primátora

V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta a poslancom mestského
zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor na aktuálne témy mesta Senec. V tomto čísle sa
pýtame: Akým smerom by sa malo uberať riešenie dopravy v Senci?

február 2020
Z pracovného diára
primátora mesta
Senec Dušana Badinského za február vyberáme:

Gabriella Németh,
poslankyňa SMK/MKP

• Pracovné stretnutia so zamestnancami mesta
• Pracovné stretnutia s vedúcimi útvarov Mestského úradu
• Stretnutia s občanmi mesta
• Dvojdňové pracovné stretnutie Združenia miest a obcí Slovenska v Tatrách
• Pracovné stretnutie k cyklotrasám
s cyklonadšencom a predsedom Klubu
slovenských turistov Senec p. L. Stolárikom
• Pracovné stretnutie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v Primaciálnom
paláci v Bratislave
• Stretnutie so zástupcami Žilinskej univerzity, ktorí vytvorili štúdiu - Územný
generel dopravy pre mesto Senec a prezentovali ho pred odborníkmi zaoberajúcimi sa touto problematikou v našom
meste
• Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
• Mestské zastupiteľstvo
• Slávnostné odovzdanie Cien obce Tomášov - čestným občanom obce sa stal
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
• Pracovné stretnutie Regionálneho
vzdelávacieho centra samosprávy
v Bernolákove
• Pracovné stretnutie na BSK – školenie
týkajúce sa možnosti čerpania dotácií
• Pracovná cesta na Čiernu Horu v rámci udržiavania družobných vzťahov
• Slávnostné odovzdanie ocenení v Divadle Aréna – „Ocenenie Bratislavského
samosprávneho kraja“ Výročnú cenu
Samuela Zocha získal prof. PhDr. Andrej
Tušer, CSc. A Pamätný list predsedu
BSK pani MUDr. Oľga Čerbaničová
• Účasť na dvojdňovom Ukrajinsko-Slovenskom obchodnom fórume v Hotely
Zátoka
• Stretnutie s pozvanými zástupcami
družobného mesta Mosonmagyaróvár
v rámci udržiavania dobrých partnerských vzťahov
• Účasť na Výročnej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru Senec
• Pracovné stretnutie s riaditeľkou
ZŠ Mlynská PaedDr. Jana Tamašiovou
Dagmar Mičeková

Generel dopravy poukazuje na potrebu
urýchleného riešenia dopravy a parkovania
v meste. Medzi prioritami poslancov sa nachádza vybudovanie prepojenia Trnavskej cesty
s Boldockou, čo by odbremenilo mesto od
tranzitnej dopravy a žiada sa prepojiť aj Robotnícku ulicu s Pezinskou. Treba zaviesť efektívnu parkovaciu politiku, ktorá v meste absentuje, musíme zvýhodniť obyvateľov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt, majú vytvorené parkovacie miesta alebo garáže, a spoplatňovaním
parkovania donútiť obyvateľov, ktorí na trvalý
pobyt nie sú prihlásení, ale užívajú si všetky
výhody, ktoré im mesto ponúka, aby sa k trvalému pobytu prihlásili. Musí sa urobiť poriadok
aj s parkovaním firemných áut, ktorých pribúda, parkujú na mestských komunikáciách
a zabraňujú plynulému prechodu ostatných
účastníkov cestnej premávky. Treba ich vykázať na ich firemné záchytné parkoviská, alebo im ponúknuť spoplatnené parkovanie na
mestom určených parkoviskách. Z vybratých
poplatkov by sme vedeli postaviť parkovacie
domy, ktoré by prispeli k riešeniu dopravy
a parkovania v Senci.

Mária Hudáková
nezávislá poslankyňa

Rozvoj dopravy mesta by sa mal riadiť záväznou dokumentáciou územného plánu, ktorú
Senec dlhodobo nemá. Konečne sa vypracováva generel dopravy, o ktorý náš klub žiada
už druhé volebné obdobie. Z mesta je nutné
odviesť tranzitnú dopravu, najmä na Trnavskej
a Diaľničnej ceste. Tieto trasy sú najväčšou
budúcou hrozbou kolapsu dopravy. Treba
pracovať na vybudovaní severovýchodného
a severozápadného obchvatu.
Je nevyhnutné prijať parkovaciu politiku pre
celé mesto. Veľmi sa mi páči riešenie v Šamoríne. Motivuje tých, ktorí majú garáže a dvory,
aby nenechávali autá na ulici. Územný plán
musí stanoviť regulatív min. 2 parkovacích
miest na bytovú jednotku a pre novú výstavbu
trvať na jeho dodržiavaní. Pri tvorbe nových
parkovacích miest využívať jednosmerky,
neuberať zo zelene. Motivovať k zvýšenému
používaniu integrovanej dopravy. Vybudovať
viacpodlažné parkovisko pri železničnej stanici, vykúpiť pozemky štátu pri autobusovej
stanici na nové parkovisko.
Sieť chodníkov a cyklochodníkov má mať bezpečné parametre, aby cyklistická doprava vystriedala jazdu autom na krátke vzdialenosti.

Rudolf Bittner,
nezávislý poslanec

Generel dopravy poskytol informácie o stave
dopravy a riešeniach. Je nutnou súčasťou
Územného plánu mesta Senec. Treba skĺbiť
parkovací systém, cestný systém a hromadnú
dopravu. Sú hotové projekty na Lichnerovej
až po Štúrovu ulicu, na Kalinčiakovej a Šafárikovej ulici. Na rokovaní na stavebnej fakulte
nám neodporúčali vytváranie jednosmerných
ulíc. Zachovanie obojsmerných ulíc je dôležité napr. pre prejazd záchranárov a požiarnikov. Je dôležité budovať cesty na okraji mesta
- prepojiť Trnavskú a Boldockú cestu, rozšíriť
cestu na diaľnicu, budovať kruhové objazdy
a cyklochodníky, napr. Billa až Tesco, Billa po
kruhový objazd smer Malý Biel (projekty sú
hotové), G+G pumpa smer logistika a ďalšie.
Nemenej dôležité je aj riešenie hromadnej dopravy. Nadzemné metro by malo viesť ponad
starú seneckú cestu, Biel, Bernolákovo, Ivanka až po Tomášikovu ulicu v Bratislave. Cesty
by sa odbremenili aj mestskou dopravou
v Senci. Zo všetkých ciest, ktoré vedú do Bratislavy sa vytvára tzv. lievik a vjazd do hlavného mesta je upchatý. Zapojenie BSK považujem za dôležitú súčasť riešenia dopravy
v Senci a okolí. Je potrebné hneď začať pracovať na všetkých alternatívach.

