
V centre mesta sa 
fašiangovalo
Rodinné centrum Senecké Slniečko, Detský 
folklórny súbor Slnečnica, Ľudová hudba 
Slnečnica,  deti zo  školského klubu na  Zá-
kladnej škole Jozefa Gregora Tajovského 
pod  vedením Janette Prokešovej a  Ľudo-
vá hudba Tatkovia pripravili pre Senčanov 
krásny program s tradičnými prvkami. 

Zaujímavé masky, krásne slovenské 
kroje, ľudová hudba a spev spríjemnili sl-
nečné, aj keď stále studené predpoludnie 
12. februára a  putovali od  Gymnázia An-
tona Bernoláka k Mestskému kultúrnemu 
stredisku. Cestou robili radosť všetkým, 
ktorých stretli. 

„Veríme, že uchovávanie tradícií má vý-
znam a že o rok sa opäť stretneme vo ve-
selej nálade. Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným aj obchodíkom, ktoré sa zapojili a ob-
darovali sprievod výslužkou, teplým čajom 
a  občerstvením,“ povedala za  organizáto-
rov Andrea Palcová.

Prvý raz sa fašiangový sprievod konal 
v  roku 2020, ale hneď jeho 2. ročník mu-
seli organizátori vynechať kvôli pandémii.
MO 

Zlepšili sme sa v triedení 
odpadov. Ako to vyzerá 
v číslach a čo nás ešte čaká?
(str. 6)

Detský folklórny súbor 
Slnečnica oslávil 5. výročie 
nádherným vystúpením.
(str. 14-15)

Ako napreduje rekonštrukcia 
seneckej synagógy a aké sú 
plány na jej prevádzku?
(str. 16-17)

Pozvánka  
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
30. marec 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

Jarné tulipány v seneckej záhrade. Foto: MD

Prichádza jar a s ňou nádej na voľnejší rok.
Opatrenia sa uvoľňujú, s covidom sa musíme naučiť žiť. 
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Muzikanti. Foto: Maria Kanova Phototography

Fašiangový sprievod ide od Gymnázia A. Bernoláka 
na Lichnerovu ulicu. Foto: Maria Kanova Phototography
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 9.2.2022

Uznesenie MsZ 1/2022
MsZ prerokovalo a súhlasí s návrhom 
Správy cestovného ruchu Senec na kúpu 
nákladného vozidla - trojstranného sklá-
pača - za  obstarávaciu cenu do  55.000 
bez DPH za podmienok dodržania zákona 
o verejnom obstarávaní formou leasingu.
Uznesenie MsZ 2/2022
MsZ prerokovalo a  súhlasí s  návrhom 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 
2/2022, o  určení výšky finančných pro-
striedkov na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa mater-
skej školy a  dieťa školského zariadenia 
na rok 2022.
Uznesenie MsZ 3/2022
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie in-
formatívnu správu hlavného kontrolóra 
o výsledkoch kontrol za obdobie novem-
ber - december 2021.
Uznesenie MsZ 4/2022
MsZ prerokovalo a  vzalo na  vedomie 
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej 
činnosti za rok 2021.
Uznesenie MsZ 5/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo predaj 
motorového vozidla Peugeot 607 2.7 HDI, 
evidenčné číslo SC-607BP, rok výroby 
2005 za kúpnu cenu 700 eur pre záujem-
cu RNDr. Romana Pála.
Uznesenie MsZ 6/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo predaj 
služobného motorového vozidla zn. Da-
cia Logan VAN 1,6, evidenčné číslo SC-
753CR rok výroby 2011 za  kúpnu cenu 
250 Eur pre záujemcu Ladislava Juhásza.
Uznesenie MsZ 7/2022
MsZ prerokovalo a  neschválilo pre-
daj nehnuteľného majetku Mesta Senec 
na Slnečných jazerách pre: RNDr. Ľubor 
Šešera, PhD., za  kúpnu cenu 300,- €/m2, 
čo činí za výmeru 140 m2 spolu 42.000.
Uznesenie MsZ 8/2022
MsZ prerokovalo a nesúhlasí so záme-
rom a  spôsobom predaja nehnuteľného 
majetku Mesta Senec - časti pozemku za-
stavanej plochy a nádvoria o výmere cca 
20 m2 pre Matúša Penziviatera.
Uznesenie MsZ 9/2022
MsZ prerokovalo a neschvaľuje odpre-
daj nehnuteľného majetku Mesta Senec 
- zastavaná plocha a  nádvorie o  výme-
re cca 32 m2 pre nadobúdateľov: ZAHER 
International Trade s.r.o. za kúpnu cenu 
vo výške 120,- €/m2.

Uznesenie MsZ 10/2022
MsZ prerokovalo a  neschvaľuje od-
predaj nehnuteľného majetku Mesta Se-
nec o celkovej výmere spolu cca 1.130 m2 
pre  nadobúdateľa: Monika Horváthová 
za kúpnu cenu vo výške 300,- €/m2.
Uznesenie MsZ 11/2022
MsZ prerokovalo a  neschvaľuje od-
predaj nehnuteľného majetku Mesta Se-
nec o  celkovej výmere spolu cca 1.130 
m2 pre  nadobúdateľa: SYRMEX INTER-
NATIONAL, s.r.o. za kúpnu cenu vo výš-
ke 300,- €/m2.
Uznesenie MsZ 12/2022
MsZ prerokovalo a neschvaľuje prenájom 
nehnuteľného majetku Mesta Senec o celko-
vej výmere spolu cca 1.130 m2 pre nadobú-
dateľa: SYRMEX INTERNATIONAL, s.r.o.
Uznesenie MsZ 13/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo prená-
jom nehnuteľnosti na Slnečných jazerách 
pre Ivanu Gažovú za cenu 685,70 eur/rok. 
Doba nájmu: na neurčito.
Uznesenie MsZ 14/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo prená-
jom nehnuteľnosti na Slnečných jazerách 
pre Ivanu Gažovú za cenu 226,50 eur/rok. 
Doba nájmu: na neurčito.
Uznesenie MsZ 15/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo prená-
jom nehnuteľnosti na Slnečných jazerách 
pre Petra Bucha za cenu 738,17 eur/rok. 
Doba nájmu: na neurčito.
Uznesenie MsZ 16/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo prená-
jom nehnuteľnosti na  Slnečných jaze-
rách pre Petra Bucha za cenu 163 eur/rok 
Doba nájmu: na neurčito.
Uznesenie MsZ 17/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo predlo-
ženie Žiadosti o  NFP za  účelom realizá-
cie projektu „Revitalizácia – Sokolská uli-
ca v Senci“ realizovaného v rámci výzvy 
IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú 
v  súlade s  platným Územným plánom 
Mesta Senec a platným Programom hos-
podárskeho a  sociálneho rozvoja Mesta 
Senec. MsZ schválilo zabezpečenie re-
alizácie projektu v  súlade s  podmienka-
mi poskytnutia pomoci, zabezpečenie fi-
nančných prostriedkov na spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo  výške 
15.449,92 eur  a zabezpečenie financova-
nia prípadných neoprávnených výdav-
kov z rozpočtu Mesta Senec.

Uznesenie MsZ 18/2022
MsZ prerokovalo a schválilo predlože-
nie Žiadosti o  NFP za  účelom realizácie 
projektu „Zlepšenie environmentálnych 
aspektov v centrálnej zóne mesta Senci“ 
realizovaného v  rámci výzvy IROP-PO7-
SC73-2021-87, ktorého ciele sú v  súlade 
s  platným Územným plánom Mesta Se-
nec a platným Programom hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja Mesta Senec. MsZ 
schválilo zabezpečenie realizácie projek-
tu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, zabezpečenie finančných pro-
striedkov na  spolufinancovanie realizo-
vaného projektu vo  výške 23.839,20 eur 
a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z  rozpočtu 
Mesta Senec
Uznesenie MsZ 19/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo odvola-
nie člena Komisie sociálnej a zdravotnej 
pri MsZ v Senci – Renáty Šiškovej. 
Uznesenie MsZ 20/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo vyme-
novanie nového člena Komisie sociálnej 
a  zdravotnej pri  MsZ v  Senci – Kristína 
Klenovics Czére.
Rôzne
Viac v  zápisnici na  www.senec.sk 
a na www.zastupitelstvo.sk

MO

Práce na čistiarni odpadových 
vôd napredujú

V súčasnosti sa dokončujú práce na novej 
aktivačnej nádrži a  dosadzovacích nádr-
žiach, prebiehajú rekonštrukčné práce 
na  jestvujúcich objektoch, spustená bola 
prevádzka nového dúchadla, prebiehajú 
montáže technologických zariadení a  po-
trubných rozvodov. 

Z  dôvodu rekonštrukcie objektov 
hrubého predčistenia (mechanický stu-
peň) v termíne od februára do apríla 2022 
nie je možný príjem a čistenie odpadových 
vôd zo žúmp na ČOV Senec. 

Stavebné práce realizuje Mesto Senec 
z  finančných prostriedkov získaných for-
mou Dotácie z Environmentálneho fondu. 
Termín dokončenia realizácie projektu je 
30. 6. 2022, následne bude spustená ročná 
skúšobná prevádzka ČOV.
Angelika Matlohová, útvar projektového riadenia
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Z činnosti Mestskej polície
• Pri kontrole Slnečných jazier juh hliadka zis-

tila, že sa do  bungalova vlámal pre  políciu 
známy muž T. M. z  obce Veľký Grob. Meno-
vaného zadržali a  odovzdali príslušníkom  
OO PZ Senec. Tiež sa zistilo, že na menované-
ho bol Okresným súdom Trnava vydaný prí-
kaz na zatknutie.

• O 21:25 pani K. telefonicky oznámila, že jej syn 
rozbíja doma nábytok. Hliadka MsP oznam 
preverila, jej syn však pred príchodom hliad-
ky ušiel. V byte bol rozbitý nábytok. Oznamo-
vateľka zranená nebola a oznámenie nechce-
la podávať. O  04:45 volala opäť, že sa vrátil. 
Hliadka MsP pri  vchodových dverách do  by-
tovky stretla podozrivú osobu, ktorá už bola 
na  odchode. Menovaného zastavila a  vyzva-
la, aby išiel s hliadkou do vnútra pred byt, kde 
má trvalý pobyt. Hliadka sa na  mieste skon-
taktovala aj s oznamovateľkou, ktorá uviedla,  
že má poškodený zámok vchodových dverí, 
lebo jej syn si do zámku zalomil kľúč a  chce 
naňho podať trestné oznámenie. Z tohto dôvo-
du bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Se-
nec, ktorá si prípad na mieste prevzala.

• Hliadka preverila telefonický oznam z predaj-
ne COOP Jednota, že opitá osoba obťažuje pre-
davačky a nechce opustiť predajňu. Na mieste 
sa nachádzal pre políciu známy asociál a alko-
holik F. K. zo Senca. Menovaný bol z miesta vy-
kázaný a odišiel smerom domov.

• Na Bratislavskej 3 hliadka preverila oznam 
od  pani, že má problém s  bezdomovcom. 
Uviedla, že sa nachádzal na schodisku medzi 
2. a 3. poschodím a už ho raz vyhodila von, ale 
všimla si, že sa opäť objavil vo vchode. Bezdo-
movec M. D. na výzvu hliadky po sebe upratal 
a po poučení miesto okamžite opustil.

• O 09:45 pracovník ŽSR telefonicky oznámil, 
že v  budove je pani, ktorá si nechce zakúpiť 
lístok a  on jej vysvetlil, že bez  platného líst-
ka nemôže v  budove ŽSR čakať. Po  prícho-
de na miesto hliadka spozorovala B. M., bez-
domovkyňu z Jelky. Na otázku, či cestuje, od-
povedala, že nie a  z čakárne odišla. O  10:53 
opäť volal zamestnanec ŽSR, že sa pani vrátila. 
Hliadka MsP ju zasa oslovila, či cestuje a má 
lístok, na čo odpovedala, že nemá a z miesta 
odišla. O  18:25 sa situácia opakovala s  tým,  
že žena v čakárni spala na lavičkách. Na otáz-
ku hliadky, či má lístok a či cestuje, odpoveda-
la, že nemá a čakáreň opustila.