Pavol Kvál,
nezávislý poslanec

Veľkým problémom je parkovanie v centre
a na sídliskách, ako aj hustá doprava v meste. To nám potvrdil aj generel dopravy a určil
dva kritické uzly pri Bille a Lidli. Kruhovému
objazdu pri Lidli pomôže prepoj Trnavskej
a Boldockej. Centru mesta podpora iných foriem dopravy. My pokladáme cyklodopravu
pre mestá veľkosti Senca a prepojenie s obcami za veľmi vhodnú a za rok sa podarilo dokončiť či výrazne rozbehnúť viacero cyklotrás.
Parkovaniu pomôže parkovisko pod novou
poliklinikou. Ako nám odporúčajú aj odborníci, musíme sa pripraviť na zjednosmernenie ulíc, čím dosiahneme nižší prejazd áut,
vznikne parkovanie po stranách a nebude
to na úkor zelene. Budovanie dvojpodlažného parkoviska na juhu jazier pokladáme
za jeden z našich najdôležitejších predvolebných bodov a celkovo parkovanie či
investície doň, by mali slúžiť hlavne Senčanom, ktorí pri spoplatňovaní musia byť
zvýhodnení. Platenie nie je populárne, ale
len to nám zefektívni využitie parkovísk
a vykompenzuje starostlivosť o ne.
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Uplynulý rok z pohľadu primátora
Po štyroch rokoch ako viceprimátor zasadol do primátorského kresla v decembri 2018 Ing. Dušan Badinský. Od nástupu
do funkcie prešiel už viac ako rok. Zaujímalo nás, ako toto obdobie vidí a hodnotí.
• Veľkým problémom v našom meste je
doprava a parkovanie. Ako ste pokročili
pri riešení?
Na podnet pána poslanca R. Bittnera, si
mesto dalo vypracovať Generel dopravy.
Odborníci prezentovali zistenia z prvej
fázy pozorovaní a dostali sme aj odporúčania riešenia tejto situácie. Bol by som
veľmi rád, keby sa nám podarilo odľahčiť
naše cesty. Ja sám som v poslednom období inicioval niekoľko stretnutí s rôznymi
inštitúciami, ktoré vstupujú do tohto procesu. Žiaľ, viackrát som sa stretol s odmietavým postojom kompetentných. Riešil som otázku integrovanej dopravy so
Železnicami Slovenskej republiky, stretol
som sa so zástupcami Slovenskej správy ciest. Prišiel som s rôznymi návrhy a
• Aké boli Vaše začiatky, ako vyzeral ná- su zákazky, ktorý bude súčasťou výzvy.
žiadal som ich o podanie pomocnej ruky.
stup do funkcie?
Poliklinika by mala ponúknuť sústredené Žiaľ, naše priority a potreby nie sú ich
Nastúpil som do obdobia, kedy sociálna špecializované ambulancie v nadväz- prioritami. To však neznamená, že moje
politika štátu nepraje samosprávam. Vý- nosti na lekárov primárneho kontaktu s snahy utíchnu. Práve naopak, budem v
padok financií, ktorý je spôsobený novou možnosťou vytvorenia moderných fo- nich aj naďalej pokračovať.
politikou štátu ako sú napr. obedy zadar- riem zdravotnej starostlivosti. Ide naprí- • Taktiež sa venujete problematike námo, musí nahrádzať samospráva. Tieto klad o jednodňovú chirurgiu, chýbajúce jomných bytov.
peniaze nám logicky chýbajú. Rýchlo by sociálne služby v meste (zariadenie pre Prebehlo niekoľko stretnutí k tejto téme.
som našiel ich využitie úplne inde. Ročne seniorov, denný stacionár pre dôchod- Máme viacero možností. Buď pôjdeme
to predstavuje sumu viac ako jeden mi- cov, rehabilitačné stredisko, krízové stre- do prenájmov už hotových objektov alelión eur.
disko,...) a v neposlednom rade dobrú bo budeme rekonštruovať jestvujúce aleJe pravdou aj to, že Senec má viacero prístupnosť a dostatočné parkovanie. bo stavať na lúke nové. Tu spolupracujem
problémov a neexistujú na nich univerzál- Projekt by mal definovať aj ďalšie alterna- s členkami sociálnej komisie.
ne riešenia.
tívy služieb v objekte polikliniky.
• Zmenila sa riaditeľka Správy cestovnéZačiatky boli ťažké. Predsa len úloha V novej „Poliklinike Senec“ by mali pa- ho ruchu. Máte spoločné vízie o tom ako
primátora je trochu iná, ako úloha vice- cienti nájsť všeobecných lekárov pre do- by mali Slnečné jazerá vyzerať a akým
primátora. Rôznorodosť zastupiteľstva spelých, pediatrov, internistu, kardiológa, smerom by sa mali uberať?
spôsobila, že mesto sa po prvý krát od gynekológa, fyzioterapeuta, ortopéda, Samozrejme, že som hovoril s novou riarevolúcii dostalo do rozpočtového provi- imuno-alergológa, chirurga, očného le- diteľkou o víziách. Zhodli sme sa na tom,
zória. Mojou úlohou bolo ukľudniť situá- kára, psychiatra, logopéda, neurológa, že pre bezpečnosť a rozvoj na Slnečných
ciu a za spoločný stôl dostať koalíciu a kolonoskopiu a gastrofibroskopiu, labo- jazerách sú dôležité vstupné brány. Teopozíciu. To sa mi aj podarilo a koncom ratórium, zubára, pneumológa, gyneko- ším sa na jej nové návrhy a nápady.
februára 2019 bol rozpočet jednohlasne lóga, RTG pracovisko, CT, pracovisko • Ako chcete pokračovať ďalej a aké
schválený.
MR, klinického psychológa či ďalších budú Vaše snahy?
• Do volieb ste šli so siedmimi priorita- špecialistov.
Pre mňa je potešením, že za rok vo funkcii
mi. Poslanci mali svoje priority, kde ste sa • V prioritách ste sa nevenovali čističke sa mi podarilo určitým spôsobom zjednostretli?
odpadových vôd, napriek tomu sa Vám tiť zastupiteľstvo. Dôkazom toho je aj fakt,
Som veľmi rád, že prioritou číslo jedna je podarilo vybaviť najväčšiu dotáciu v his- že v decembrovom mestskom zastupipoliklinika. Zároveň je to jediná z mojich tórii mesta.
teľstve prešli všetky dôležité Všeobecne
priorít, na ktorej sme sa zhodli. Téma po- Ministerstvo životného prostredia Sloven- záväzné nariadenia a v tomto roku sme
likliniky je však veľmi široká. Ja ju nebe- skej republiky poskytlo dotáciu na zákla- nemuseli začínať v provizóriu.
riem len ako stavbu, ale ide mi aj o jej de projektu, ktorý som s tímom spolupra- Ja som si zvolil cestu spolupráce, nie
prevádzkovanie, vybavenie či personál. covníkov z MsÚ vypracoval. Tá sa týka vzájomného osočovania a útočenia. Rád
V dohľadnej dobe bude zverejnená Vý- čistenia odpadových vôd a to konkrétne si vypočujem názory iných, ale žiadam
zva na predloženie ponuky na poskyt- Intenzifikácii a modernizácii jestvujúcej konštruktívne riešenia. Veľmi dôležitá je
nutie služby s názvom „Vypracovanie čistiarne odpadových vôd na Šamorín- pre mňa ľudskosť a človečina. Snažím sa
štúdie uskutočniteľnosti, prevádzkového skej ulici. Výška dotácie je 5 941 000 Eur. byť bližšie k ľuďom, stretávať sa s nimi,
modelu a modelu financovania projektu Pre mesto je to obrovský záväzok, že do hovoriť o ich potrebách a problémoch. U
„Poliklinika Senec.“ S úspešným uchá- roka 2021 bude čistička hotová. Týmto mňa má dvere každý otvorené.
dzačom z VO bude uzatvorená zmluva krokom, po dokončení územného plánu
o dielo, ktorý následne vypracuje štúdie môže mesto pokračovať vo svojom roz- Rozprávala sa Mgr. Dagmara Mičeková
uskutočniteľnosti podľa podrobného opi- voji a víziách.
PR manažérka mesta Senec
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Projekt zo Senca opäť získal podporu výboru NATO

Mestský spolok Slovenského červeného
kríža Senec bude k dispozícii obyvateľom
mesta na novom mieste. Ak máte otázky,
chcete zaplatiť členský poplatok, alebo
sa chcete zúčastniť kurzu prvej pomoci,
môžete prísť každý štvrtok do Poslaneckej miestnosti (zboku MsKS Senec) medzi 14:00 – 16:00.
MO

Nekŕmiť vtáctvo
Na Slnečných jazerách sú tabule so
zákazom kŕmenia vodného vtáctva pečivom. Dôvodom je, že takáto strava
vtákom škodí, ale tiež to, že pečivo nahádzané do vody ju znečisťuje. Mesto
Senec a Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. vyvíjajú aktivity a používajú
finančné prostriedky na čistenie vody.
Bez pomoci obyvateľov mesta sa však
nedostaneme ďaleko. Slnečné jazerá sú
klenotom Senca. Mali by sme sa k nim
preto všetci právať zodpovedne.
MO

Zapojte sa do fotografickej
súťaže
Až do 26. marca trvá fotografická súťaž
Senec objektívom mobilu, ktorú vyhlásilo mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko Senec, Bratislavský samosprávny
kraj a Malokarpatské osvetové stredisko
v Modre. Súťaž je určená tým, ktorí radi
fotia mobilným telefónom a majú radi
mesto Senec. Viac informácií nájdete na
www.senec.sk.
MO

Ukrajinsko-Slovenské obchodné fórum
V Hoteli Zátoka sa konalo Ukrajinsko-Slovenské obchodné fórum. Dvojdňové
fórum bolo zamerané na nadviazanie spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými firmami v oblasti dodávok stavebných
materiálov, technológií, inovácií a riešení
pri výstavbe, konštrukciách z dreva, ocele,
energeticky úsporných a enviro-technológií.
Priestor na prezentáciu svojich firiem dostali zástupcovia ukrajinských firiem, dodávateľov aj investorov. Na kongrese vystúpili aj slovenské firmy.
Obchodné fórum otvorili 23. februára
2020 veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku
Jeho Excelencia Turni Mushka, primátor
mesta Senec Dušan Badinský, riaditeľ
SOPK Žilina Ing. Ján Mišura a organizátor
Ing. Jaroslav Šutarík.
Dagmar Mičeková

V Bruseli 27. januára od predsedu Výboru NATO pre charitu prevzali výťažok štatutári
ROJKO CHARITY a primátor Dušan Badinský.
Foto: Stála delegácia SR pri NATO/Permanent Delegation of Slovakia to the NATO
Mojou ambíciou ako primátora mesta Senec, popri napĺňaní priorít rozvoja mesta,
je zabezpečiť možnosti pre všetkých, ktorí majú záujem športovať. V záujme naplnenia tejto ambície sa ja ako zástupca
mesta Senec a Mládežnícky klub Senec
spoločne dokážeme úspešne uchádzať
o finančnú podporu aj v medzinárodnom
prostredí. Výsledkom našej snahy v minulosti bola finančná podpora Výboru NATO
pre charitu v roku 2017 vo výške 5.100
eur.
S potešením a hrdosťou môžem oznámiť,
že v novembri uplynulého roka s podporou mesta a Mládežníckeho športového
klubu Senec uspela miestna charitatívna
organizácia ROJKO Charity a získala finančnú podporu Výboru NATO pre charitu vo výške 5.647 eur. Tento projekt bol
jedným z 29 ocenených medzinárodných

projektov a jediným oceneným projektom
Slovenskej republiky 2019. Získané zdroje budú použité na výstavbu plánovanej
športovej haly a podporu mládeže. Mesto
Senec, Mládežnícky športový klub Senec
a ROJKO Charity spoločným úsilím dokážu opätovne uspieť v získaní medzinárodnej finančnej podpory, ktorá je podmienená transparentnosťou jej použitia a je
predmetom finančnej kontroly.
Pre mňa ako primátora mesta Senec je
radosťou koordinovať úsilie charitatívnych organizácií a cťou byť súčasťou ich
medzinárodného ocenenia. Preto som
s hrdosťou prijal pozvanie predsedu Výboru NATO pre charitu a spolu so štatutármi ROJKO Charity som sa zúčastnil
slávnostného odovzdania výťažku v sídle
veliteľstva NATO v Bruseli 27. januára.
Dušan Badinský

Mesto opäť vyhlasuje súťaž na nový vizuál Senčana
Po prvom kole súťaže, v ktorom porota
nevybrala žiadny zo súťažných návrhov,
vyhlasuje mesto Senec ďalšie kolo. Zadanie súťaže je pripravené s presnejšími
technickými paremetrami a priznaním
tzv. skicovného viac motivuje aj profesionálnych grafikov, aby sa do súťaže zapojili.
Čo je predmetom súťaže?
Mestské noviny Senčan oslavujú tento
rok už 30. výročie od ich prvého vydania.
Pri tejto príležitosti si zaslúžia nový grafický dizajn, ktorý má byť lepšie čitateľný,
prehľadný, modernejší a krajší. Cieľom
zmien je, aby sa čitateľ lepšie orientoval
v rubrikách a vždy našiel, čo v novinách
hľadá.
Aké sú termíny?
Súťaž začína 1. marca a uzávierka pri-

hlášok je 15. apríla 2020. Vyhodnotenie
bude najneskôr do 15. mája. Radi by sme
vydali Senčan v novom šate už v júni.
Aká je odmena pre víťaza?
Finančná odmena je 2.000 eur pre autora
víťazného návrhu.
Motivujeme však aj ďalších účastníkov
súťaže tzv. skicovným: autor 2. oceneného návrhu získa 300 eur a autor 3. zasa
200 eur.
Kto bude rozhodovať?
Je vytvorená 5-členná porota, v ktorej sú
zatúpení grafickí dizajnéri od odborného
granta súťaže - Slovenského centra dizajnu, a zástupcovia mesta Senec - primátor, predsedníčka redakčnej rady a šéfredaktorka.
Podrobné informácie k súťaži nájdete na
www.senec.sk.
MO
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Triedenie a zber kuchynského odpadu a olejov
Na základe zmeny legislatívy nás čaká
od 1. januára 2021 povinný zber odpadu z kuchýň z domácností. Preto sa
mesto Senec snaží hľadať a nastaviť
čo najkomfortnejší systém zberu tohto odpadu. Vo vybraných lokalitách
Mlynský Klin a Jesenského ulica sa od
4. februára začalo s testovacou prevádzkou a na základe jej výsledkov a postrehov
od občanov budú nastavené podmienky
pre verejné obstarávanie na dodávateľa
tejto služby. Najdôležitejším prínosom je
hlavne to, že odpad nekončí na skládke
odpadu, ale putuje ďalej na zhodnotenie
do bioplynových staníc odberateľa - Mareka Jandu z CMT group, s.r.o., ktorému
sme položili zopár otázok.
• Čo všetko predstavuje biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne?
Jednoducho povedané je kuchynský odpad všetok potravinový odpad, ktorý Vám
vzniká doma v kuchyni. V minulosti ľudovo
nazývaný ako „pomyje“.
• Prečo by sa mal vôbec separovať tento
odpad?
Podľa štúdií až 50% komunálnych odpadov
tvorí práve tento druh odpadu. Preto musíme vytriediť z odpadu všetky zložky, ktoré
je možné ešte recyklovať alebo inak zhodnotiť napr. na výrobu elektrickej energiu
alebo ako druhotnú surovinu použiteľnú na
ďalšiu výrobu. Skládky odpadov vo veľmi
krátkej budúcnosti nebudú vedieť absorbovať enormný prísun odpadu, ktorý deň čo
deň tvoríme a tomu sa budú v budúcnosti
intenzívnejšie prispôsobovať aj platby za
komunálne odpady.
• Aký odpad budem môcť dávať do nádoby na odpad z kuchyne?
Do nádob na odpad z kuchyne patria predovšetkým všetky nespracované zostatky
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli v domácnosti. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po
dobe spotreby alebo lehote minimálnej
trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky a v malom množstve aj triesky – napr.
špáradla, hnedá lepenka, novinový papier
použitý pri manipulácii s potravinami.
Platí zásada, že zabalené potraviny je treba vybaliť z väčších obalov, vyseparujeme
tak aj potravinový obal. Príkladom je starý chlieb – chlieb vybalíme z plastového
obalu, ktorý dáme do triedeného zberu
a chlieb putuje do nádoby na odpad z kuchyne. Jogurty po dátume spotreby môžete do nádoby vložiť aj s obalom, „mlynček“
v bioplynovej stanici sa o neho postará.

• Ako vyzerá nádoba na odpad z kuchyne?
Bytové domy obdržali modré hermeticky uzatvárateľné 120L nádoby
na odpad z kuchyne a 50 L nádoby
na použité oleje
a tuky, pričom sa
tieto nádoby nachádzajú v kontajnerovom stojisku
príslušného bytového domu. Rodinné domy obdržali menšie uzatvárateľné 15L vedierka bielej farby
na odpad z kuchyne a 3L vedierka oranžovej farby na použité oleje a tuky.

Tu prejde odpad mlynčekom, tlakovou
separáciou, kde sa oddelí od neho nebiologická časť, čiže obalové materiály. Biologická časť, zvyšky jedál a starých potravín,
prechádzajú niekoľko dní zariadeniami
bioplynovej stanice, kde kvasia a vytvárajú
bioplyny, ktoré budú použité ako palivo pre
tvorbu elektrickej energie, ktorá sa dostane
do distribučnej siete. Okrem elektriny, nám
ako vedľajší produkt vzniká v bioplynovej
stanici teplo, ktoré sa používa na vykurovanie priľahlých domov či priemyselných hál.
Zároveň, nám na konci procesu kvasenia
ostane digestát, čiže hnojivo, ktoré sa používa na zhodnotenie pôdy na poliach.
Odpad z kuchyne musí byť umiestnený
v označenej nádobe CMT, ktorá musí byť
vždy uzatvorená, aby bol zamedzený prístup hlodavcom a vtáctvu. Určite nenechávajte odpad v iných nádobách, nakoľko
nebudú prebraté našimi šoférmi.
Zhovárala sa Ivica Gajdošová

Jarné upratovanie 2020

• Čo by som mal urobiť s masťou alebo tukom, na ktorom som vysmážal - patrí tiež
do nádoby na odpad z kuchyne?
Určite nie! Použitý olej a tuky vieme oveľa
efektívnejšie využiť ako druhotnú surovinu
a ďalej zhodnotiť a preto sme v testovacej
prevádzke vybraným lokalitám zabezpečili
3L oranžové vedierko presne na tento druh
odpadu.
• Musím použitý kuchynský olej filtrovať
pred jeho vliatím do oranžovej nádoby?
Do vedierka lejeme už vychladnutý olej.
Zvyšky jedla z panvice, či fritézy patria do
nádoby na odpad z kuchyne, ostatné drobné zbytky z vyprážania sa filtrovať nemusia.
• Patria medzi odpady z kuchyne aj uhynuté zvieratá?
Mŕtve zvieratá ani časti mŕtvych zvierat
nie sú v žiadnom prípade odpadom! Obsah všetkých nádob je vždy kontrolovaný!
Zneškodnenie odpadu, ktorý nepatrí do tejto kategórie bude refakturovaný pôvodcovi
odpadu a ten je povinný uhradiť zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v plnom
rozsahu.
• Patrí aj motorový olej do vašej oranžovej
nádoby, môžeme vám ho odovzdávať?
V žiadnom prípade! Motorový olej je ropný
produkt, ktorý je považovaný za nebezpečný odpad. Neoprávnené a nesprávne
nakladanie s nebezpečným odpadom je
klasifikované ako trestný čin a bola by škoda znehodnotiť celý obsah nádoby, ktorý
by sa mohol ďalej zhodnotiť.
• Čo sa stane s odpadom z kuchyne po
zbere?
Obsah nádoby sa presúva do Bioplynovej
stanice, ktorá spracúva kuchynský odpad.

S jarným upratovaním začneme 21. marca v mestských častiach Mlynský Klin
a Gardens. 28. marca príde na rad územie
mesta a upratovanie ukončíme 18. apríla v
mestských častiach Sv. Martin a Malý Biel.
Na každé stojisko budú pristavené tri veľkokapacitné kontajnery: kontajner na „zelený
odpad“, kontajner na drevo (čistý nábytok
bez čalúnenia, poťahov, skla a plastov)
a kontajner na objemný odpad (ostatný
nábytok s čalúnením a poťahmi). Nábytok,
pred vložením do kontajnerov, je potrebné
čo najviac rozobrať v záujme čo najefektívnejšieho využitia ich kapacity.
Do kontajnerov nepatria nebezpečné odpady ako olej, batérie a pod., triedené zložky komunálnych odpadov (papier, plast,
kov, tetrapaky a sklo), pneumatiky a elektroodpady.
Odpady s obsahom škodlivých látok
bude možné odovzdať od 1.3.2020 do
14.4.2020 na Železničnej ulici v priestoroch Útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec v pevne uzatvorených
obaloch.
Od 2. marca 2020 bude uvedený do prevádzky nový zberný dvor na Železničnej
ulici v priestoroch Útvaru verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta Senec. Zároveň
bude pôvodný zberný dvor na Réckej ulici uzatvorený. Prosíme občanov, aby na
novom zbernom dvore plne rešpektovali
usmernenia pracovníkov, ktorí im budú
plne k dispozícii.
Bytové domy a spoločenstvá vlastníkov,
ktoré majú záujem o zber použitých olejov
a tukov sa môžu prihlásiť na Útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec
– odpady@senec.sk. Zber sa realizuje
bezodplatne prostredníctvom 50 l zbernej
nádoby a pravidelného vývozu.
IG
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Riadková inzercia

• Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm, cena
95euro. Tel.:0907181800

SOLAR Hvezdáreň Senec

Astronomická prednáška v ZŠ s VJM A. M. Szenciho
11.3. 2020 o 19:00

Téma: Stav výskumu riadenej
termojadrovej fúzie
Prednáša: Ing. Milan Řípa, CSc.

Bývalý
pracovník
Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR
a člen skupiny Public
Information Network
Groupe, ktorá pri
EUROfusion
popularizuje riadenú fúziu
v Európe. Popularizátor a expert v oblasti
riadenej termojadrovej fúzie prednášajúci
na Fakulte jadrového
a fyzikálneho inžinierstva ČVTU v Prahe.
Inzercia

ZSE_Inzercia_186x120.indd 2

Inzercia
05/02/2020 18:01
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MsKS má novú šatňu pre účinkujúcich
Vedeniu Mestského kultúrneho strediska v Senci sa
podarilo uskutočniť už dlhšie
zamýšľaný zámer zvýšenia
konfortu účinkujúcich. Nový
priestor je vytvorený na 1.
poschodí z bývalej recepcie
hotela LÚČ. Najprv bolo treba prebúrať stenu a potom
nasledovali stavebné úpravy
holých priestorov, ktoré zahŕňali nové omietky, maľovku,
nové podlahy a elektroinštaláciu. Miestnosti sú zariadené novým nábytkom. Vznikla
tak krásna a moderná šatňa
pre deti a účinkujúcich. Ďalšie nové priestory vznikli aj
v knižnici, tie slúžia ako sklad
kníh a z veľkého nového depozitu sa tešia aj zamestnanci
Mestského múzea.
VCs

Fašiangy Klubu dôchodcov
Na fašiangovom stretnutí Klubu dôchodcov pri Mestskom
úrade v Senci mali naši seniori pripravenú bohatú tombolu, chutné jedlo, ale najmä
dobrú náladu zo vzájomného
stretnutia. Viceprimátor Juraj
Gubáni a poslankyňa Gabriella Németh dôchodcom porozprávali o krokoch k vybudovaniu nadstavby a prístavby

polikliniky, ktorá je jednou
z priorít vedenia mesta a mestského zastupiteľstva pre toto
volebné obdobie. Preventistka Okresného riaditeľstva policajného zboru Michaela Petrášová sa dôchodcom predstavila, pretože aj pre nich
bude počas roka pripravovať
prednášky o bezpečnosti.
MO