• Na Hviezdoslavovej hliadku zastavil R. V., kto-
rému sa mal vyhrážať Š. B. zo Senca a ktorý mal 
vytiahnuť aj zbraň. Zbraň hliadka podozrivej 
osobe odňala a vec na mieste prevzala hliadka 
OO PZ Senec a následne vyšetrovateľ PZ SR.

• Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom.
    Mestská polícia

Čo priniesol Územný generel 
dopravy mesta Senec?

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. Čo zaujímavé sa v ňom môžete dočítať?

Napríklad, že ako neuralgické 
problémové body uvádza:
• Obe okružné križovatky (Billa, Lidl) 

+ prístupové cesty k nim,
• Diaľničnú cestu II/503,
• Železničnú stanicu,
• Oblasť prepojenia so Senec Gardens.

Najvyššie hodnoty dosahuje zaťa-
ženie dopravnej siete po 15:00.

Ako problematickú tiež uvádzajú 
aj Kysuckú ulicu pri napojení na Svä-
toplukovu. Senčanov, ktorí túto križo-
vatku používajú, to asi neprekvapuje, 
veď sa kúsok od nej nachádza školský 
komplex a materská škola.

Zaujímavé sú údaje získané od res-
pondentov z dopravno-sociologického 
prieskumu, ktorý sa konal pri  tvorbe 
generelu. Podľa neho obyvatelia naj-
viac využívajú individuálnu automo-
bilovú dopravu (49,12%), potom pešiu 
dopravu (28,10%), bicykel (13,35%) 
a  napokon hromadnú dopravu čiže 
MHD, vlak a autobus (9,43%). Ako tvr-
dia autori generelu, „nie je prekvape-
ním, že súčasná dopravná infraštruk-
túra preferuje alebo predurčuje po-
užívanie automobilov, čo prieskum 
potvrdil.“

Z prieskumu tiež vyplýva, že „oby-
vatelia si najviac prajú riešiť parkova-
nie a cyklistickú dopravu.“ Obyvatelia 
sú podľa prieskumu najviac nespokoj-
ní s  parkovaním a  cyklotrasami. Ako 
však autori uvádzajú, „je dôležité, aby 
sa na podnety pozeralo objektívne. Jed-
ným z podnetov boli sťažnosti na sve-
telné signalizačné zariadenie pri logis-
tickom parku, kde obyvatelia požadujú 
jeho vypnutie, avšak na druhej strane 
by to znemožnilo vojsť do  alebo vyjsť 
z logistického parku.“

Návrh riešenia pozostáva z:
• eliminácie automobilov tranzitnej 

dopravy,

• redukovania individuálnej automo-
bilovej dopravy v samotnom meste,

• vytvorenia dopravnej infraštruktú-
ry pre jednotlivé mestské časti,

• vytvorenia dopravnej infraštruktú-
ry pre cyklistickú a pešiu dopravu.
Kedy by sa mohli jednotlivé ná-

vrhy stať skutočnosťou?
Autori generelu usudzujú, že „v ob-

lasti pešej, cyklistickej, statickej do-
pravy, zmeny uličného priestoru, ale-
bo MHD, je možné realizovať opatre-
nia okamžite, kým naopak opatrenia 
vyžadujúce investičnú náročnosť, ako 
obchvat a nové cesty, si budú vyžado-
vať dlhšie časové obdobie, ktoré nie 
vždy závisí od samotného mesta, ale 
súvisí aj s nadregionálnymi vzťahmi, 
napr. preložka I/61.

Niektoré navrhované opatrenia 
síce môžu byť vnímané zo strany pou-
žívateľov automobilov ako reštriktív-
ne, ale je nutné zdôrazniť, že priestor 
v meste nie je iba pre automobily  
a podmienky by mali byť vytvorené 
spravodlivo pre všetky druhy dopra-
vy, najmä pre tie, ktoré nemajú nega-
tívny dopad na premávku. Súčasný 
stav totiž predurčuje používanie skôr 
osobného automobilu, ale z dlhodobé-
ho časového hľadiska sa javí ako ne-
udržateľný. Pritom zastavané územie 
mesta je z pohľadu mobility a dopra-
vy vhodné riešiť na princípe krátkych 
vzdialeností, kde sa používanie indivi-
duálnej automobilovej dopravy musí 
eliminovať, avšak na to je nutné vy-
tvoriť vhodné podmienky.“

V ďalších číslach Mestských novín 
Senčan sa budeme venovať niektorým 
navrhnutým opatreniam podrobnej-
šie. Celý generel nájdete na stránke 
mesta: www.senec.sk/sk/clanok/
ugd-mesta-senec
MO
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Z kalendára primátora 
mesta Senec Dušana 
Badinského za február
• Pracovné stretnutie so županom BSK Ju-

rajom Drobom na tému riešenie proble-
matiky kapacít základných škôl v škol-
skom roku 2022/2023

• Individuálne stretnutia s vedúcimi 
zamestnancami

• Individuálne stretnutia s občanmi mes-
ta Senec

• Opätovné stretnutie s obyvateľmi Sväté-
ho Martina k problémom s MAD a pre-
zentácia riešení

• Pracovné stretnutie so starostom Petr-
žalky Jánom Hrčkom 

• Pracovné stretnutie s vedúcimi zamest-
nancami k novej poliklinike

• Pracovné stretnutie s vedúcim mestské-
ho múzea týkajúce sa ďalšej vízie a fun-
govania múza

• Stretnutie s riaditeľom OOCR na tému 
dotácií do cestovného ruchu

• Koordinácia očkovania 
• Pracovné stretnutie s konateľom SCR Se-

nec k fungovaniu Slnečných jazier počas 
letnej turistickej sezóny

• Účasť na Športovcovi roka mesta Senec
• Opätovné pracovné stretnutie s kraj-

ským riaditeľom spoločnosti ARRIVA na 
tému zabezpečenia autobusových spo-
jov pre obyvateľov Svätého Martina

• Účasť na Bezpečnostnej rade Okresného 
úradu Senec

• Rada Regiónu RVC
• Pracovné stretnutie s viceprimátorkou 

mesta Pezinok Máriou Wagingerovou na 
tému problémov v oblasti školstva

• Stretnutie so zástupcami židovskej obce
• Stretnutie s výjazdovou pracovnou sku-

pinou župana BSK Juraja Drobu
• Účasť na proteste predstaviteľov samo-

správ ZMOS proti novým návrhom zá-
konov, ktoré majú dopad na rozpočty 
samospráv

Dagmara Mičeková

Rekonštrukcia ciest v Senci
Po viacročnej komunikácii mesta Senec 
a Správy ciest BSK sa podarilo naštartovať 
rekonštrukciu ciest v Senci, ktoré to už po-
trebovali. V marci sa začne rekonštruovať 
asi 600 metrov dlhý úsek na Boldockej ces-
te III/1043 – od kruhového objazdu Lidl až 
približne po križovatku s Dúhovou ulicou. 

Pravdepodobne v druhej polovici roka by 
sa bude realizovať rekonštrukcia cesty 
III/1049 (od kruhovej križovatky pri  Lidli 
cez  ulicu SNP, Štúrovu, Železničnú a  Nit-
riansku). Malo by prísť aj k  rekonštrukcii 
cesty III/1062 (Malobielska).
MO

Poukážky pre seniorov sa vydávajú do 30.6.
Mestské zastupiteľstvo v  Senci na  decem-
brovom zasadnutí schválilo finančné pro-
striedky na poukážky pre seniorov v hod-
note 10€ na  osobu. Poukážky sú určené 
pre Senčanov, ktorí v roku 2021 dovŕšili 62 
rokov a viac.

V pondelok a stredu 8:00  – 14:00 a v pia-
tok od 8:00  – 12:00 si môžu seniori osobne 
proti podpisu vyzdvihnúť poukážky na ná-
kup v  sieti COOP Jednota. Poukážky sa 

budú vydávať na útvare sociálnych služieb 
mesta Senec na Pribinovej 15 do 30.6.2022.

Poukážku pre seniorov môže vybrať aj 
príbuzný, ktorý musí priniesť ich občian-
sky preukaz a podpísať prevzatie.

Poukážky si vyzdvihla viac ako polovica 
seniorov. Tí, ktorí nemajú sami o poukážky 
záujem, ich po vyzdvihnutí môžu darovať 
niekomu, kto ich potrebuje.
MO

Problém s umiestením prvákov v školskom 
roku 2022/2023 sa zdá byť zažehnaný!

Vďaka nadštandardným vzťahom primá-
tora mesta Senec Dušana Badinského a žu-
pana Bratislavského samosprávneho kraja 
Juraja Drobu,  mesto Senec je na  dobrej 
ceste vyriešiť obrovský problém spojený 
s nedostatkom kapacít základných škôl.

Župan Juraj Droba prisľúbil mestu Se-
nec pomoc. Po  vzájomnej dohode s  ria-
diteľkou odboru školstva BSK, vedúcou 
útvaru školstva mesta Senec a riaditeľkou 
Strednej odbornej školy automobilovej 
a podnikania je možné uvoľniť štyri triedy 
pre  budúcich prvákov, ktoré budú patriť 
pod elokované pracovisko ZŠ Tajovského. 

Vďaka tomuto ústretovému kroku 
mesto Senec nebude musieť pristúpiť 
k  zrušeniu spoločného školského obvodu 

a  v školskom roku 2022/2023 uspokojí 
všetkých záujemcov o vzdelávanie na se-
neckých základných školách. Toto rieše-
nie je dočasné a vyrieši nepriaznivú situ-
áciu s kapacitami do ukončenia výstavby 
novej základnej školy, na  ktorej realizá-
cii výstavby mesto v spolupráci  s odbor-
nými útvarmi a poslancami MsZ usilovne 
pracuje. 

Toto riešenie si bude vyžadovať súhlas-
né stanoviská zastupiteľstiev BSK a mesta 
Senec. Pevne veríme, že poslanci oboch za-
stupiteľstiev toto dočasné riešenie podpo-
ria, a umožnia tak prijať v školskom roku 
2022/2023 všetkých prváčikov do  našich 
škôl.  
Dagmara Mičeková
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Senec potrebuje polikliniku
Jednou z priorít vedenia mesta a mestského zastupiteľstva na toto 
volebné obdobie je poliklinika. Vo svojom volebnom programe ju 
mal súčasný primátor a pridali sa k nemu aj mnohí z poslancov. 
Jednotlivé kroky pre realizáciu takéhoto veľkého projektu 
pôsobia zdĺhavo a občania mesta sa neustále zaujímajú, kedy sa 
už začne s výstavbou, kde presne bude poliklinika stáť, čo v nej 
bude a najmä, akí lekári v nej budú zabezpečovať zdravotnú 
starostlivosť. Spýtali sme sa kompetentného, primátora mesta 
Senec Dušana Badinského.

Prečo sa mesto pustilo do práce 
na novej poliklinike, keď nemá kom-
petencie v zdravotníckej oblasti?
Mesto vlastní súčasnú budovu polikli-
niky. Len nedávno sa podarilo splatiť jej 
nákup. Je dobré, že túto budovu kúpilo, 
pretože inak by skončila v  súkromných 
rukách a  tie sa zvyčajne viac zaujímajú 
o zisk ako o blaho spoločnosti. Možno by 
na  jej mieste dnes stálo niečo úplne iné 
a všetkých lekárov by sme mali roztrate-
ných po meste.
Kompetencie v  zdravotníctve sú v  ru-
kách ministerstva zdravotníctva a  tiež 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
Významnú úlohu majú tiež zdravotné 
poisťovne. 
Mesto vie motivovať lekárov len iným 
spôsobom a  to napríklad modernou bu-
dovou, ktorá bude spĺňať všetky potrebné 
parametre, ktoré jednotlivé ambulancie 
a lekárske odbornosti potrebujú. A práve 
to má splniť nová poliklinika.
Naším cieľom je, aby mali lekári záujem 
vykonávať svoju prácu v  jednej budove, 
ktorú máme v  centre mesta, kde budú 
mať zabezpečené aj ďalšie služby potreb-
né pre rôzne odbornosti – od laboratórií 
po  ultrazvuk či röntgen. A  pre obyvate-
ľov chceme dosiahnuť, aby mali čo naj-
viac týchto služieb pod  jednou strechou 
a v príjemnom prostredí.
Ako ich môže mesto motivo-
vať okrem pekných priestorov 
a všetkým potrebným pod jednou 
strechou?
Napríklad aj tým, že v  budove plánuje-
me pripraviť nájomné byty pre  lekárov. 
Najmä pre mladých lekárov to môže byť 
významné. Budeme tiež vedieť pracovať 
s podmienkami nájomných zmlúv, v kto-
rých budeme vedieť pripraviť zaujímavé 
podmienky pre odbornosti, ktoré nám tu 

chýbajú. Možno určité zľavy na začiatok 
alebo inak zvýhodnené podmienky. Am-
bíciou projektu je vytvoriť kultivované 
a atraktívne prostredie pre pracovníkov 
a návštevníkov.
Koľko ambulancií je v pripravenom 
projekte? Aké typy ambulancií to 
budú?
Pri vstupe do  budovy Polikliniky je na-
vrhnutá recepcia s  informátorom, pre-
hľadný informačný systém a pohotovost-
né sedenie. Objekt polikliniky ráta s  vy-
budovaním 42 ambulancií, 41 lôžok za-
riadenia pre  seniorov, 27 lôžok pre  pa-
cientov a doplnkové funkcie polikliniky.
Senčania by tam mali nájsť stomatolo-
gické ambulancie, ambulancie všeobec-
ných lekárov delené na  deti a  dospe-
lých, priestory pre  rehabilitáciu, kapln-
ku, paliatívnu ambulanciu s miestnosťou 
pre zosnulých, naplánované je aj zariade-
nie diagnostiky (mamografia, sonografia 
a RTG).

Každá ambulancia je navrhnutá s dosta-
točnou dimenziou plochy a  pozostáva 
z vyšetrovne a ordinácie. 
V projekte je aj zariadenie pre senio-
rov. Bude takéto zariadenie rentabil-
né a bude ho mesto vedieť naplniť?
Na túto otázku nám odpovedala už štúdia 
realizovateľnosti, ktorá stanovila, pre aký 
počet seniorov musí byť zariadenie pri-
pravené. Podľa toho je vypracovaný aj 
projekt. Zo všetkých strán počúvame, ako 
nielen na Slovensku starne obyvateľstvo, 
preto si myslím, že nebude problém také-
to zariadenie naplniť.
Poliklinika je v centre mesta,  
ako bude riešená doprava?
Už pri príprave bolo zrejmé, že sa bude-
me musieť venovať aj počtu parkovacích 
miest. Poliklinika totiž nie je len pre Sen-
čanov a nie každý Senčan býva v blízkos-
ti centra. Preto je pod poliklinikou pláno-
vané podzemné parkovisko s  86 parko-
vacími miestami. Rátame tiež s miestami 
pre sanitky a personál polikliniky. Ráta sa 
tam aj so zastávkou Mestskej autobusovej 
dopravy.
Má mesto peniaze na takýto veľký 
projekt? Ako ho plánuje financovať?
Nakoľko ide o obrovskú investíciu, mesto 
Senec by ju samé nedokázalo financovať. 
Zvolili sme preto kombináciu úveru v za-
hraničnej a slovenskej banke. 
Aký je predpokladaný termín začiat-
ku prác?
Na jeseň tohto roku začneme s  príprav-
nými prácami.

Rozhovor pripravila MO a DM
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Senec sa v triedení výrazne posunul vpred
Triedenie odpadov sa v ostatných rokoch stalo dôležitou témou aj 
v samosprávach. Čo všetko sa nám spoločne podarilo dosiahnuť 
spoluprácou obyvateľov a mesta? A čomu všetkému sa venuje 
útvar verejnej zelene a údržby mesta Senec? O tom sme sa 
porozprávali s Ivicou Gajdošovou, referentkou odpadového 
hospodárstva mesta Senec.

Čím je typické toto obdobie v roku 
pre útvar verejnej zelene, údržby 
a čistenia mesta Senec?
Mesiac február je na úseku odpadového 
hospodárstva pre samosprávy časom bi-
lancovania a uzatvárania množstiev od-
padu z predošlého roka. Spracovávajú sa 
podklady pre ohlásenia o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a  vypĺňajú výkazy 
štatistického zisťovania. 
Spracované ohlásenia a  výkazy zasie-
lame vždy do  28.2. Ministerstvu ŽP,  
OÚ ŽP, Organizácii zodpovednosti výrob-
cov a  taktiež prevádzkovateľovi skládky 
odpadov. 
Na základe vypočítanej úrovne vytriede-
nia je mestu raz ročne stanovená výška 
zákonného poplatku za  uloženie odpa-
dov na  skládke odpadov, ktorá je legis-
latívou (nariadenie vlády SR č. 330/2018 
Z. z.) naviazaná na  úroveň vytriedenia 
odpadov. 
Zlepšujeme sa v triedení odpadov?
Za posledné tri roky sme sa ako mesto po-
sunuli výrazne vpred, o  čom svedčia aj 
čísla. Postupné znižovanie ukladaných 
odpadov na skládke sme zaznamenali už 
po zavedení množstvového systému zbe-
ru odpadu pre  rodinné domy a  označe-
ním zberných nádob RFID čipmi v  roku 
2019.
Najvýraznejším však pre  nás bol práve 
uplynulý rok 2021, kde sme zvýšili me-
dziročne úroveň vytriedenia odpadov 
z 30,10 % na 52,14 %.
K  tomuto číslu nám pomohla aj zmena 
legislatívy - do 31.1. nám mali povinnosť 
podať ohlásenia zberne a  výkupne, kto-
ré mali tento rok prvýkrát zákonom zme-
nený spôsob vykazovania prijatých od-
padov. Museli vykázať prevzaté odpady 
tej obci, z  ktorej odpad pochádzal a  nie 
tej, na  ktorej katastrálnom území sa na-
chádzajú. Za  rok 2021 nám takto vyká-
zali zberne a  výkupne takmer 2.000 ton 
odpadu. Ale aj po odrátaní odpadu z vý-
kupní sme dokázali zvýšiť „čistú“ úroveň 

vytriedenia na  42,37 % čo je v  porovna-
ní s rokom 2020 nárast o viac ako 12 %. 
Najvýraznejší nárast sme zaznamenali 
v množstvách pri odpade z kuchyne, kto-
rého sa za  rok 2021 vyzbieralo viac ako 
600 ton. Je to pre nás informácia, že sys-
tém zberu bol nastavený správne a preto 
sa tento rok nijako nemenil. Taktiež z ko-
munikácie s občanmi vieme, že je pre nich 
akceptovateľný a  preto je aj udržateľný. 
Pokiaľ by sme však neznížili intervaly vý-
vozov pri zmesovom komunálnom odpa-
de o polovicu, tak by sme také množstvo 
odpadu z kuchyne nevyzbierali. 
Tým, že nám pri fyzických osobách v ro-
dinných domoch „vypadla“ možnosť voľ-
by týždenného vývozu zmesového ko-
munálneho odpadu (ZKO) a pri fyzických 
osobách v bytových domoch možnosť voľ-
by vývozu ZKO 2 x týždenne, tak boli pô-
vodcovia nepriamo nútení zamyslieť sa 
nad dôkladnejším triedením a čísla nám 
ukazujú, že to dokázali viac ako úspešne.
Ako to vyzerá vo výsledku?
Z celkového množstva 11.767,099 tony 
vytvorených komunálnych odpadov 
sa na  skládkach odpadov uložilo len 
5.624,618 tony, čo je oproti roku 2020 po-
kles o viac ako 20 %. Zároveň sa nám za-
vedením a zmenou spôsobu zberu objem-
ných odpadov počas jarného a jesenného 
upratovania podarilo dosiahnuť zníženie 
ich celkového množstva o  takmer 20 %. 
Ich dôslednejším dotrieďovaním a  rozo-
beraním sa nám už druhý rok darí udr-
žať vyššie čísla vytriedeného dreva a tak 
v  objemných odpadoch na  skládkach 
zbytočne nekončí surovina, ktorú vie-
me ďalej postúpiť na spracovanie a zhod-
notenie. Takýto trend je dôležité udržať 
a dolaďovať, aby sme aj v budúcich obdo-
biach udržali v prijateľnej miere poplatky 
za komunálne odpady pre poplatníkov.
Aká je situácia v súčasnosti?
Často sa nás pýtajú 4-členné rodiny v ro-
dinných domoch, ako sú motivované, 
aby triedili, keď majú stanovený interval 

vývozu zmesového komunálneho od-
padu na  každé dva týždne. Odpoveď je 
jednoduchá. Keď si porovnáme popla-
tok za KO v roku 2017, kedy fyzické oso-
by v  rodinných domoch platili za  ko-
munálne odpady paušálny poplatok 
na osobu vo výške 22,995 €/rok bez ohľa-
du na  to, koľko triedili, tak v  roku 2022 
zaplatí 4-členná rodina, ktorá má 120 l 
zbernú nádobu s intervalom vývozu raz 
za dva týždne, poplatok na osobu vo výš-
ke 21,84 €/rok. Pri viacčlenných rodinách 
je toto číslo ešte nižšie. A to aj pri neustá-
le rastúcich nákladoch na odpadové hos-
podárstvo ako napr. zvýšené prejazdové 
kilometre na skládky odpadov, zvýšenie 
cien za  skládkovanie odpadov, zvýšenie 
cien za  zhodnotenie „zeleného“ odpadu 
a podobne.
Za ďalšie stále tvrdím, že ak niekto ne-
vykladá nádobu, tak to automaticky ne-
znamená, že vynikajúco triedi alebo je 
zero waste. Neustále riešime podnety 
z  bytových domov, že im majitelia pri-
ľahlých rodinných domov (napr. Šafári-
kova ulica, Jánošíkova ulica, Vtáčia ulica, 
Slávičia ulica a pod.) nosia odpad do ich 
nádob. 
Stav, ku  ktorému by sme sa chceli do-
stať, je znižovanie intervalu vývozu zme-
sového komunálneho odpadu a zároveň 
aj jeho objemu, aby v  ZKO končilo len 
to, čo tam má končiť a  to hlavne odpad 
po úplnom dotriedení, aby občania zača-
li ekonomicky rozmýšľať už pri  nákupe 
a pozerali na tovar tak, že koľko z neho 
sa stane odpadom a ako s ním ďalej na-
ložia. A teda hlavne zvýšiť úroveň vytrie-
denia v  ďalšom roku nad  60 %. Verím,  
že to dokážeme.
Aké výzvy ešte máme pred sebou?
Našou najväčšou výzvou pre tento rok 
je areál Slnečných jazier a majitelia ne-
hnuteľností (chatári) – postupné na-
stavovanie pravidiel a kontrola ich 
dodržiavania.
Ďalšou nemenej významnou výzvou je 
„upratovanie“ právnických osôb. Mesto 
totižto zodpovedá len za ZKO po vytrie-
dení ( odpad z čiernej nádoby). Všetky os-
tatné zložky ako papier, plast, sklo,  ze-
lený odpad a odpad z kuchyne si musia 
právnické osoby likvidovať na vlastné ná-
klady. Už teraz robíme námatkové kon-
troly v spolupráci so zvozovou spoloč-
nosťou a fotíme obsah nádob a následne 
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Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

Ponúkame prácu dôchodcom aj invalid-
ným v  Trafikách v  Senci na  Kysuckej ulici 
a Šafárikovej ulici (autobusová zastávka).

Nástup do  práce od  februára-marca 2022, 
resp. podľa dohody.