Obnovili sme kontakt s Herceg Novi

Primátor
Dušan
Badinský
a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová absolvovali počas
druhého februárového víkendu pracovnú cestu do Čiernej
Hory, ktorá sa uskutočnila na
pozvanie Stevana Katića, primátora partnerského Mesta
Herceg Novi.
Protokol o spolupráci Mesta
Herceg Novi a Mesta Senec
bola podpísaná 25. júna 1997.
Súčasné vedenie Mesta Herceg

Andrej Tušer čestným občanom Tomášova

Slávnostné
odovzdávanie
Ceny obce Tomášov sa konalo 11. februára v miestnom

Chválime, karháme
• Chválime obyvateľku bytového
domu na Kalinčiakovej ulici. Na základe jej iniciatívy
bola v spolupráci
s Útvarom verejnej zelene, údržby

Novi si predsavzalo obnoviť a
zintenzívniť kontakty s partnerskými mestami. Otvárací víkend
51. Mimóza festivalu dal príležitosť na uskutočnenie tohto
zámeru. Žlté kvety mimózy sú
symbolom Mesta Herceg Novi.
Mimóza festival je jedným z najväčších zimných turistických
udalostí Čiernej Hory, na ktorý
boli pozvaní predstavitelia všetkých partnerských miest Mesta
Herceg Novi.
Delegácii Senčanov sa venoval poradca primátora Iovan
Subotić. Sprevádzal ich počas
programu festivalu a sprostredkoval stretnutia s predstaviteľmi
Mesta Herceg Novi, medzi nimi
aj s poradcom v oblasti investícií
Nenadom Vitomirovičom, ktorý
informoval Dušana Badinského
o ambícii získať späť záujem
slovenských turistov o pobrežie Kotorského zálivu, kde sa
nachádza aj Herceg Novi. VCs

a čistenia mesta Senec uvedená do prevádzky kompostér na zhodnocovanie
rastlinného bioodpadu. Kompostér slúži
aj pre priľahlé bytové domy. Ďakujeme za
aktivitu. Mesto Senec plne podporuje podobné projekty.
• Karháme občanov, ktorí boli v neskorých večerných hodinách vyrušení
posádkou prichádzajúceho auta pri nakladaní stavebného odpadu do polopodzemných kontajnerov.

kultúrnom dome.
Starosta obce István Pomichal ocenil výnimočné
osobnosti, ktoré sa svojím
konaním a životom zaslúžili o rozvoj obce. Ceny
boli odovzdané v kategórii
Čestný občan obce, Cena
obce a Uznanie starostu
obce.
Čestným občanom obce
Tomášov sa stal Senčan
prof. PhDr. Andrej Tušer,
CSc, ktorý sa však v tejto
obci narodil. K oceneniu
mu prišiel zablahoželať
aj primátor Dušan Badinský. Vyzdvihol jeho
skromnosť, obdivuhodnú
pracovitosť a húževnatosť.
Dagmar Mičeková
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Senec Lichnerova 35
Bratislava Laurinská 15
www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk
Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. marca 2020
Inzercia: 1/1 strana – 398 eur, 1/2 strany – 215 eur, Štvorec – 168 eur, 1/3 strany – 148 eur, Stĺpec – 148 eur,
1/4 strany – 122 eur, Pohľadnica – 112 eur, 1/6 strany – 85 eur, 1/8 strany – 61 eur, Vizitka – 48 eur, 1/9 strany – 48 eur
Zľavy: pri opakovaní 3 až 5-krát 8%, 6 až 9-krát 12%, 10 až 12-krát 15%
Riadková inzercia: 40 c/slovo, Kronika: 17 c/slovo,
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Inzercia
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Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

SENČAN marec 2020

SENČAN marec 2020

KINO - HITY

TEMPOS
9.3. pondelok o 18:00 5,00 Eur

PARAZIT
10.3. utorok o 18:00 5,00 Eur

BLOODSHOT
12.3. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
13.3. piatok o 20:00 5,00 Eur

TAKMER DOKONALÉ
TAJOMSTVÁ
26.3. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
27.3. piatok o 20:00 5,00 Eur

KINOSÁLA

PRÍBEH VČIELKY
1.3. nedeľa o 15:30
7,00 Eur
muzikál pre deti
STRETNUTIE
S MALOU
TÁLIOU
18. - 20.3.
Krajská prehliadka
detskej dramatickej
tvorivosti
ŠPORTOVEC ROKA 2019
za mesto Senec
4.3. streda o 18:00

CINEAMA
17.3. utorok
Krajská súťaž
filmovej
neprofesionálnej
tvorby
PRIPRAVUJEME
APRÍL:
SENECKÁ
RUKA
4.4. sobota

PANIKÁRI
23.3. pondelok o 19:00 17,00 Eur
divadelná komédia

VESELÁ TROJKA
25.3. streda o 19:00 10,00 Eur
koncert Šláger TV

LAKOMEC
30.4. štvrtok
o 19:00
divadelná
komédia
Predpredaj
vstupeniek
od 23.3.2020

SENČAN marec 2020

SENČAN marec 2020
LABYRINT

Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko
Kapacita hľadiska je limitovaná!

Z KAŽDÉHO
ROŽKU TROŠKU
6.3. piatok o 17:00
Vernisáž
Zdenka Brkanaca
Výstava trvá
od 6.3. do 27.3.2020
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KNIŽNICA
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
2.3. - 6.3.
- DENISA FULMEKOVÁ
2.3. pondelok o 10:00
beseda so slovenskou spisovateľkou
pre deti a mládež
- BIBIANA ONDREJKOVÁ
3.3. utorok o 10:00
beseda so slovenskou autorkou kníh pre deti
- ZUZANA OCHAROVICHOVÁ
4.3. streda o 18:00
Zlatá slovenská klasika - pásmo poézie
- PETRA NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ
5.3. štvrtok o 10:00
beseda pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
- KRISTÍNA MIŠOVIČOVÁ
6.3. piatok o 9:00 a o 10:30
beseda so slovenskou spisovateľkou pre deti
- KNIŽNÁ NEDEĽA
8.3. nedeľa 10:00 – 17:00
deň otvorených dverí v knižnici

ENERGIE I.
13.3. piatok o 18:00
Vernisáž
Petra Pribusa
Výstava trvá
od 13.3. do 27.3.2020

HODINKA S ...
Talkšou Moniky Macháčkovej
Hosť: Lukáš Latinák
11.3. streda o 18:00 4,00 Eur
Obľúbený divadelný, filmový
a televízny herec, vtipný glosátor
a milovník folklóru.
KOHÚTIK A SLIEPOČKA
21.3. sobota o 16:00 2,50 Eur
Divadlo Žihadlo.
Známy príbeh o chamtivom
a lakomom kohútikovi, ktorému
obetavá a dobrosrdečná sliepočka
spolu s detskými divákmi zachráni
život. Rozprávka je plná pesničiek,
humoru a dobrej nálady,
hoci ide o život...
ZUŠ SENEC
25.3. streda o 17:30
Koncert bývalých absolventov školy
pri príležitosti 60. výročia svojho
založenia.

PRIPRAVUJEME APRÍL:
SZUŠ ATELIÉR
Jitky Bezúrovej
3.4. piatok o 17:00
Otvorenie výstavy
žiackych výtvarných prác
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
18.4. sobota o 16:00
Divadlo pod hríbikom
Marionetové divadlo
NA PÓDIU...
22.4. streda o 18:00
Hudobný koncert

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Prednášky:

Výstava:
100 ROKOV KLUBOVÉHO FUTBALU
V SENCI
Prierez dejinami seneckých futbalových
klubov, kariérami vybraných futbalových
osobností spestrený dobovými
dokumentami a digitálnou interaktivitou.

JARNÉ ŤAŽENIE
REVOLUČNÝCH VOJSK
V ROKU 1849
Az 1849-es tavaszi hadjárat. Dr.
Nagy-Luttenberger István
előadása.
16.3. pondelok o 18:00
Prednáška
Dr. Istvána Nagy-Luttenbergera
v maďarskom jazyku.
JARNÉ PRÁCE V ZÁHRADE
19.3. štvrtok o 17:30
Záhradkárska poradňa
Prof. Ivana Hričovského, DrSc.

KNIŽNÁ NEDEĽA
Deň otvorených dverí
8.3. nedeľa 10:00 - 17:00
Bezplatný zápis čitateľov,
odpúšťanie upomienok
ZAHRAJME SA NA PESNIČKU
8.3. nedeľa o 15:30
Pesničková klauniáda
šaša Maroša
SVETOZÁR KRNO
cestovateľská prednáška
18.3. streda o 18:00
Dvetisíc kilometrov
po Karpatskom oblúku
za 78 dní

NOC S ANDERSENOM
27.3. piatok o 18:00
Rozprávková noc pre deti

PRIPRAVUJEME APRÍL:
VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY
4.4. sobota 10:00 - 13:00
Tvorivé dielničky pre deti
KRÁĽ ČITATEĽOV
22.4. streda o 9:00
Vedomostná súťaž pre žiakov
5. a 6. ročníka ZŠ
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Poďakovali sme sa

Na výročnej členskej schôdzi
sme sa poďakovali Ing. Vladimírovi Kopeckému za dlhoročnú prácu v Jednote dôchodcov
Senec. Vďaku vyjadrili aj predsedovia organizácie na úrovni
Ústredia Jednoty dôchodcov
Slovenska, kraja i okresu. Poďakovali sa aj zástupcovia
mesta: viceprimátor Ing. Juraj Gubáni, poslankyňa BSK
a MsZ Senec Ing. Mária Hudáková a vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ Mgr. Gabriela
Lócziová.
Slová vďaky ocenil i náš – už
bývalý predseda, nečakal
takú peknú, dojímavú rozlúčku s „jednoťákmi“. Na schôdzi
sme vyznamenali ocenením
3. stupňa naše členky Ing. Vierku Mokráňovú za mimoriadnu
aktivitu pri chode organizácie
a Mgr. Helenku Čajkovú za
prínos krásnych programov
pre nás dôchodcov. Zároveň
sme nominovali na vyznamenanie 1. stupňa za aktivitu na
poli kultúry Aničku Lieskovskú.

Janka Žilincová je už 30 rokov v MsKS

Prítomní sa potom oboznámili so správou o hospodárení
s finančnými prostriedkami
a ďalším smerovaním organizácie. Upozornili sme na niektoré akcie, ktoré nás čakajú
v tomto polroku. Členovia sa
môžu prihlásiť na dva zájazdy.
Pozrieme si významné galérie
v Malokarpatskom regióne,
Morave a dvakrát máme zabezpečené kúpanie v termálnych kúpaliskách. Informácie
o pripravovaných
akciách
budú priebežne vyvesené na
oznamovacej tabuli mesta.
Záujemcovia sa môžu hlásiť
Aničky Lieskovskej. Po chutnej
večeri nás čakala hudba a tanec v dobrej nálade. Ďakujeme
mestu za možnosť stretávania sa, finančnej podpory ako
i kolektívu dievčat a žien pod
vedením Anny Vraukovej zo
Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania, ktoré
nám pripravili pohostenie.
Mgr. Mária Juranová,
predsedníčka JDS, Foto: JL

Lucia Szabová s Nadiou Okrusko v Labyrinte

Operná speváčka, pôvodom
Senčanka, Lucie Szabová
a klaviristka Nadia Okrusko
z Litvy hosťovali 4. februára
2020 v Labyrinte MsKS. Protagonistky hudobného koncertu
„NA PÓDIU“ tvoria duo, ktoré

na Škandinávskom polostrove
propaguje slovanskú hudbu.
Obe sa venujú improvizácii so
záujmom o teatrálne umenie.
V novembri minulého roku
spoločne vytvorili hudobne
improvizované dielo k výstave
“1989, 30 rokov potom” v dánskom Aarhuse.
Seneckému publiku predstavili slovenským folklórom inšpirované piesne T. Andrašovana
a slávne Cigánske melódie od
A. Dvořáka, švédske Piesne
mora na škandinávsku poéziu od G. Nystroema, klavírne
dielo V hmlách od L. Janáčka
a svoju vlastnú improvizáciu.
VCs, Foto: Labyrint

Pri začiatkoch Seneckého leta a Veľkého
letného
karnevalu
stála Jana Žilincová, ktorá je tento rok
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci
zamestnaná už celých
30 rokov.
Počas tohto obdobia
zastrešovala kultúrne
podujatia mesta. Zo
Seneckého leta sa aj
jej pričinením podarilo
urobiť najväčšie podujatie celého okresu,
podľa ktorého upravovali svoj termín aj podujatia vo väčších mestách. Spolupracovala
hádam so všetkými
spevákmi, speváčkami či kapelami na Slovensku, pritiahla do
Senca množstvo divadelných súborov, spomedzi ktorých majú
Senčania veľmi radi napríklad Radošinské naivné divadlo.
K pracovnému jubileu prišiel Janke Žilincovej zablahoželať a poďakovať sa aj primátor Dušan Badinský, ktorý si váži jej dlhoročnú prácu a do ďalších rokov praje veľa síl a kreativity. DM a MO

Dali nám farby
Vernisáž výstavy prác žiakov
Výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy
Renaty Madarászovej v Senci
sa uskutočnila večer 7. februára 2020 v Galérii Labyrint
MsKS. Návštevníci sa mohli
kochať farebnosťou a rozmanitosťou prác mladých umelcov do 28. februára 2020.
VCs, Foto: Labyrint

Hodinka s Renátou Názlerovou
Do Talkšou Moniky Macháčkovej prijala pozvanie televízna
prokurátorka,
spisovateľka

a moderátorka Renáta Názlerová. Poznáme ju hlavne ako
neoblomnú a tvrdú právničku
z relácie Súdna sieň.
Mediátorskej práci sa
venuje aj v súkromnom
živote. Je neoblomnou
ochrankyňou práv detí.
Okrem toho je úspešnou
spisovateľkou.
V talkšou sa vyznala zo
svojej lásky k orientu
a arabskému svetu.
Tejto tematike venovala aj jednu zo svojich
kníh.
Dagmara Mičeková
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Senčania fašiangovali na Lichnerke
Fašiangového sprievodu sa
zúčastnilo 8. februára 2020
zhruba 60 dobre naladených
masiek. Sprievod putoval od
Gymnázia A. Bernoláka cez
Lichnerovu ulicu až k Mestskému kultúrnemu stredisku.
Účastníci sprievodu veselo
vyspevovali, tancovali a vinšovali. Slniečko a Detský fol-

klórny súbor Slnečnica sa
zhostili svojej úlohy organizátora na výbornú. O účastníkov sprievodu sa postarali
občerstvením, dobrou hudbou aj súťažou o najkrajšiu
fašiangovú masku. Víťaz súťaže získal rodinnú vstupenku
do AQUATHERMAL Senec.
VCs, Foto: Petra Kovařová

Starostlivosť
o domácnosť a záhradu
Naše služby:

Upratovanie domácností
Žehlenie
Upratovanie kancelárií a obchodných prevádzok
Predkolaudačné upratovanie
Starostlivosť o dom a záhradu
Drobné opravy a inštalačné práce

0911 30 80 60
RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ
Čistenie interiéru a exteriéru áut

0911 894 114

Boldocká cesta 200 (areál družstva), Senec
SLEDUJTE NÁS

www.3bcleaning.sk
Inzercia
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A szenci szakközépiskolások csapata első lett a Legerén
Legere a latinban azt jelenti: olvasni. Legere a neve a nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Magyar Tanszéke által középiskolások számára szervezett versenynek
is. Célja az olvasás megszerettetése. Az
iskolák háromtagú csapatokat nevezhetnek, amelyek komoly olvasmányanyagot
kapnak. Idén évfordulójuk kapcsán Csáth
Géza, Kaffka Margit és Radnóti Miklós
szövegeit tanulmányozták. Az eredményes szerepléshez magas szintű szövegismeret, szövegértés és kreativitás is kell.
A verseny mindhárom fordulója a nyitrai
egyetemen volt - szinte minden magyar
gimnáziumból és középiskolából jöttek
csapatok. A szenci középiskola évek óta
sikeresen vesz részt a Legerén. Idén a
szakközépiskolások kategóriájában első
helyen végzett a Molnár Viktória, Pleva
Zsófia és Sloboda Karolina alkotta csapatuk, melyet Szabó Eszter tanárnő készített föl a versenyre.
Szabó Eszter

Tím Spojenej školy s VJM získal prvenstvo v literárnej súťaži Legere
Legere znamená v latinčine: čítať. Legere
je aj pomenovanie pre literárnu súťaž stredoškolákov, ktorú organizuje Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom súťaže
je popularizácia čítania. Školy nominovali
trojčlenné tímy, ktorých členovia sa venovali

náročnému čítaniu diel autorov, ktorí v tomto
roku mali svoje výročia. Študovali texty od
Géza Csáth, Margit Kaffka a Miklós Radnóti.
Všetky tri kolá súťaže sa odohrávali na pôde
univerzity a zúčastnili sa ich takmer všetky
stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. K úspechu bola potrebná dokonalá

znalosť textu, čítanie s porozumením a kreativita. Naša škola už roky žne úspechy v súťaži
Legere. Toho roku sme obsadili prvé miesto
v kategórii stredných odborných škôl. Viktória Molnár, Zsófia Pleva a Karolina Sloboda
tvorili tím, ktorý pripravila stredoškolská učiteľka Eszter Szabó.
Eszter Szabó

nemzeti imánkat, majd a gazdag tombola első része jött. Egy kis tánc után a
különdíjak kerültek sorsolásra. Közben

feltálalták a „disznóságokat“. A hangulat
remek volt, állt a bál hajnalig.
Agárdy Gábor

Na hostí zapôsobil otvárací program študentov školy pôvabom mladosti. Do tanca
hrala skupina Rondo Music. Po výbornej
večeri, rovnako ako po uplynulé roky, si
labužníci mohli vychutnať Schwarzwald
tortu z Novej Dedinky. Je zaujímavé, že v
rade na tortu stáli prevažne páni. O pol-

noci sme zaspievali našu národnú modlitbu a potom nasledovalo losovanie prvej
časti tomboly. Po tanečnom kole si našli
majiteľov aj mimoriadne ceny, medzitým
boli servírované zabíjačkové špeciality.
Nálada bola výborná, zabávali sme sa do
brieždenia.
Gábor Agárdy

Gimibál 2020
A farsangi bálok a magyar közösség
társadalmi életének fontos eseményei,
amelyek a felszabadult szórakozáson
túl alkalmat adnak a közösségi összetartozás megélésére. A Szenczi Molnár
Albert Gimnázium és a Magyar Tanítási
Nyelvű Szakközépiskola bálja a „Gimibál” több évtizedes hagyományokra tekint vissza, amelyekről a szervezők idén
sem feledkeztek meg.
Középiskolánk diákjai adták a fiatalság
bájával ható bevezető műsort. A Rondo
Music zenekar zenéjére kezdetét vette a
hagyományos farsangi Gimibál. A finom
vacsora után, mint minden éveben, most
is megízlelhették az ínyencek az újfalusi
Schwarzwald-tortát. A tortáért leginkább
a férfiak álltak sorba. Éjfélkor elénekeltük

Ples Spojenej školy s VJM
Fašiangové plesy sú dôležitou súčasťou
spoločenského života seneckej maďarskej komunity. Okrem uvoľnenej zábavy
posilňujú aj pocit spolupatričnosti. Tradícia plesu Spojenej školy s VJM, známeho
ako „Gimibál”, siaha do viac desaťročí. Organizátori jej zostali verní aj v tomto roku.