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

juraj.nadasky@centrum.cz
0903 262 266 03-01

komunikujeme s pôvodcom odpadu,  
aby sa „upratal“ a že do ZKO patrí len od-
pad po dotriedení a nie všetok odpad vrá-
tane triedených zložiek. Pokiaľ sa nepo-
lepší, máme právo mu nádobu nevyviezť.
Taktiež riešime zabezpečenie uzamyka-
nie stojísk polopodzemných kontajnerov 
tak, aby slúžili len bytovým domom, kto-
rým sú určené. A zároveň riešime ich vy-
bavenie kamerovým systémom.
Na zberné dvory plánujeme zriadiť čipo-
vý vstup na uľahčenie evidencie a obme-
dzenie zneužívania občianskych preuka-
zov na odpadovú turistiku.
V mesiaci február sme si požiadali o roz-
šírenie súhlasu na zberný dvor Železnič-
ná. Rozšírením by sme chceli získať sú-
hlas na preberanie odpadov s obsahom 
nebezpečných látok od fyzických osôb. 
Takto by mohli občania Senca odovzdá-
vať nebezpečné odpady na zbernom dvo-
re Železničná celoročne.
Okrem odpadov sa útvar venuje aj 
mnohým iným oblastiam. Nedáv-
no spôsobil škody na drevinách sil-
ný vietor.
Počas búrlivého vetra, bohužiaľ, došlo 
k vyvráteniu viacerých stromov aj s kore-
ňovým systémom. Náš útvar v spolupráci 

s Hasičským a záchranným zborom prie-
bežne riešil a odstraňoval vyvrátené stro-
my a  realizoval výruby stromov, ktoré 
boli poškodené, prípadne destabilizá-
ciou predstavovali hrozbu do budúcnos-
ti. Vždy sa tak dialo po obhliadke a posú-
dení stavu vedúcou útvaru Ing. Vierou 
Kolozsváriovou. Takto sa odstránili stro-
my na  uliciach Kalinčiakova a  Košic-
ká, pri  COOP Jednote na  Sokolskej ulici, 
kde sa namiesto odstránených českých 
olív nasadia nové stromy náhradnou 
výsadbou.
Výsadby budú pokračovať na  uliciach 
Hečkova a  Bratislavská, kde sa upra-
via terény okolo jestvujúcich chodníkov 
a cyklotrás.
Na kruhovom objazde pri BILLA nám vy-
rastú čoskoro tulipány, krokusy a narcisy 
a ako minulý rok nám vyrastú na Brati-
slavskej ulici smerom k pošte ľalie a lúčne 
zmesi. Bude sa tiež dopĺňať výsadba cibu-
ľovín na druhej strane Bratislavskej ulice 
smerom k TESCO popri novom chodníku.
Riešite aj jarné upratovanie, ako 
bude v marci prebiehať?
V rodinných domoch sa bude jarné upra-
tvoanie konať od  14.3. do  18.3.2022 
a 21.3.2022 - 25.3.2022. 

Oba týždne sa zbierajú odpady podľa 
vývozných zón odpadu z  kuchyne, od-
pad stačí vytriedený vyložiť priamo pred 
vlastnú nehnuteľnosť do 7:00 - netreba ho 
nikam nahlasovať. 
Odpad vyložený v termíne vývozu prí-
slušnej zóny po 7:00 nemusí byť odob-
raný, nakoľko si prechádzame pred 
7:00 jednotlivé zóny kvôli plánovaniu 
trás!!!

V bytových domoch bude jarné uprato-
vanie od 28.3. do 1.4.2022. 
V tomto prípade zástupca vlastníkov, prí-
padne správca bytového domu, nahlá-
si mailom na  udrzba@senec.sk a  zá-
roveň odpady@senec.sk - bytový dom 
(adresa), telefonický kontakt na kontakt-
nú osobu, s ktorou sa následne telefonic-
ky dohodne presný termín a podmienky 
odvozu odpadu. 
Odpad, roztriedený na  jednotlivé druhy, 
musí byť v  dohodnutý deň vyložený 
na mieste prístupnom pre traktor.

Všetky informácie sme uverejňovali aj 
vo februárovom čísle Senčana a  tiež ich 
nájdete na www.senec.sk.

   pripravila Martina Ostatníková

03-02
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Moderná veterina s láskavým prístupom
Veterinárna klinika LionVet v Ivanke pri Dunaji funguje 
od roku 2014 a za ten čas  sa stala moderným a vyhľadávaným 
pracoviskom v oblasti veterinárnej medicíny. Nájdete u nás 
komplexnú profesionálnu starostlivosť v rámci prevencie, 
internej medicíny, chirurgie a poradíme vám s chovom, výživou 
a welfare pre vašich miláčikov. 

O čo sa u nás snažíme?
Najmä o  ľudský prístup k  vystrašeným 
zvieratám, lebo pre väčšinu z nich je náv-
števa veterinára výrazne stresujúca, sme 
priateľskí a prívetiví a ich pohoda počas 
vyšetrenia, je pre  nás prvoradá. S  po-
kojným a  spolupracujúcim zvieraťom 
toho dokážeme oveľa viac a   predídeme 
aj nadmernej hystérii či zbytočnej sedá-
cii pacienta. Zároveň pristupujeme s po-
rozumením aj k  majiteľom, ktorým zro-
zumiteľne vysvetlíme naše postupy, na-
vrhneme možnosti riešenia zdravotného 
stavu, požiadame o súhlas s diagnostikou 
a následnou terapiou a vopred informu-
jeme o  cenách jednotlivých  vyšetrení. 
Klient má tak možnosť voľby bez nátlaku 
a s diskusiou.
Niečo naviac
Na našej klinike pacientov na  vyšetre-
nia výlučne objednávame. Čas vyšetre-
nia si rezervujete telefonicky na  čísle 
0902 812 000, v prípade akútnych stavov, 
vyžadujúcich si väčšiu pozornosť, sa čas 
čakania môže predĺžiť, spravidla však ne-
čakáte viac ako 15 minút. Objednávací 
systém uľahčuje manažment pacientov, 
v  čakárni strávite minimum času a  vy-
hneme sa nežiaducemu hromadeniu pa-
cientov a  ich majiteľov, zbytočným kon-
fliktom a rozrušeniu zvierat.
Mimo bežných ordinačných hodín po-
núkame vyšetrenia cez  víkendy, sviatky 
a v prípade potreby aj pohotovostné vy-
šetrenie do 24:00 h na partnerskej klini-
ke PrimaVet. Naši klienti oceňujú bez-
problémové parkovanie, priestrannú ča-
káreň, automat na dobrú kávičku a WiFi 
pripojenie. Okrem toho spolupracuje-
me s  partnerskými klinikami PrimaVet 
v Rači, SpektraVet v Ružinove a EasyVet 
v  Petržalke a  využívame vzájomne na-
šich špecialistov.
Naši lekári...
Pacientom sa venuje tím veterinárnych 
lekárov, ktorí vďaka praktickým skú-
senostiam a  modernému vybaveniu 

pomáhajú chorým zvieratkám nájsť 
správnu diagnózu a  stanoviť adekvátnu 
liečbu. V  prípade zložitejších prípadov 
vzájomne spolupracujú a konzultujú svo-
je skúsenosti a postrehy z praxe, v snahe 
nájsť možnosti liečby. Každý z  veteriná-
rov sa naďalej vzdeláva v oblasti veteri-
nárnej medicíny a  získané poznatky za-
vádza do praxe.
... a ich pomocníci
Klinika disponuje moderným vybave-
ním, ktoré dopĺňame a vylepšujeme pod-
ľa potreby a možností. Prístroje na labo-
ratórnu diagnostiku vyčarujú výsledky 
na počkanie a často tak zvieratkám doká-
žeme okamžite uľaviť od bolestí, nepoho-
dy, prípadne včasným zásahom zachrániť 
životy. 
Základné vyšetrenie krvi je jedno z  naj-
dôležitejších preventívnych vyšetrení 
a psy a mačky, najmä v seniorskom veku, 
by ho mali absolvovať povinne  raz roč-
ne. V  prípade potreby včas nastavíme 
liečbu, ktorá môže život vášho miláčika 
skvalitniť a výrazne predĺžiť. Americký 
prístroj Idexx vyhodnotí široké spek-
trum krvných parametrov vášho seniora 
do pár minút.
Nevyhnutnou súčasťou vybavenia klini-
ky je  inhalačný anestéziologický prí-
stroj Eickemeyer
Narkovet, ktorý slúži na uvedenie pacien-
ta do umelého spánku. Umožňuje plynu-
le riadiť hĺbku anestézie a zároveň zabez-
pečuje neustálu kontrolu pacienta po-
čas operácie monitorovaním životných 

funkcií pod dohľadom anesteziológa.
Disponujeme tiež moderným VXvue 
softvérom na  získavanie röntgenových 
snímkov. Softvér je súčasťou vysokofrek-
venčného moderného RTG prístroja 
s priamou digitalizáciou a s minimálnou 
dávkou ožiarenia.  Okamžitá a priama vi-
zualizácia RTG obrazu, ako aj jeho sofisti-
kované spracovanie, zvyšujú efektívnosť 
našej práce a  najmä komfort pre našich 
zvieracích pacientov. 
Ďalšia novinka vo  veterinárnej praxi, 
ktorú máme aj u nás v  LionVete, je prí-
stroj na  meranie očného tlaku ICARE 
TONOVET Plus pomocou, ktorého je 
možné rýchlo a presne zmerať vnútrooč-
ný tlak u zvieracích pacientov. 
No a veľkým pomocníkom je v našej prá-
ci pokročilý softvér - EasyVET, určený 
pre  správu a  riadenie praxe. Umožňuje 
nám viesť precíznu elektronickú karto-
téku, evidovať tak všetky údaje o našich 
pacientoch a zdieľať ich navzájom s part-
nerskými klinikami v prípade delegova-
nia zvieratiek k špecialistom.  
Zákulisie
Útroby našej kliniky sme pre vás poodha-
lili so zámerom informovať vás, čo od nás 
vlastne dostávate. Čo sa deje počas vyšet-
rení vašich miláčikov, ako bezprostred-
ne spolupracuje um lekárov a  techni-
ka, v  snahe uľaviť malým pacientom 
a skvalitniť ich životy. V prvom rade nám 
ide o  nich, pre  nich túto prácu robíme, 
pre  nich sme si zvolili naše povolanie, 
pretože ich máme radi a  sú našou prio-
ritou. Verte že každého jedného berie-
me, akoby bol náš, s rovnakou láskou akú 
k nim pociťujete vy a s cieľom pomôcť, za-
chrániť a zlepšiť im život najlepšie, ako sa 
dá. Príďte sa k nám o tom presvedčiť.

Vaši LionVeťáci :)
Lionvet, Veterná 2, Ivanka pri Dunaji
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www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk

Najmodernejšie šperky môžete 
kúpiť už aj cez naše e-shopy!

03-05

03-06

30 slovenských vinárstiev
15 druhov sudových vín

Otváracie hodiny:
Utorok - Piatok: 10:00 - 18:00 
Sobota:     9:00 - 13:00
Pondelok a Nedeľa:     zatvorené

Ponuka sudových vín: Alibernet, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Chardonnay, Pálava, Iršai Oliver, Tramín, Rosé, Veltlín-

Bernolákova 9, Senec
tel.: 0944 076 476
www.LaVin.sk, nájdete nás aj na 

sudové
a flaškové
víno

‘

v i n o t é k a

Študentská firma na gymnáziu - GABTIVITY
Aj tento rok na  GABe vznikla študentská 
firma – Gabtivity. Chceli sme vytvoriť nie-
čo, čo by žiakov spojilo, bavilo a  zároveň 
priblížilo prostredie a minulosť školy. 

Každý pocítil stratu pravého sociálne-
ho kontaktu s  našou školou. Neboli výle-
ty, expedície a  preto nám napadlo vytvo-
riť spoločný záujem, ktorý môžeme zdie-
ľať. Hlasovaním sme sa zhodli na  zbera-
teľských/hracích kartičkách - GABBERS, 
na ktorých by boli milé, kreslené obrázky 
zamestnancov, učební a predmetov spoje-
ných s našou školou. Chceli by sme našich 
spolužiakov odtrhnúť od telefónnych disp-
lejov a zanechať hmotnú spomienku. Verí-
me, že sa nám podarí vytvoriť nové putá 
a dúfame, že obohatíme každodenný život 

na  GABe. Pre  držiteľov kartičiek by sme 
v budúcnosti radi organizovali rôzne akcie 
a podujatia. 

Bleskový predaj akcií firmy nás milo 
prekvapil a motivoval pracovať ďalej. Prvý 
produkt, ktorý sme začali predávať, je sto-
lový kalendár s fotkami a aktivitami na na-
šej škole.