SENČAN marec 2020

SPEKTRUM

15

A szenci alapiskola együttműködési megállapodást kötött a mosoni piaristákkal
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola régóta ápol partneriskolai kapcsolatot a mosonmagyaróvári piaristákkal. A Strešňák
házaspár vezette Möggyes táncegyüttesnek és a Tóth Katalin által vezetett Gombocska énekkarnak köszönhetően még
intenzívebbé vált a két iskola kapcsolata.
Kölcsönösen felléptek egymás rendezvényein, a szenci juniálison és az Esszencia
koncertjén, valamint a mosoni néptáncfesztiválon és a Kaláka együttes koncertjén. Mindez azt eredményezte, hogy a két
iskola közös elhatározásból együttműködési megállapodást kötött 2020. február
11-én a szenci alapiskolában. A mosoni
Piarista Gimnázium, Általános Iskola és
Óvoda részéről Zsódi Viktor igazgató

úr, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola képviseletében pedig Matus Mónika
igazgatóasszony látta el kézjegyével a
megállapodást, melynek értelmében a
partneriskolák részt vesznek egymás kulturális és sportrendezvényein, valamint a
nemzeti ünnepeinken, emléknapjainkon
szervezett ünnepségeken. Mindemellett
közös pályázatok, projektek, Erasmus felhívások kidolgozására, megvalósítására
is sor kerül és a közös síelések hagyományát is folytatni szeretnénk.
Köszönjük az Igazgató úr és a piaristák
bizalmát. Képességeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy az együttműködés kölcsönösen sikeres legyen.
Matus Mónika

ZŠ A. M. Szencziho a škola piaristov v Mosonmagyaróváru uzavreli partnerskú zmluvu
Spolupráca medzi mosonskými piaristami a ZŠ A. M. Szencziho sa zintenzívnila
vďaka folklórnemu súboru Möggyes pod
vedením manželov Strešňákových a školskému speváckemu zboru Gombocska,
pôsobiaceho pod taktovkou Katalin Tóth.
Súbory našich škôl vzájomne hosťovali na
juniálese a koncerte formácie Esszencia
v Senci a na folklórnom festivale a koncerte skupiny Kaláka v Mosonmagyaróváru.

Prirodzeným vyústením tejto spolupráce
bolo uzavretie partnerskej zmluvy medzi
školami, ktoré sa uskutočnilo 11. februára 2020 v Senci. Z Mosonmagyaróváru,
z Piaristického gymnázia, základnej a materskej školy prišiel riaditeľ školy Viktor
Zsódy, aby spolu s riaditeľkou ZŠ A. M.
Szencziho Mónikou Matus podpísali partnerskú zmluvu, v zmysle ktorej sa navzájom zúčastnia kultúrnych a športových

podujatí a ďalších programov organizovaných pri príležitosti pamätných dní a národných sviatkov. Školy spolu vypracujú
aj projekty v rámci dotačných schém ako
Erasmus a chcú pokračovať aj v tradícii organizovaní spoločných lyžiarskych kurzov.
Ďakujeme za dôveru piaristov. Urobíme
všetko pre to, aby partnerstvo bolo vzájomne výhodné a úspešné.
Mónika Matus

Az alapiskolások musicalokkal farsangoltak
Minden évben megrendezi a Szenczi
Molnár Albert Alapiskola diákönkormányzata a farsangi mulatságot. Az iskola ünnepi díszbe öltözött. Aki nem viselt jelmezt, az piros színű ruhadarabbal
jelezte, hogy részese az eseménynek. Az
alsó tagozatosok körében népszerűek a
kézzel készített jelmezek. A legnagyobb
sikert Hanko Iván jelmeze aratta, aki antibiotikumnak öltözött.
A felső tagozatosok már évek óta műsorral is készülnek a farsangi mulatságra.
Idén a musicalek kerültek sorra. A téli
szünet után minden osztály elkezdte a
készülődést, hiszen fergeteges produkciót kellett nyújtaniuk, melyben fontos a
tánc, a jelmez és a díszlet is.
A zsűri döntése értelmében 1. helyezést

ért el Az oroszlánkirály című musicallel a
9.A osztály – díjuk egy plusz ötösmentő
volt. A 2. helyezett A Pál utcai fiúk c. musicallel az 5.A osztály lett, nyereményük
egy tetszőleges utolsó óra elmaradása.
A 3. helyet A padlás c. előadással a 8.A
osztály kapta, díjuk egy tetszőleges első
óra elmaradása.
A sítanfolyamos csoport külön előadással készült: énekelve-táncolva mesélték
el a sítanfolyam viszontagságait. Rengeteg idő, munka az osztályfőnökök és
osztályaik részéről egy-egy ilyen előadás elkészítése, mégis a farsangi nap
a tanév legszebb napja: a kreativitás, a
csapatmunka, az összefogás megható
és nagyszerű példája.
Matus Mónika

Fašiangy ZŠ s VJM v znamení muzikálov
Študentská samospráva ZŠ A. M. Szencziho každý rok organizuje fašiangovú veselicu. Škola sa obliekla do sviatočného šatu.
Medzi žiakmi prvého stupňa sú veľmi populárne masky vlastnej výroby. Najväčší
úspech zožala maska „antibiotikum“ z dielne Ivana Hanka.
Žiaci druhého stupňa sa každoročne pripravujú na fašiangy nielen maskami, ale aj
programom na aktuálne vyhlásenú tému.

Tohoročnou témou bol svet muzikálov.
Triedy sa hneď po zimných prázdnin pustili do tvorby kostýmov, kulís a tanečných
kreácií. Porota udelila prvé miesto triede
9.A za predstavenie muzikálu Leví kráľ
- za odmenu im bude odpustená jedna päťka; na druhom mieste skončila 5.A
s predstavením Chlapci z Pavlovskej ulice – im odpadne jedna posledná hodina,
podľa vlastného výberu; na tretej priečke

sa umiestnila 8.A s predstavením muzikálu
Povala – ich odmenou je odpadnutie jednej
prvej hodiny. Účastníci lyžiarskeho výcviku
spracovali svoje zážitky do predstavenia
v štýle muzikálu. Triedy aj triedni učitelia
vložili do programov veľký kus práce, aby
deň fašiangovej veselice bol najkrajším
dňom školského roka. Výsledok je krásnym príkladom kreativity a sily kolektívu.
Mónika Matus
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vždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Jozef Barančík. S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Ďa-

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Terézia Takácsová (70)
Géza Botta (70)
Helena Holocsyová (80)
Helena Ježíková (85)
Jednota dôchodcov
Viera Lojschová (65)
Gabriela Szakállová (65)
Eva Martonová (65)
Ladislav Stolárik (70)
Peter Šimig (70)
Mária Jurášová (75)
Ladislav Ulrich (75)
Slovenský zväz tel. postihnutých ZO
č. 215
Ingrid Kováčová (60)
Ladislav Stolárik (70)
Peter Šimig (70)
Mária Jurášová (75)
Juliana Varjuová (75)
Dňa 20.2.2020 oslávi
3 roky milovaná vnučka Michaela Kačeriaková (Pirošková). Si
hviezdička na oblohe
čo krásne svieti. Poklad drahý aký máme,
prišla si na svet malinká, zmestila si sa do dlane. Stala sa
s teba veľká bojovníčka, rastieš nám do
krásy. Robíš mi radosť, si môj poklad
a to najcennejšie čo mám. Prajem ti krásne detstvo a dobrých ľudí vôkol seba. To
ti prajú babka Pirošková, mamina, tato,
braček Miško, krstní rodičia Monika
a Maťko, ujo Števo čo ťa veľmi ľúbi.
Spomíname
Kto ťa poznal spomenie
si, kto ťa mal rád, nezabudne. Dňa 2. marca
uplynie 1 rok odvtedy,
ako nás navždy opustil môj drahý manžel,
otec, dedko, pradedko
Karol Bánoczky. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry,
vnuci, vnučky, pravnuk a zaťovia. Žiješ
v našich srdciach.
So smútkom v srdci si dňa 26.3.2020
pripomíname štvrté výročie, čo nás na-

kujeme
Dňa 18.2.2020 uplynuli 3 roky, čo nás navždy
opustil drahý manžel,
otec, dedo, svokor, brat,
švagor, strýko a krstný
otec Ladislav Buček.
S láskou spomína celá
rodina. Navždy ostaneš v našich srdciach a spomienkach
Zostali iba spomienky
a v srdci žiaľ. Už niet
návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu
nás k tebe zavedie. Dňa
16.03.2020 uplynie 11
rokov čo nás navždy
opustila naša drahá mama, babka, sestra, švagriná Adriana Felvidékyová,
rod. Kissová. Kto ste ju poznali, venujte
jej spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Čas ubieha, nevráti čo
vzal, v duši sa zotmelo
v srdci je chlad, veď odišiel niekto, kto život mal
rád. 16.2.2020 uplynulo
5 rokov, čo nás navždy
opustil náš milujúci manžel, otec, dedko
František Pomšahár. Večná spomienka
zostáva navždy v našich srdciach.
Dňa 29. marca si pripomíname prvé výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka Milana Frimmera.
Navždy zostaneš v našich srdciach a spomienkach. Manželka a deti s rodinami
24. marca uplynie 10 rokov, čo nás náhle a bez
rozlúčky opustil Štefan
Jaszeniczký. S úctou
a bolesťou spomínajú
manželka, deti a vnúčatá
Március 24-én lesz 10
éve, hogy váratlanul örökre itt hagyta
szeretett családját Jaszeniczky István.
Fájdalommal és szeretettel emlékezünk.
Felesége, gyermekei, unokái
24.3. uplynulo 10 rokov od náhleho

úmrtia syna, otca, brata,
švagra Koprivu Štefana
ml. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
30.3. uplynulo 8 rokov,
keď nás
po ťažkej chorobe opustil manžel, otec, svokor,
dedo Kopriva Štefan.
Venujte mu s nami tichú
spomienku. Ďakujeme
Ten, kto Ťa poznal spomenie si, ten kto Ťa mal
rád nezabudol. Dňa
6.3.2020 si pripomenieme štvrté výročie, čo
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec
a dedko Štefan Mikulec. S láskou spomína manželka, syn Michal s rodinou
a dcéra Zuzana s rodinou.
Dňa 30. marca 2020 slávi 25. narodeniny v nebi
náš milovaný syn David
Múcska. „V srdci Ťa stále
máme a v spomienkach
sme s Tebou každý deň“.
S nekonečnou láskou
spomínajú rodičia. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Dňa 5.3.2020 si pripomenieme 10 rokov od úmrtia
nášho drahého manžela,
otca a starého otca Petra
Maja zo Senca. Kto ste
ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manželka Zuzana s rodinou.
Dňa 21.1.2020 sme
sa rozlúčili s milovanou manželkou, sestrou RNDr. Amáliou
Váradiovou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili
poslednej
rozlúčky, ako aj za prejavenú sústrasť.
Manžel Emil so synom, bratia Rudolf
a Miroslav a rodinami.
Pripomíname si 10. výročie úmrtia našej mamky,
babky, sestry a krstnej
mamy Jolany Záreckej rod. Horváthovej,
ktorá nás navždy opustila 13. marca 2010.
S láskou a úctou na ňu spomína smútiaca
rodina.
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Ria Baránová - jej meno je pojmom pre generácie Senčanov
Učiteľskému povolaniu zasvätila celý profesijný život. Do dôchodku odišla ako 74 ročná po takmer 55 rokoch práce
s mladými ľuďmi. Učila slovenčinu, ruštinu a angličtinu v Trebišove, Veľkých Kapušanoch, Senci a Bratislave.
Založila a viedla Literárno-dramatické oddelenie na Ľudovej škole umenia v Senci a aj sama sa venovala prednesu.
Mária Baránová sa narodila v Baldovciach, ale Senec sa natrvalo stal jej domovom. Vďaka rodinnému zázemiu,
pedagogickej práci a výnimočnému ľudskému prístupu si vytvorila hlboký vzťah s viacerými generáciami Senčanov.
Jej manželstvo s Oskarom Baránom trvá už 57 rokov. Je laureátkou Ceny mesta Senec za rok 2018.
• Pochádzate zo Spiša, čo Vás priviedlo
do Senca?
Vyrastala som priamo pod Spišským hradom v Baldovciach, v obci kde sa nachádza prameň minerálnej vody Baldovská.
Študovala som na Gymnáziu v Levoči
a potom na Vyššej pedagogickej škole
v Prešove. V roku 1959 po získaní aprobácie na vyučovanie slovenčiny a ruštiny
som dostala takzvanú „umiestenku“ do
ZDŠ v Trebišove. Oskar Barán skončil
o rok chémiu - biológiu a vtedajší systém
ho nasmeroval tiež do Trebišova. Tam
sme sa stretli a zobrali sa. Oskar pochádza z jednej z najstarších seneckých rodín, ktorá v päťdesiatych rokoch zažívala
ťažké časy. Nasledovala som manžela
a už v roku 1964 som učila na Základnej
deväťročnej škole v Senci, na súčasnej
ZŠ Tajovského.
• Ako Vás prijal Senec?
Najprv bolo treba preklenúť jazykovú
bariéru. Nevedela som po maďarsky
a svokra a jej mama nevedeli ani slovo
po slovensky. Po troch mesiacoch som
už čiastočne hovorila po maďarsky. Nie
spisovne, ale dorozumela som sa všade,
v meste, v kostole a hlavne v rodine. „Už
nemôžeme pred Riou povedať nič „tajné“,
všetkému rozumie,“ hovorila svokra, čo
som považovala za veľké uznanie.
Na ZŠ Tajovského som učila 25 rokov slovenčinu a ruštinu. Popri tom som recitovala, od malička ma priťahovalo umenie,
predovšetkým literatúra. Aj v Senci som
sa venovala tejto mojej vášni. Založila
som Literárno-dramatické oddelenie pri
vtedajšej Ľudovej škole umenia, ktoré
doteraz funguje ako Literárno-dramatický odbor ZUŠ Senec. Zároveň som sa
podieľala na založení Divadla poézie. Na
základe dlhoročných skúseností som vydala pedagogicko-didaktickú pomôcku
pod názvom „Ako pracovať s detským
recitátorom“. Medzi mojimi prvými víťazkami na krajských súťažiach v prednese
poézie a prózy boli Monika Bučanová,
Lenka Sedminová, Katka Kolembusová,
Dana Hučalová, Martin Filipovič a ďalší. Prednesu poézie som sa venovala aj
sama. Dodnes si pamätám na slávnostné
otvorenie Kultúrneho domu v Senci, kde
som recitovala báseň Rudolfa Čižmárika
Generácia. Zúčastňovala som sa súťaží
v prednese poézie, rada si spomínam na
Vansovej Lomničku.

• Učili ste aj na Gymnáziu s VJM v Senci.
Ako sa Vám tam darilo?
Aj vďaka tomu, že viem po maďarsky ma
v roku 2001 prijali na Gymnázium s VJM
v Senci ako externú učiteľku slovenčiny
a angličtiny, pôsobila som tu do roku
2004. Mala som mimoriadne dobré vzťahy so študentmi. Pamätám si študenta
z Dunajskej Stredy, ktorý sa mi prihovoril: „Tá slovenská literatúra, to je teda paráda“. Viedla som študentov k maturite.
V tom čase neboli centrálne stanovené
témy maturitných písomiek. Silvia, moja
dcéra, mi navrhla tému „List bez oslovenia“. Dodnes mi vyhŕknu slzy, keď si
pomyslím na to, aké práce sa mi dostali
do rúk. Žiaci napísali veľmi silné príbehy
o svojich obetavých starých rodičoch,
o otcoch, ktorí ich opustili, o rozvrátených
rodinných vzťahoch, ale aj o láskach a životných snoch. Boli to osobné vyznania,
ktoré by mohli byť kedykoľvek publikované.
• Po 25 rokoch ste odišli učiť do Bratislavy. Ako k tomu došlo?
Rok 1989 bol prelomovým rokom aj
v mojom profesijnom živote. Túžila som
sa naučiť ďalší svetový jazyk a vyštudovala som angličtinu na Jazykovej škole
v Bratislave, ktorú som ukončila štátnou
skúškou. Bola som hrdá, že som to dokázala i napriek môjmu veku. V roku 1989
mi bol udelený titul PaedDr. na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre a následne som prijala
ponuku zo Strednej priemyselnej školy
chemickej v Bratislave. Učila som tam
angličtinu ďalších 25 rokov. Okrem výuky angličtiny som zaviedla každoročné
študijné a poznávacie pobyty študentov
v Anglicku a zapojila som školu do Blue

Danube River Project, ktorý spájal štáty
pozdĺž rieky Dunaj. Stala som sa koordinátorkou projektu pre Slovensko. Neskôr
som zapojila aj študentov z ďalších škôl
z celého Slovenska a organizovala som
náučné zájazdy po Anglicku, Nemecku
a Taliansku. Dvakrát som strávila dlhší
čas v USA, kde máme rozvetvenú rodinu.
Bolo to fantastické a inšpiratívne obdobie. So školskými a pracovnými povinnosťami som sa rozlúčila v roku 2014.
• A čo Vaša rodina?
Môj manžel Oskar ma sprevádza životom
vyše 50 rokov. Učil na Gymnáziu v Senci.
V 8 0. rokoch nedobrovoľne odišiel a 25 rokov učil chémiu a biológiu na Strednej záhradníckej škole v Malinove. Je doktorom
prírodných vied a bol skvelým a obľúbeným stredoškolským pedagógom. Dcéra
Silvia maturovala v Senci, vyštudovala
divadelnú vedu a estetiku v Bratislave, je
teatrologičkou, ktorá v pozícii generálnej
riaditeľky Slovenského národného divadla otvárala novu budovu SND. Dlhé roky
viedla Operu Národného divadla a Štátnu operu v Prahe a je čestnou občiankou
mesta Senec. Syn Richard absolvoval
Gymnázium v Pezinku, vyštudoval Lekársku fakultu UK a dnes je skvelým a vyhľadávaným lekárom. Najstarší vnuk Dominik nedávno promoval na King‘s College v Londýne. Dvaja mladší vnuci Riško
a Maxík študujú na Gymnáziu a základnej
škole v Bratislave. Som veľmi šťastná aj
z partnerov mojich detí, manželky môjho
syna Hanky a manžela mojej dcéry Ivana.
Som na nich všetkých veľmi pyšná. Robia
mi veľkú radosť. Všetci sa radi stretávame
v našom rodinnom prostredí v Senci.
Csaba Vysztavel
Foto: rodinný archív Baránovcov
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Martin Sitár získal
bronz v Portugalsku

Naši potápači obhájili titul už šiesty raz
Na European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 v Lisabone získal Martin Sitár
bronz v kategórii brown/male/ultra-heavy. K ešte lepšiemu umiestneniu skrížilo
nášmu reprezentantovi cestu zranenie.
Klub BestFitness Senec - CLUBE DE JIU
JITSU PITBULL má výborné výsledky na
rôznych súťažiach.
MO

Potápačský klub PICCARD SENEC
9. februára 2020 v silnej konkurencii opäť
vybojoval 1. miesto na plaveckej súťaži
Aronnax Apnea Cup 2020!
Víťazmi sa stali už po šiestykrát. Na 13.
ročníku plaveckej súťaže v plutvovom
plávaní pod vodou štafetovým spôsobom na dĺžky 25m opäť triumfovali naši
potápači.

Po dobu 1 hodiny odplávali 6 725 m a tým
vytvorili nový rekord. Súťaž sa uskutočnila na bazéne Lafranconi pri FTVŠ UK
v Bratislave.
Ďakujeme úžasnému fanklubu neplávajúcich členov Piccardu Senec a našim plavcom za reprezentáciu.
Piccard Senec
Foto: Martina Martišovičová

4. ročník Jarného futbalového turnaja mužstiev U14 - U15

Blíži sa začiatok jari a v každom z nás začína so zobúdzajúcou sa prírodou tlieť nový
optimizmus. O to viac sa tešia naši mladí futbalisti, ktorí sa konečne z telocviční
môžu presunúť na zelené trávniky.
My, rodičia, sa ich v športovaní snažíme
maximálne podporovať, veď aspoň mimoškolský voľný čas trávia maximálne
prospešne pre svoje zdravie a snáď i hrou
potešia všetkých, ktorí sa točia okolo Seneckého futbalu a možno aj nestranných
fanúšikov. Naši chlapci sú po zimnej časti

na čele súťaže II. liga SŽ – U15 Bratislavského futbalového zväzu.
Aby sa po zimnom tréningovom procese dostali do správneho herného tempa,
rozhodli sa rodičia zorganizovať už 4. ročník Jarného futbalového turnaja, ktorý sa
uskutoční 8. marca 2020, t. j. v nedeľu od
9:00. Turnaja sa zúčastní celkom 12 mužstiev. Okrem našej U15 si prídu zahrať aj
chlapci seneckej U14 a ďalších 10 mužstiev, z ktorých si už mnohé tento termín
rezervovali vo svojom kalendári na jarnú

prípravu pred súťažnými zápasmi a spolu
s našimi chlapcami sa tešia, že si opäť po
roku spolu zahrajú.
Okrem dobrého futbalu sa fanúšikovia
môžu tešiť na príjemné občerstvenie, kotlíkový guláš, cigánsku, opekanú klobásu
a iné dobroty pripravené obetavými rodičmi. PRÍDTE SA ZABAVIŤ A POVZBUDIŤ
NAŠICH CLAPCOV!
Ing. Stanislav Balúch, CSc.,
zástupca rodičov
Foto: Senecký tím U15
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Do práce na bicykli - národná
kampaň štartuje od 1. marca 2020!