Študentská firma Gabtivity vznikla 
ako praktická časť seminára aplikovanej 
ekonómie, ktorý si môžu študenti vybrať 
ako voliteľný predmet v  3. ročníku/septi-
me. Sme rozdelení do oddelení, v ktorých 
má každý svoju úlohu a aktívne sa podie-
ľa na  rozvoji firmy. Spolupráca, kompro-
mis, zodpovednosť a  omnoho viac súvisí 
so  správnym chodom tímu od  nápadu až 

po výsledok. Potvrdili sme to aj na celoslo-
venskej súťaži (JA Innovation Camp 21/22), 
kde sme sa spomedzi dvadsiatich tímov 
umiestnili na peknom 3. mieste.
Členovia študentskej firmy Gabtivity pri GAB Senec
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Po 33 rokoch odchádza zo ZUŠ Senec Mária Mazúchová
V roku 1989 získala ZUŠ Senec do  svojho 
pedagogického zboru PhDr. Máriu Mazú-
chovú, ktorá učila hru na  akordeón. Ne-
skôr sa pridala aj hudobná náuka, kde jej 
hodinami prešlo obrovské množstvo žia-
kov nielen zo Senca. 

Od roku 1991 až do roku 2017 bola zá-
stupkyňou školy. Organizovala obvodné 
kolá súťaží - Slávik Slovenska, Šaliansky 
Maťko, moderovala množstvo výchovných 

koncertov pre deti. Ako zástupkyňa riadi-
teľa sa podieľala na chode školy a organi-
zácii vyučovania.

Jej meno zostane navždy späté s našou 
školou, rovnako ako jej zodpovedný prí-
stup a  úžasná komunikácia s  deťmi. Svo-
jou neoceniteľnou a  svedomitou prácou 
ovplyvnila mnohých absolventov - dnes už 
dospelých ľudí (som jeden z nich). Navždy 
na ňu budeme v dobrom spomínať. Držíme 

jej palce v ďalších rokoch a dúfame, že si je-
seň života vychutná podľa vlastných pred-
stáv. Ďakujeme za všetko!

Za „nenahraditeľných“ ľudí sa hľadá 
niekto iný veľmi ťažko. Verím, že nám sa to 
podarilo - novou pani učiteľkou hudobnej 
náuky sa stala Helenka Zsilinszká.

Novej pani učiteľke želáme veľa zdra-
via, pevné nervy, veľa optimizmu, nádeje 
a zápalu do vyučovania.
Mgr. Ferdinand Döme, DiS.art., riaditeľ ZUŠ Senec

K predmetu „hudobná náuka“ neodmysliteľne pat-
rila Mária Mazúchová. Po odchode do dôchodku ju 
nahradila Helena Zsilinszká. Foto: ZUŠ Senec

S Máriou Mazúchovou sa krásnou kyticou rozlúčili kolegovia. Foto: ZUŠ Senec

Gabriela Teplická vystavovala v Labyrinte
Väčšina fotografií expozície výstavy 
pod  názvom MY pochádza z  rovno-
mennej knižnej publikácie fotografky 
Gabriely Teplickej. 

Názov MY dvojjazyčnej knihy zna-
mená v  slovenskom význame nás 
všetkých: my ako rodina, my ako ľu-
dia, my ako blízki. V  anglickom vý-
zname vyjadruje MY moje fotogra-
fie, môj projekt a  môj svet. Autorkin 
svet je vlastne rodina. Príchod syna 
a dcéry do rodiny bol impulzom, kto-
rý ju navrátil k fotografii, prostredníc-
tvom nej rozpráva o tom, čo je pre ňu 
najvzácnejšie. 

Vernisáž výstavy fotografky Gabrie-
ly Teplickej sa uskutočnila 2. februára 
2022 podvečer v  Galérii Labyrint 
MsKS. Autorka sa narodila v  Popra-
de, ale žije v Jánovciach, neďaleko Sen-
ca. Je laureátkou viacero prestížnych 
slovenských aj zahraničných ocene-
ní zo  súťaží ako AMFO, Slovak Press 

Photo, IPA-International Photography 
Awards v  Budapešti, Paríži, Tokiu  
a  v mestách USA. Je členkou Asociá-
cie profesionálnych fotografov Sloven-
skej republiky a  Fotoklubu Galanta, 
ktorého prezident Ladislav Györög sa 
prihovoril účastníkom vernisáže. Jej 
mentorom je významný slovenský do-
kumentárny fotograf Matúš Zajac, kto-
rý sa o nej vyjadril takto: „Jej tvorba je 
o súdržnosti, ale hlavne o tom najdô-
ležitejšom, čo môže človek poskytnúť 
a to je úprimná láska.“

Hosťom zahrala na flaute dcéra fo-
tografky, deväťročná Anička Teplic-
ká, žiačka SZUŠ Renaty Madarászovej.  
Gabriela sa vo svojom úvodnom slove 
vyznala, že dlho snívala o tom, že bude 
vystavovať v  Labyrinte, čo sa nako-
niec stalo skutočnosťou. Vďaka tunaj-
ším priateľom považuje Senec za svoje 
druhé rodné mesto.
VCs

Gabriela Teplická (vpravo) hovorí 
o svojich dielach. Foto: VCs



 Spoločenský život 11www.sencan.sk marec 2022

SOLAR Hvezdáreň Senec má kameru AMOS

Naša hvezdáreň sa zapojila do siete staníc, ktoré pozorujú 
a registrujú meteory. Sme jedna z hvezdární, ktoré sú vybavené 
kamerou AMOS - All Sky Meteor Orbit System. Navrhli a vyrobili 
ju na Univerzite Komenského v Bratislave v rámci projektu 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja. 

Kamery AMOS slúžia na automatické pozo-
rovanie a registrovanie meteorov. Pozostá-
vajú z takzvaného rybieho oka, zosilňova-
ča obrazu, zobrazovacej šošovky a digitál-
nej videokamery. 

Prevádzka kamier je automatizova-
ná a  diaľkovo ovládaná, sú skonštruova-
né ako pre stabilnú inštaláciu na stanoviš-
ti s ovládaním cez počítač (internet), tak aj 
pre manuálnu obsluhu pri expedíciách.

Prvý prototyp kamery AMOS fungu-
je na observatóriu v Modre od roku 2007, 
odvtedy boli inštalované ďalšie kamery 
na  Slovensku, na  Kanárskych ostrovoch, 
v Čile, na Havaji a v Austrálii. 

V rámci Slovenska sú kamery zapoje-
né v sieti na výpočet polohy meteorov ale-
bo meteorických rojov. Kamery v zahrani-
čí fungujú v pároch a sú od seba vzdialené 
vzdušnou čiarou približne 100 - 150  km.  

Každá kamera AMOS zaznamená približ-
ne 10 - 20 tisíce meteorov ročne v  závis-
losti od polohy a podmienok pozorovania. 
Okrem toho pozoruje aj približne 50 sve-
telných javov v atmosfére.  

Na seneckej hvezdárni máme kameru 
AMOS od  januára 2019. V  prezentácii za-
meranej na pozorovanie kozmického odpa-
du na Expo Dubaj 2020, bola použitá sním-
ka z našej kamery, ktorá zachytáva prelety 
satelitov Starlink. Ďalšie dáta zo  senecké-
ho „AMOSKA“ prispejú aj do programu Slo-
vakia National Space Safety Programme 
(S2P) Study, ktorý je zameraný na prezen-
tovanie firiem a inštitúcií, ktoré môžu pri-
spieť k bezpečnosti našej planéty. 
Kamera AMOS bola ocenená na  Invento 
Praha 2013 Zlatou medailou.  
SOLAR Hvezdáreň SenecNajjasnejšie meteory z roku 2021 na jednej snímke. Foto: SOLAR Hvezdáreň Senec

AMOS na seneckej hvezdárni. 
Foto: SOLAR Hvezdáreň Senec

Získajte dotáciu z Ministerstva obrany
Do 31. marca sa dá predložiť žiadosť o po-
skytnutie dotácie na  Ministerstvo obra-
ny.  Výzvy na  rok 2022 sú zverejnené 
na  stránke:  www.mosr.sk/20263-sk/
ziadosti-o-dotacie/

Okrem občianskych združení, nadácií, 
záujmových združení, neinvestičných fon-
dov a neziskových organizácií sa môžu o prí-
spevok uchádzať aj mestá a obce. Na projek-
ty je vyčlenených spolu 500.000 eur. 

Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu 
na  vzdelávacie aktivity, športové poduja-
tia, brannošportové podujatia, kultúrne 

podujatia alebo spoločenské podujatia za-
merané na  podporu výchovy občanov SR 
k  vlastenectvu, informovanie verejnosti 
o NATO a EU, prípravu občanov na obranu 
Slovenskej republiky, prezentáciu ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky, podporu kul-
túrnych, duchovných a sociálnych potrieb 
profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe 
a vojnových veteránov, podporu starostli-
vosti o športové talenty a podporu vrcho-
lového športu a  výkonnostného športu 
a ďalšie.
MO

Chválime, karháme
• Srdečná vďaka pánovi primátorovi Du-

šanovi Badinskému, že na nás seniorov 
myslel a zabezpečil nám vitamín D3, kto-
rý je pre naše zdravie v pandémii tak po-
trebný. Je slušnosť nielen prijímať, ale sa 
aj poďakovať.

    Ľ.M.

• Karháme psičkárov, ktorí nie sú ohľa-
duplní voči deťom na  ihriskách. Ak sa 
už psík vyšpiní na  ihrisku alebo v  jeho 
blízkosti, je základnou slušnosťou upra-
tať po sebe.
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KINO           

MESTSKÉ  MÚZEUM - TURECKÝ  DOM  

Mestské múzeum otvorené:

Utorok: 10:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod., 
Streda až piatok: 10:00 – 12:00 hod., 13:00 – 18:00 hod.
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.

MORBIUS
31.3. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

1.4. piatok o 20:00 5,00 Eur

OTVORENÝ
od 21.3.2022 pondelok
v čase od 9:00 do 17:00

ENCANTO: 

ČAROVNÝ SVET
11.3. piatok o 18:00 5,00 Eur

13.3. nedeľa o 15:30 5,00 Eur

Prednáška: 

Prednáška 
Dr. Istvána Nagy-Luttenbergera 
v maďarskom jazyku.

Dr. Nagy-Luttenberger István 
magyar nyelvű előadása.

JARNÉ ŤAŽENIE 

REVOLUČNÝCH VOJSK 

V ROKU 1849

Az 1849-es tavaszi hadjárat

16.3. streda o 18:00
24.3. štvrtok o 18:00
Prednáška 
Mgr. Patrika Dubovského, PhD. 
spojená s prezentáciou 
rovnomennej publikácie.

JÁN LANGOŠ 

Od samizdatu 

a VPN 

k dokumentom ŠtB 

a ÚPN

MESTSKÁ  KNIŽNICA

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

PRIPRAVUJEME APRÍL: 
VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY
9.4. sobota od 10:00 – 13:00
Tvorivé dielne pre deti

KNIŽNÁ NEDEĽA
6.3. nedeľa 10:00 – 14:00
Deň otvorených dverí v knižnici, 
odpúšťanie upomienok

KRISTÍNA MIŠOVIČOVÁ
7.3. pondelok o 10:00 a 11:00
Beseda so spisovateľkou kníh 
pre deti ZŠ

MILAN ZACHA KUČERA 

- KAM SA STRATILA 

JANTÁROVÁ KOMNATA
7.3. pondelok o 18:00
Beseda s českým spisovateľom 
a kreatívnym riaditeľom 
Československej filmovej spoločnosti

Deň  

ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY 
16.3. streda   

SENEC

 KÁ NK IŽS NTS ICE A

M

5,00 Eur

5,00 Eur

5,00 Eur

5,00 Eur

5,00 Eur

PARK ODDYCHU           

Výstavy: 
 

Výstavy budú prístupné 
od 15. marca

MLÁĎATÁ

NATURA 2000

17.3. štvrtok
18.3. piatok
19.3. sobota
20.3. nedeľa
25.3. piatok

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: 

DOBRO DOŠLI

o 18:00
o 20:00
o 18:00
o 18:00
o 20:00
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KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod., LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 16:00 hod., 
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod., POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 14:30 – 18:30 hod., 

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

Predpredaj a predaj vstupeniek, rovnako aj Online na všetky podujatia je spustený na základe aktuálnych 

odporúčaní RÚVZ a po nastavení maximálnej kapacity interných podujatí.