Do práce na bicykli sa vracia
už siedmykrát do slovenských
miest. Umožňuje obyvateľom
objaviť atraktívnou formou výhody dochádzania do práce
na dvoch kolesách, hromadnou dopravou alebo pešo.
Registráciou Mesta Senec do
kampane sa otvorí možnosť
prihlásenia tímov z radov zamestnancov, ktorí majú trvalé
bydlisko v Senci, alebo dochádzajú do zamestnania do spoločnosti, resp. firmy, ktorá má
sídlo v Senci.
Zapojenie sa do národnej
kampane „Do práce na bicykli“ prináša ďalšie výhody.
Spracovaním desiatok tisícok
jázd, ktoré účastníci tejto celoslovenskej výzvy zadali do jej
evidenčného systému umožňuje vznik tzv. heatmapy, ktorá
atraktívnou formou približuje
vyťaženosť jednotlivých častí
mesta cyklistami, chodcami či
používateľmi MHD. Tento jedinečný projekt ponúka samospráve možnosť dozvedieť sa
viac o dopravnom správaní sa
svojich obyvateľov, čo môže
významne napomôcť pri kvalitnom plánovaní a budovaní

udržateľnej mobility na jej území. Efektívnosť a vypovedacia
schopnosť tohto projektu závisí od počtu zapojených obyvateľov.
Vyzývame všetkých aby sa zapojili do tohtoročnej kampane,
urobíte niečo:
• pre skvalitnenie životného
prostredia - znížením emisie
kysličníka uhličitého skvalitníme, spríjemníme a ozdravíme
život v našom meste a kvalitou
ho priblížime k životu vo vyspelých európskych mestách,
• pre svoje mesto – umožníme
vznik komplexného pohľadu
na cyklistické trasy, pohyb
cyklistov z jednotlivých mestských častí,
• pre svoju firmu – možnosť
vyhrať niekoľko atraktívnych
cien, vytvoriť teambulding
v rámci firmy a súťaživosť medzi tímami i samotnými firmami,
• pre svoje zdravie a zdravie
svojej rodiny.
Informácie o tohtoročnej kampani „Do práce na bicykli“ nájdete na www.dopracenabicykli.eu a na Informačnom portáli
mesta Senec www.senec.sk.
Ako už je tradíciou, prvých
5 prihlásených tímov získa
vecné ceny, ktoré odovzdáme
na oficiálnom otvorení kampane „Do práce na bicykli 2020“.
Tešíme sa na Vás, bližšie infomácie už čoskoro.
GR

Basketbaslisti BK Gabko Senec zbierali medzinárodné skúsenosti

Basketbalisti kategórie U13
z BK Gabko Senec sa zúčastnili na Medzinárodnom basketbalovom turnaji WINTER
TOURNAMENT 2.0, ktorý
organizovala asociácia Basketball Serbia. Turnaja sa zúčastnilo 16 tímov z celej Euró-

py zvučných mien ako CSKA
Moskva, Partizan Belehrad,
Crvena Zvezda Belehrad, Sezana Slovinsko, Triglav Kranj
Slovinsko,
ďalej
družstvá
z Grécka, Nemecka, Holandska, Talianska. Hralo sa v štyroch skupinách, systémom

každý s každým. Náš tím hral
v A skupine spolu s Partizanom Belehrad, Sezana Slovinsko, Kumanovo Macedónsko.
Odohrali sme päť zápasov.
Bola to obrovská skúsenosť.
Videli sme európsky basketbal
na najvyššej úrovni v kategórii
U13. Rýchlosť, agilita, bojovnosť sú základom úspechu,
keď k tomu pridáme tréningové možnosti – telocvične, haly,
športoviská; históriu a súčasné basketbalové vzory NBA
– Luka Dončič (Slovinsko),
bolo nám jasné, čo je dôležité
a podstatné k napredovaniu
malých basketbalistov.

„Veľmi si vážim pozvanie na
tento turnaj i keď popri zvučných menách sa nám triasli kolená. Napriek tomu sme zahrali
dva vyrovnané zápasy, užívali
sme si basketbal, nadviazali
sme kontakty a verím, že niektoré z tímov uvidíme aj v Senci na našom turnaji, ktorý sa
bude konať 5. až 7. júna 2020.
Každá takáto skúsenosť nás
posúva ďalej a verím, že nám
pomôže pri bojoch o postup
na majstrovstvá SR, keďže
sme postúpili z prvého miesta
základnej skupiny medzi štyri
najlepšie tímy oblasti západ.“
Gabriela Rebrošová
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Športové kluby v Senci
V Senci pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú či už deťom, mládeži alebo dospelým.
Komisia športu prišla s nápadom postupne Senčanom predstaviť jednotlivé športové kluby, ich činnosť,
tréningy, súťaže a úspechy. V tomto čísle predstavujeme:

Florbalový klub Tsunami Senec
ných turnajov, organizuje sústredenia
a rôzne ďalšie športové podujatia.

Názov klubu: Florbalový klub Tsunami
Senec
Kontakt: Marián Heckl, OZ Deti v športe
Telefón: 0905 279 067
Email: www.Objavflorbal.sk
Florbalový klub Tsunami Senec je súčasťou florbalového veľkoklubu Tsunami Bratislava a Tsunami Záhorská Bystrica.
Trénujeme v Senci v športovej hale Slavia
na Priemyselnej ulici a v Záhorskej Bystrici vo viacúčelovej športovej hale na Hargašovej ulici.
Klub vznikol v roku 2006. V Senci pôsobí od roku 2010. Zaoberá sa florbalom,
ktorý je jedným so športov s najväčšou
členskou základňou na Slovensku. I keď
sa florbal ešte stále konzervatívne považuje za „malý šport“, na Slovensku a v
zahraničí, kde už má svoje zázemie patrí
k najpočetnejším a najpopulárnejším.
Rovnako už bol zaradený medzi olympijské športy.
Klub Tsunami je jedným z najväčších

klubov na Slovensku, má cca 200 registrovaných hráčov a cca ďalších 100
neregistrovaných. V klube športujú deti
a dospelí všetkých vekových kategórií od mladšej prípravky až po mužské
družstvá. Má svoje družstvo aj v extralige
mužov a juniorov, kde bol za posledné tri
roky dvakrát majstrom Slovenska a má
viacero hráčov aj v reprezentácii.
V klube športujú všetky vekové kategórie. V Senci máme predovšetkým deti
od mladšej prípravky (7-8 rokov) po
mladších žiakov (12-13 rokov). Členovia
v starších vekových kategóriách trénujú
v Bratislave, kde sa zlučujú s bratislavským družstvami.
Naše senecké deti sa pravidelne zúčastňujú turnajov na Slovensku ale aj
v zahraničí. Od kategórie mladších žiakov sa môžu zapojiť do ligových súťaží,
organizovaných Slovenským florbalovým
zväzom. Klub Tsunami bol za posledných
päť rokov niekoľkokrát majstrom Slovenska, či už v extralige mužov (2x majstri, 2x
strieborní), rovnako aj v mládežníckych
kategóriách. Zúčastňuje sa medzinárod-

Florbal je pre nás viac ako len šport. Florbalom pre deti vytvárame podmienky pre
hodnoty ako sú:
Komunita - Veríme, že florbal je prostriedok, ktorým vytvárame prostredie
pre zdravý charakterový rozvoj mladých
ľudí. Veríme, že šport je prostriedkom na
vytváranie vzťahov a vzájomné vzťahy
vytvárajú komunity, v ktorých sa neskôr
ľudia pohybujú a žijú.
Podpora - Vidíme v deťoch osobnosť
a potenciál, ktorý majú. Snažíme sa rozvíjať vzájomnú komunikáciu a zdravé rešpektovanie sa. Sme presvedčení, že je
vhodné podporovať snahu detí postupne
sa zlepšovať v tom, čo robia. Pomôcť im
odhaliť ich nadanie a rozvíjať ho.
Radosť - Snažíme sa vidieť v každom malom športovcovi bytosť, ktorú šport baví.
Usilujeme sa v deťoch prebudiť radosť
z florbalu a zo športu všeobecne.
V Senci sa deti môžu prihlásiť na florbal
kedykoľvek v priebehu roka. Florbal je
finančne nenáročný šport. Postačuje hokejka (20-50 eur) a bežné športové oblečenie a obuv do telocvične.
Deťom ponúkame bezpečný priestor
a učíme ich využívať všetky svoje individuálne zručnosti a schopnosti. Vedieme
ich k tomu, aby svoje zručnosti a schopnosti vedome a nezištne ponúkli kolektívu a svojmu florbalovému tímu.
Snahou nášho tímu je dotknúť sa charakterov detí, dúfajúc, že to robíme najvhodnejšie a najlepšie ako vieme. Rešpektujeme rozmanitosť kolektívu a z toho
vyplývajúcu snahu o individuálny prístup
vnímame ako výzvu, ktorú radi prijímame.
Ľudia, ktorí za tým stoja - Snažíme sa
v tejto súvislosti získať do nášho trénerského kolektívu ľudí, ktorí sú otvorení učiť
sa, spoznávať nové prístupy a reflektovať
svoje snaženie na koučingových stretnutiach.
Florbalový klub Tsunami Senec
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