HUDOBNÝ 

SEMAFOR
6.3. nedeľa 
o 15:30   
Divadlo MaKiLe 
Vstupné: 4,00 Eur

LABYRINT

Divadelná nedeľa 
pre deti 
v kinosále 
MsKS Senec

KINOSÁLA

STRETNUTIE 

S MALOU TÁLIOU
16.3. - 18.3. 
streda - piatok 
Krajská 
prehliadka 
detskej 
dramatickej 
tvorivosti 

UŽ TI NIKDY NENALETÍM 
Divadelné predstavenie
21.3. pondelok o 19:00 
Vstupné: 13,00 Eur 

PREMENY  Martin Ščepka
4.3. piatok o 18:00 hod otvorenie výstavy 
Do autorovho tvorivého záberu patrí 
socha, reštaurovanie, maľba, fotografia, 
ilustrácia, grafika. Prevládajúcou témou 
je metamorfóza. Pocit voľnosti 
je dôležitejší ako ustálený a poznateľný 
výtvarný prejav.
Výstava trvá od 4.3.2022 do 29.3.2022
Vstup voľný

Monika Ližbetin SPIEVA(J) ŽE-NÁM 
koncert
9.3. streda o 18:00 hod   
Speváčka, skladateľka, Senčanka 
Monika Ližbetin
nám predstaví svoju tvorbu prameniacu 
zo srdca. Jej piesne sú plné úcty, vďaky, 
vyznania a lásky. Koncert je venovaný všetkým 
a hlavne ženám.
Vstupné: 5,00 Eur
Kapacita hľadiska obmedzená pre 100 divákov

BEZDRÔTOVÉ ŽIARENIE 

NIE JE BEZPEČNÉ ANI ZDRAVÉ 
30.3. streda o 18:00 hod 
Beseda ako zostať pripojený 
ale chránený. STOP 5G. 
Občianske združenie Elektrosmog 
a zdravie.  
Vstupné dobrovoľné

PRIPRAVUJEME APRÍL:

Výstava 
Veľká radosť, keďže už vyše 10 rokov pôsobí Súkromná ZUŠ Ateliér pod vedením Jitky Bezúrovej v Senci v sieti 
základných umeleckých škôl.

Z NÁŠHO ATELIÉRU 2021-2022

HLÚPE KURA 
Divadlo JaJa  
19.3. sobota o 16:00 hod 
Kuriatko neposlúcha svoju mamičku 
a utečie jej do sveta. Stretne veľa 
zvieratiek a samé na vlastnej koži 
sa presvedčí, že mamička 
mala pravdu. Zábavnou formou 
sa detskí diváci dozvedia o prírodných 
úkazoch.
Vstupné: 3,00 Eur
Kapacita hľadiska obmedzená
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Detský folklórny súbor Slnečnica oslávil 5 rokov 
výborným vystúpením

Štyria zakladatelia - Juraj Kosztolányi, Karin Kosztolányi, Karin 
Krigovská a Janka Hajková - vytvorili v Senci spoločenstvo 
detí, ktoré sa venuje tradičnej ľudovej kultúre, najmä tancom, 
spevom a hudbe. Detský folklórny súbor Slnečnica nie je v Senci 
už novinkou, oslávil svoje 5. výročie. Vystúpenie pre opatrenia 
musel posunúť z decembra na január, kvalitu prevedenia 
a nadšenie účinkujúcich a divákov to však nijako neovplyvnilo. 
Na dvoch predstaveniach sa predviedli šikovné deti a mládež, 
nádherne spievali, krásne tancovali, niektorí vyhrávali 
na hudobné nástroje a iní sa pridali aj vtipným slovkom. 
O Slnečnici sme sa porozprávali s Jurajom Kosztolányim.

Kedy malo byť vystúpenie pôvodne 
a prečo sa zmenil termín na január?
Úplne pôvodný termín 5. výročia mal byť 
19. júna 2021. Od  októbra 2020 do  júna 
2021 sme však nemohli mať kvôli opatre-
niam nácviky. Pracovali sme s deckami len 
online a  tam sa nedá plnohodnotne tré-
novať, o nacvičovaní programu a nových 
choreografiách ani nevravím, to je možné 
jedine pri  prezenčných tréningoch. Preto 

padlo rozhodnutie, že výročie presunieme 
na december. V lete bola situácia pokojná, 
preto sme od polovice augusta začali s tré-
ningami. V septembri sme mali jedno sú-
stredenie, v novembri druhé, ale po ňom 
sa opäť začala situácia komplikovať, pri-
šiel núdzový stav, zákaz zhromažďovania, 
takže aj 11. december sme museli zrušiť. 
Program však bol nacvičený a  priprave-
ný. Dohodli sme sa, že pri prvej príležitosti 

podujatie uskutočníme. Tá prišla po  no-
vom roku, keď konečne uvoľnili opatre-
nia pre  kultúru a  mohli sa, aspoň v  ob-
medzenom režime, konať kultúrne akcie. 
Tak sme sa rozhodli, že 29. januára 2022 je 
deň D. A vyšlo to.
Boli ste pripravení na opatrenia 
a bolo náročné ich dodržať? V čom?
Opatrenia a obmedzenia pravidelne sledu-
jeme a dodržiavame. Sú tu s nami a bude-
me sa musieť do určitej miery naučiť s nimi 
žiť ešte nejaký čas. Napríklad bolo pre nás 
prekvapením obmedzenie počtu divákov 
na 50% kapacity sály. Ešte v novembri pla-
til covid automat, kde sme pri využití 2 oč-
kovacích žolíkov mohli ísť v podstate na pl-
ných 200 miest v kinosále MsKS. Ale aj to 
sa nám podarilo vyriešiť, urobili sme v ja-
nuári 2 predstavenia za  sebou. Najväč-
ším problémom sú asi rúška a respirátory 
na tréningoch. V tých sa človek potí, zle sa 
dýcha a ťažko sa „usmieva“. Snáď sa čosko-
ro aj tých zbavíme. 
Ako prebiehali prípravy na vystúpe-
nie počas pandémie? Čím je to iné 
ako počas „normálneho“ roka?
Tanec ako taký je činnosť, ktorá sa veľmi 
ťažko dá vykonávať online - od  obrazov-
ky. Musíte sa stretnúť, vidieť, chytiť, cí-
tiť, počuť. Najväčším obmedzením preto 
boli pre  nás online tréningy. Už keď sme 
sa mohli normálne stretnúť a  trénovať 
na sále, tak sme pandémiu nechali predo 
dvermi a  „makali“, čo sa dalo ako počas 
„normálneho“ roka. Samozrejme, zvyk-
núť sme si museli na väčší počet chýbajú-
cich detí, nakoľko keď je trieda v karanté-
ne, nemôžu deti prísť ani na nácvik. A čo 
sa vystúpenia týka, tam sme sa naučili mať 
nielen plán A a záložný plán B, ale aj plán 
C, D, E, F... až po Z. Vždy prispôsobení ne-
jakým ohlasovaným sprísňovaniam alebo 
uvoľňovaniam opatrení. Rovnako je po-
merne náročné v tejto dobe čokoľvek plá-
novať. Takže termíny sme s MsKS, kapelou, 
zvukárom, kameramanom a ďalšími pre-
chádzali a menili niekoľkokrát a vždy sme 
skončili pri tom, že „uvidíme...“. 
Kto všetko vám pomáhal?
Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí 
na nás akokoľvek mysleli, modlili sa za nás 
a držali nám palce. Každé jedno povzbu-
divé slovo bolo v tejto dobe ako povolený 
doping a  dodávalo nám energiu ísť ďalej 

Súčasní vedúci súboru, sprava Karin, Janka, Juraj, Karin a budú-
ca vedúca Hanka. Foto: archív DFS Slnečnica
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a prekonávať všetky prekážky. Ja osobne by som 
sa chcel poďakovať dievčatám vo vedení súboru: 
Karin Kosztolányi, Karin Krigovskej a Janke Haj-
kovej. Bez nich by totiž súbor nemal srdce.
Za finančnú podporu by sme chceli poďakovať 
mestu Senec, Bratislavskému samosprávnemu 
kraju a  tiež Nadácii ZSE. Rovnako za  poskytnu-
tie priestorov na trénovanie ďakujeme reštaurá-
cii Nostalgia a Súkromnej základnej škole Senec.
Najväčšiu pomoc sme však dostali od Pána Boha. 
Bez jeho sily a sprevádzania by sme toto všetko 
nezvládli. Ďakujeme.
Ako pôsobí na motiváciu všetkých to, že sa 
podarilo zorganizovať vystúpenie?
Viac ako čokoľvek iné. Deti si vystúpenia užívali. 
2 roky nestáli na javisku a teraz sa im to podari-
lo a hneď dvakrát. Bol to úžasný pocit. Ak si viete 
predstaviť rodinu, ktorá sa chystá na dovolenku, 
balí sa, nakladajú kufre do auta, nastúpia a vyda-
jú sa na dlhú cestu. Všetci sú napätí a v očakávaní 
z cesty. Už sa tešia, ako vyjdú von z mesta, na diaľ-
nicu, ako prekročia hranice... Presne takýto pocit 
sme prežívali. Ako rodina. Tešili sme sa na každú 
jednu maličkosť, na priestorovú skúšku, na zvu-
kovú skúšku, na nervózneho vedúceho..., na kro-
je, na divákov, na kapelu. Potom sa otvorila opo-
na a my sme sa ocitli v novej krajine, za hranica-
mi každodenných starostí a problémov, za všet-
kými tými nariadeniami a opatreniami. Vo svete, 
kde tancom môžeme vyjadriť, čo len chceme. Kde 
úsmevom môžeme potešiť všetkých navôkol. Kde 
konečne môžeme ukázať, čo máme v srdci, a nie 
v hlave. Tento pocit deťom nedá žiadny počítač, 
žiadny telefón, len rodina a zážitky s ňou. A to je, 
myslím, najväčší impulz pre motiváciu všetkých 
zúčastnených.
Kde vystúpi súbor v blízkej budúcnosti?
Bohužiaľ, tento rok sa nám opäť nepodarí usku-
točniť 2. ročník fašiangovej krojovanej zábavy, 
stále je však v hre krojovaný majáles. Informácie 
prinesieme, verím, čoskoro. Ďalej by sme sa chce-
li zúčastniť regionálneho kola celoslovenskej sú-
ťaže detských folklórnych súborov Eniki Beniki, 
ktorá bude 30. apríla v Pezinku. Potom nás čaká 
medzinárodný festival v Bratislave a 18. júna veľ-
ké letné predstavenie. A v lete sa vyberieme mož-
no niekam na zájazd. Ale ako som už spomínal, 
uvidíme. 
Chystáte aj prijímačky do súboru?
Minulý rok sme konkurz nemali kvôli prípravám 
na výročie. Tento rok určite konkurz bude. Býva 
vždy začiatkom septembra, treba sledovať našu 
FB stránku dfsSLNECNICAsenec, kde v priebehu 
augusta zverejníme bližšie informácie o termíne. 
Čo by si rád súboru zaželal do roka 2022?
Hlavne veľa tréningov, sústredení, vystúpení. 
Nech sme čo najviac spolu - ako jedna veľká fol-
klórna rodina. A tiež zdravie pre všetky deti, ve-
dúcich aj našich divákov.

Rozhovor pripravila Martina Ostatníková Hojže hojže, bača môj. Foto: archív DFS Slnečnica

Detská ľudová hudba Slnečnica pod vedením Jána Krigovského. 
Foto: archív DFS Slnečnica

Muriena. Foto: archív DFS Slnečnica
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Ako by sa mala senecká synagóga 
prebudiť k životu?

Budova priamo na Mierovom námestí kúsok od Mestského 
úradu v Senci bola dlho vo veľmi zlom stave. O jej prevzatie 
a plánovanú následnú rekonštrukciu sa v minulosti pokúšali 
viacerí predstavitelia mesta, no napokon sa to podarilo až 
Bratislavskému samosprávnemu kraju. Jeho predstavitelia sa 
dohodli s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR, 
aby budova prešla do verejného vlastníctva. Dnes k dokončeniu 
stavebných prác už nechýba veľa, preto sme sa spýtali hovorkyne 
BSK Lucie Forman, čo môžeme čakať ďalej.

Aké kroky sa budú riešiť po dokon-
čení stavebných prác? 
Po dokončení stavebných prác začne BSK 
s realizáciou interiéru vrátane technolo-
gického vybavenia synagógy a  infopavi-
lónu. Toto vybavenie bude spĺňať požia-
davky na  plnohodnotné fungovanie bu-
dúcej kultúrnej inštitúcie. 
Paralelne sa pripravuje muzeálna expozícia 
židovského kultúrneho dedičstva bratislav-
ského kraja. Expozícia predstaví dejiny a ži-
vot zaniknutej židovskej komunity v  Sen-
ci, a  tiež v  iných územiach bratislavského 
kraja (Malokarpatská oblasť a Záhorie). Pôj-
de o modernú expozíciu s prvkami virtuál-
nej reality a so SMART technológiami. 
Okrem popularizačnej funkcie budú 
na  expozíciu nadväzovať aj vzdeláva-
cie programy pre  študentov. Súčasťou 
rekonštrukcie je aj projekt komunit-
nej záhrady s  prezentáciou zachované-
ho rituálno-obytného komplexu kúpeľa 
Mikve a  pece, pravdepodobne na  peče-
nie macesu. Záhradu sprístupníme náv-
števníkom, aby sa v nej mohli odohrávať 
menšie umelecké a  komunitné projekty. 
Synagóga tak bude slúžiť širokej verej-
nosti s  dôrazom na  produkciu profesio-
nálneho umenia.
Aký bude jej účel a aké podujatia by 
sa v nej mali konať?
Synagóga bude rozširovať kultúrnu po-
nuku pre obyvateľov mesta Senec, ale aj 
celého bratislavského regiónu. Program 

Vnútro synagógy. Foto: BSKOkno nad hlavným vchodom. Foto: BSK

Rituálne kúpele mikve - pohľad z vtáčej perspektívy. Foto: BSK
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bude ponúkať širokú paletu aktivít, 
či už ide o  vizuálne umenie, litera-
túru, film, či vzdelávanie, ale syna-
góga by mala mať aj nejakú nosnú 
funkciu. Pokiaľ to akustické pod-
mienky dovolia, uvažujeme o  zria-
dení kvalitnej komornej koncertnej 
sály s profesionálnym streamovacím 
zariadením. 
Kde a akým spôsobom si pred-
stavujete spoluprácu s mestom 
Senec?
Možnosti spolupráce s mestom Senec 
a jeho obyvateľmi vidí BSK vo viace-
rých oblastiach. Mesto by napríklad 
mohlo participovať na  dramaturgii 
využitia vznikajúceho kultúrno-kre-
atívneho centra a  spoluorganizácii 
aktivít v  ňom. Taktiež chceme dať 
v  synagóge priestor na  prezentáciu 
regionálnych a  miestnych umelec-
kých, kultúrnych a  spoločenských 
aktivít. Dôležitým pilierom jej fungo-
vania však bude vytvorenie podmie-
nok pre  profesionálnych umelcov, 
ktorí skvalitnia a  obohatia skladbu 
kultúrnych programov pre obyvate-
ľov a návštevníkov Senca.
Čo priniesol výskum týkajúci sa 
synagógy a seneckej židovskej 
komunity?
Bratislavský samosprávny kraj chce 
napomáhať budovať pamäť mesta 
Senec. Časť expozície bude venova-
ná pamiatke zaniknutej židovskej 
komunity Senca. Tímu výskumní-
kov, ktorí na tejto problematike sys-
tematicky pracovali niekoľko rokov 
sa podarilo vyhľadať posledných ži-
júcich pamätníkov, vďaka ktorým 
získali spomienky, príbehy a  rodin-
né fotografie. Potomkovia židov-
ských obyvateľov Senca žijú dnes 
na piatich kontinentoch. Návštevní-
ci sa tak budú môcť dozvedieť množ-
stvo informácií, napríklad o  miest-
nej židovskej škole, rabináte či are-
áli synagógy. Archívny i  ostatný 
výskum priniesol množstvo mate-
riálov, ktoré budú odprezentované 
po  prvýkrát vôbec. Zároveň sa po-
darilo ujasniť aj doteraz nejasné. Ide 
napríklad o dohady termínu výstav-
by synagógy v Senci, ktorý sa podari-
lo vymedziť aprílom 1905 – septem-
brom 1906. Hotová stavba sa napo-
kon slávnostne odovzdala do užíva-
nia 16. septembra 1906. 

Rozhovor pripravila Martina Ostatníková
Pohľad na detaily priečelia a strechy. Foto: BSK

Synagóga zozadu. Foto: BSK

Synagóga a jej okolie spredu. Foto: BSK
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Húsz éves a Szenc és Vidéke Társulás

A 2021-es év nem kedvezett a jubileumi ün-
nepségeknek. A  2001. március 8-án bejegy-
zett Szenc és Vidéke Társulás sem tarthatott 
ünnepi ülést fennállásának 20. évforduló-
ján. Az idei javuló járványhelyzetben azon-
ban van rá esély, hogy az elmaradt ünnep-
lést bepótolja. 

Megalakulása óta Duray Rezső az elnö-
ke a Szenc és Vidéke Társulásnak. Az önál-
ló Szlovákia megalakulását követő években 
sorra alakultak a régiókban az oktatási intéz-
ményeket támogató szervezetek. Céljuk az 
volt, hogy az iskolák és más közhasznú intéz-
mények számára is elérhetővé tegyék a pá-
lyázati támogatásokat, mert ezekre csak tár-
sulások, egyesületek pályázhattak. A társulás 
anyagi forrásai azonban nemcsak pályáza-
tokból származnak, hanem a jövedelemadó 

egy, majd két százalékra emelt felajánlható 
hányadának gyűjtéséből is. A gyűjtés idén is 
folyik.

A Szenc és Vidéke Társulás létrehozásá-
hoz a mintát a Rákóczi Szövetség által kez-
deményezett Város és Vidéke Célalap hálózat 
szolgáltatta. A  szenci származású Halzl Jó-
zsef, a Rákóczi Szövetség volt elnöke a kezde-
tektől, tavaly bekövetkezett haláláig, együtt-
működött a  Szenc és Vidéke Társulással, 
amelynek megalakításánál a pedagógusszö-
vetség járási szervezete, önkormányzati ve-
zetők, a Csemadok és a korabeli magyar pár-
tok képviselői bábáskodtak. 

A társulás elmúlt két évtizedének törté-
nete elsősorban az anyanyelvű oktatás tá-
mogatásáról, népszerűsítéséről szól, de tevé-
kenységi körében megtaláljuk a kulturális és 

szakrális értékek megóvásának támogatását, 
kiadványok megjelentetését és értékmentő 
programok támogatását is. Sok helyi kiad-
vány támogatása mellett hozzájárul az oszt-
rák-magyar-szlovák határvidék kulturális és 
közéleti folyóirata a Szél-járás kiadásához és 
a  www.szenc.sk honlap működtetéséhez. 
A támogatott kiadványok között volt a múlt 
évben megjelent Visszatekintés az elmúlt 
több mint harminc esztendőre Szencen cím-
mel megjelent kötet, amelyben Duray Rezső 
a város közéletének elmúlt három évtizedét 
dokumentálja.

A járás több templomának felújításához 
járult hozzá a társulás. A legtöbb támogatást 
a szenci és az egyházfai katolikus templom 
javítására fordította, ami elsősorban a  ma-
gánszemélyek által felajánlott két százalé-
kokból gyűlt össze, de hozzájárult Vőkön egy 
új templom építéséhez is.

A társulás magyar gyerekek utaztatását, 
a Csemadok gyerektáborait és a Szenczi Mol-
nár Albert Napokat is támogatta. Kegyeleti 
okokból felvállalta Halzl József nagyapja sír-
jának gondozását a szenci temetőben.  

Duray Rezső a Szenc és Vidéke Társulás 
küldetését így foglalta össze: „Bízom benne, 
hogy munkánk hosszútávon meghozza gyü-
mölcsét, ami azt fogja jelenteni, hogy a Szen-
ci járás magyarsága még évtizedek múlva is 
itt lesz a szülőföldjén.”                 Neszméri Tünde

Združenie Senec a okolie má dvadsať rokov
Rok 2021 neprial jubilejným oslavám. 
Združenie Senec a  okolie, zaregistrované 
8. marca 2001, nemohlo usporiadať sláv-
nostné zasadnutie k  20. výročiu svoj-
ho založenia, ale ustupujúca pandémia 
dáva šancu tomu, aby si to toho roku 
vynahradilo. 

Rezső Duray je od začiatku jeho predse-
dom. Po   vzniku samostatného Slovenska 
sa rozmohlo zakladanie spolkov a  zdru-
žení, medzi nimi aj takých, ktorých cie-
ľom bolo sprístupniť granty školám a iným 
verejnoprospešným inštitúciám, pretože 
sa o  ne mohli uchádzať len registrované 
spolky. Finančné zdroje Združenia Senec 
a okolie však nepochádzajú len z grantov, 
ale aj z  jedného a  neskôr dvoch percent 
dane z  príjmu fyzických osôb. Príspevky 
darcov sú vítané aj tento rok. 

Vzorom pre  jeho založenie bola sieť 
Združení mesto a  okolie, ktorej vznik 
inicioval József Halzl, bývalý predseda 

Rákócziho združenia, ktorý do konca svoj-
ho života pomáhal seneckému projektu. 

Pri  vzniku Združenia Senec a okolie stá-
li predstavitelia obcí okresu Senec, Csema-
doku a  vtedajších strán maďarskej komu-
nity, ale aj Zväz maďarských pedagógov 
na  Slovensku. Jeho dvadsaťročná história 
je najmä o podpore a propagácii vzdeláva-
nia v materinskom jazyku, no medzi jeho 
aktivity patrí aj podpora zachovávania 
kultúrnych a  sakrálnych hodnôt, vydáva-
nie publikácií a podpora programov na zá-
chranu hodnôt. Popri podpore vydávania 
viacerých obecných a  regionálnych publi-
kácií prispieva aj na kultúrno-spoločenský 
časopis rakúsko-maďarsko-slovenského po-
hraničia Szél-járás a na prevádzku webovej 
stránky www.szenc.sk. Medzi podporova-
nými publikáciami bola aj Retrospektíva 
uplynulých viac než tridsať rokov mesta Se-
nec, v ktorej Rezső Duray dokumentuje dia-
nie vo verejnom živote nášho mesta. 

Združenie Senec a  okolie prispelo 
na obnovu viacerých kostolov v  okrese Se-
nec. Väčšinu podpory vynaložilo na obno-
vu katolíckeho kostola v Senci, v Kostolnej 
pri  Dunaji a  na výstavbu nového kostola 
v obci Vlky. Zdroje na tieto projekty pochá-
dzali predovšetkým z poukázaných dvoch 
percent dane z príjmu fyzických osôb. 

V komunálnom priestore sú dôležité aj 
menšie projekty, ako príspevky na prepra-
vu detí na školské výlety, podpora detských 
táborov Csemadoku a Dní Alberta Molná-
ra Szencziho. Z  úcty k  rodine Halzlovcov 
sa organizácia stará aj o hrob starého otca 
Józsefa Halzla na cintoríne v Senci. 

Rezső Duray takto zhrnul poslanie 
Združenia Senec a okolie: „Verím tomu, že 
naša práca v dlhodobom horizonte prine-
sie ovocie, čo znamená, že maďarská ko-
munita okresu Senec v  spokojnosti preži-
je ďalšie desaťročia na svojej rodnej zemi.“
Tünde Neszméri 

Rezső Duray, Ágnes Bárdos - Prezentácia publikácie Rezső Duraya. Foto: Tünde Neszméri
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A művészet dunai mestere (Dunajský maj-
ster umenia) című országos rajzpályázat-
ra iskolánk hetedik osztályos tanulói is 
beneveztek.  

A tizenhét éve megrendezésre kerü-
lő nemzetközi verseny célja ötvözni a kre-
ativitást és a  természet iránti tiszteletet. 
A projekt teret ad a gyerekeknek arra, hogy 
innovatív ötleteikkel hozzájárulhassanak 
a természetbarát környezet kialakításához. 

A körülöttünk lévő növény- és állat-
világra is nagy hatással van a  folyóvizek 
tisztasága. Az állatok a  folyók vizét isz-
szák, a  növények pedig belőlük nyerik 
a tápanyagokat. 

Časný Viktor, Sándor Ádám, Bot-
ta Tamás, Takács Réka és Szakál Veroni-
ka A  Duna jövője címet viselő 3D model-
lel vettek részt a  versenyen. Alkotásuk 

azt szemlélteti, hogy mennyit segíthetünk 
a  természetnek azzal, ha tisztán tartjuk 
a  folyóinkat. Olyan speciális vízfi ltert ter-
veztek a  Dunára, amellyel meg lehet tisz-
títani a  vizét a  szennyeződésektől. A  gát-
rendszert a bősi vízerőmű inspirálta. Utá-
najártak a  hiányosságoknak, és rátaláltak 
arra a  módszerre, amellyel a  Duna vizét 
a  lehető leghatékonyabban lehetne meg-
szűrni. Ezt követően egy természetes anya-
gokból elkészíthető vízszűrő rendszert ter-
veztek és elkészítették a modelljét. A rend-
szer nemcsak a Dunára, hanem más folyók-
ra is telepíthető lenne. A gyerekek nagyon 
fontosnak tartják, hogy meg tudjuk óvni az 
összes folyót a szennyeződésektől. 

A csapat a projekttel elnyerte a környe-
zetvédelmi miniszter, Ján Budaj különdíját! 
Molnár Enikő (tanító néni)

Kiérdemeltük a környezetvédelmi miniszter elismerését

Naši žiaci si vyslúžili uznanie ministra životného prostredia
Do celoštátnej súťaže v kreslení s názvom 
Dunajský majster umenia sa prihlásili aj 
žiaci siedmeho ročníka ZŠ Alberta Molná-
ra Szencziho.

Medzinárodná súťaž sa uskutočnila už 
sedemnásty raz. Jej cieľom je spojiť krea-
tivitu detí a  úctu k  prírode. Projekt dáva 
priestor žiakom, aby svojimi inovatívnymi 
nápadmi prispeli k vytvoreniu prostredia 
priateľského k prírode.

Na fl óru a  faunu okolo nás má veľký 
vplyv aj čistota riek. Zvieratá pijú vodu 
z riek a rastliny z nich získavajú živiny.

Do súťaže sa zapojili Viktor Časný, 
Ádám Sándor, Tamás Botta, Réka Takács 
a Veronika Szakál s 3D modelom s názvom 
Budúcnosť Dunaja. Ich dielo ilustruje, ako 
môžeme významne pomôcť prírode tým, 
že udržíme naše rieky čisté. Deti sa necha-
li inšpirovať vodným dielom v Gabčíkove. 
Identifi kovali niektoré nedostatky diela 

a navrhli špeciálny fi ltračný systém z prí-
rodných materiálov, ktorý vyčistí vodu 
Dunaja od nečistôt. Následne vytvorili 3D 
model zariadenia. Systém by mohol byť in-
štalovaný nielen na Dunaji, ale aj na iných 
riekach. Deti považujú za  veľmi dôležité, 
aby sme vedeli ochrániť všetky rieky pred 
znečistením.

Projekt nášho tímu získal špeciálnu cenu 
ministra životného prostredia Jána Budaja!
Enikő Molnár (učiteľka)

Két évet késett a pandémia miatt a komáromi Jókai Színház előadása
A pandémia furcsa helyzeteket idézett elő 
és próbára tette mindannyiunk türelmét. 
2020 februárjára szólt az alsótagozatos di-
ákjaink jegye a  komáromi Jókai Színház 
Mátyás sípja című előadására. 

A járvány hullámai sorra hiúsították 
meg a pótterminusokat, míg végül idén ja-
nuár végén megvalósulhatott az előadás 
iskolánk tornatermében. Diákjaink öröm-
mel és hálával fogadták, hogy végre élő 
színházi előadást láthatnak. 

Minden közegészségügyi szabályt be-
tartottunk: az osztályok a  tornateremben 
egymástól legalább három méter távolság-
ra ültek, nem keveredve egymással, szel-
lőztetés mellett és szájmaszkban.

Úgy érezzük, ideje, hogy nagyon bizton-
ságosan és minden közegészségügyi sza-
bályt betartva végre meginduljon a kultu-
rális élet iskolánkban is.
Matus Mónika igazgató

Predstavenie Jókaiho divadla meškalo dva roky kvôli pandémii
Pandémia vytvorila zvláštne situácie 
a otestovala trpezlivosť nás všetkých. Žia-
ci prvého stupňa ZŠ A. M. Szencziho mali 
vo februári 2020 vstupenku na predstave-
nie Matejova píšťala komárňanského Jókai-
ho divadla. Vlny pandémie rušili náhrad-
né termíny predstavení jeden za druhým, 

až napokon koncom januára tohto roka sa 
predstavenie mohlo uskutočniť v telocvič-
ni našej školy. Žiaci s  radosťou a  vďakou 
privítali, že konečne mohli vidieť živé di-
vadelné predstavenie.

Dodržali sme všetky platné opatre-
nia: triedy sedeli v telocvični najmenej tri 

metre od seba, navzájom sa nemiešali, vet-
ralo sa a žiaci mali nasadené rúška.

Cítime, že je načase, aby sme v  našej 
škole konečne opäť naštartovali kultúrne 
vyžitie v súlade so všetkými hygienickými 
predpismi a opatreniami. 
Mónika Matus riaditeľka

Tím autorov oceneného projektu. 
Foto: archív školy
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Spomíname
Dopísaný bol príbeh jedného života, príbeh, kto-
rý však nekončí, príbeh, ktorý pokračuje v  nás... 
Dňa 25.01.2022 nás navždy opustila naša mi-
lovaná babička, prababička a  mamička Anna 
Ticháková rod. Zelmanová. Dožila sa krásnych 
87 rokov. Odpočívajte v pokoji, s láskou budeme 

na Vás spomínať. Vnučka Anka s rodinou a syn Pavol s manželkou.

Dňa 13.2.2022 uplynulo dlhých 20 rokov,  
čo nás navždy opustil vo  veku 39 rokov náš 
drahý Jožko Ištvanovič mladší. Nie je dňa, 
čo by sme na  teba s  láskou v  srdci nespomí-
nali. S  úctou spomínajú sestra, švagor, krstné 
dcéry, dcéra, synovia, priatelia a ostatná rodina. 

 
Dňa 25.2.2022 uplynuli dva roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná Marta Klásková. S lás-
kou spomínajú manžel a  synovia s  rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Dňa 02.03.2022 uplynú 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko, praded-
ko Karol Bánoczky. S láskou na neho spomí-
name manželka, dcéry, vnúčatá, pravnuk a os-
tatná rodina.

 
Zostali iba spomienky a v srdci žiaľ. Už niet ná-
vratu a  ani nádeje, len cestička k  hrobu nás 
k tebe zavedie. Dňa 16.03.2022 uplynie 13 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá mama, bab-
ka, sestra, švagriná Adriana Felvidékyová, 
rod. Kissová. Kto ste ju poznali, venujte jej spo-

lu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Nekonečnou láskou spomíname 4. marca 2022 
na  nášho drahého, otca, dedka, pradedka 
a prapradedka Karola Filu pri príležitosti  ne-
dožitých stých narodenín. Kto ste ho poznali, 
venujte s nami prosím tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomína celá rodina.

9. marca pred 8 rokmi nás na-
vždy opustil náš drahý otec-
ko Alojz Bittner a 12. marca 
pred 10 rokmi navždy od nás 
odišla naša milovaná mamič-
ka Mária Bittnerová. S lás-

kou na nich spomínajú dcéry Viera a Anetta s rodinami.

Dňa 12.3.2022 si pripomíname 8. výročie úmr-
tia našej maminy, babky, prababky Rozálie 
Kaušitzovej. Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 4. februára 2022 nás navždy opustil môj 
milovaný brat Alexander Danter. Kto ste ho 
poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden 
kedves rokonnak, barátnak ismerősnek, akik 
2022. február 4-én elkísérték utolsó útjára drá-
ga testvéremet Danter Sándort.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretet-
tel emlékezünk a  szeretett édesanyára, na-
gymamára, anyósra, dédnagymamára özv. 
Németh Jenőné szül. Gottgeisl Erzsé-
betre, 2022. március 22-én, halálának 1. évfor-
dulóján. Akik ismerték és szeretették szen-

teljenek emlékének egy néma pillanatot. Fiai családjaikkal 
22. marca 2022 uplynie rok, kedy nás navždy opustila naša milo-
vaná matka, babička, prababička, a svokra Alžbeta Némethová, 
rod. Gottgeislová. Ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomien-
ku! S bolesťou v srdci spomínajú synovia s rodinami

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata bolieť ne-
prestáva. Dňa 3. marca si pripomíname smutné 
prvé výročie úmrtia našej drahej  mamy, bab-
ky a prababky Zuzany Kropacskovej. Tí, ktorí 
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú dcéry Gabika a No-
rika s rodinami.

„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni. 
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem enge-
dett. Így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhe-
tek.“Hálás szívvel mondunk köszönetet minden 
rokonnak, barátnak, szomszédnak és ismerős-
nek, akik 2021. december 31-én elkísérték az 

utolsó útjára drága szerettünket, Sztraceni Sándort. Szívünkben 
sosem múló szeretettel emlékezünk a drága jó férjre, apára, nagya-
pára és dédnagyapára, aki március 26-án töltené be 77. életévét.  
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym, ktorí sa dňa 31. decembra 2021 prišli rozlúčiť 
s naším milovaným príbuzným Alexandrom Sztracenim. S lás-
kou spomíname na drahého manžela, otca, dedka a pradedka aj 
pri príležitosti jeho nedožitých 77. rokov života. 

„Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v srd-
ciach našich žiješ stále spomienkami.“ Dňa  
17. marca uplynie desať rokov, čo nás navždy 
opustila naša Vierka Knappová. S  láskou 
a vďakou spomína syn s rodinou.

Dňa 6.2.2022 nás vo  veku 74 rokov navždy 
opustil Ing. Michal Kožuch. Ďakujeme všet-
kým príbuzným a známym za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary. S láskou smútiaca rodina.
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Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov
Jana Fialová (70) 
Eva Šranková (70)  
Imrich Čerkes (75)  
Mária Jágerová (75)

SZTP ZO č. 215
Mária Gabrielová (70)
Eva Šranková (70)
Marta Strihovská (75) 

Jednota dôchodcov
Mgr. Mária Javorová (65) 
Edita Planková (65)  
Jana Fialová (70) 
Eva Šranková (70)  

Mária Gabrielová (70)
Marta Strihovská (75)
Imrich Čerkes (75)  
Mária Čermáková (80)
Alžbeta Molnárová (80)

Dňa 15.februára oslávil krásne 80. naro-
deniny náš drahý manžel, otec, starý otec 
Ing. Alexander Čerešneš. K  tomuto jubileu 
mu zo srdca blahoželáme a do ďalších rokov ži-
vota mu prajeme veľa zdravia, lásky a radosti. 
Manželka Eva a dcéry Eva, Nora a syn Alexan-
der s rodinami

V mesiaci február oslávil náš otec a dedo Ladislav Németh krás-
nych 70 rokov. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Ti 
pri Tvojom jubileu priať. Nech len zdravie, šťastie, radosť a dobro-
ta sú náplňou ďalších rokov Tvojho života. Všetko najlepšie Ti pra-
jú Tvoje deti s rodinami a vnúčatá.

Prihláste sa do súťaží
AMFO 2022
Krajská súťaž a výstava amatérskej fotogra-
fickej tvorby. 
Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski fo-
tografi s  trvalým bydliskom alebo pô-
sobiskom v  Bratislavskom samospráv-
nom kraji elektronickým formulárom 
na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 
(súčasťou prihlášky je aj vloženie fotografií 
v elektronickom formáte) od 17. 1. do 14. 
3. 2022 a odoslaním fotografií organizáto-
rovi do Malokarpatského osvetového stre-
diska v Modre, Horná 20, 900 01 Modra.
Súťaží sa v 3 vekových skupinách – do 15 
rokov, do 25 rokov a nad 25 rokov. Kategó-
rie sú: čiernobiela fotografia, farebná foto-
grafia, cykly a seriály, experiment a nájde-
te ich v propozíciách, ktoré si môžete stiah-
nuť na www.nocka.sk a  www.moska.sk
Výstava krajského kola celoslovenskej po-
stupovej súťaže AMFO 2021 sa uskutoční 
od  3. 5. do  20. 5. 2022 v  priestoroch Kul-
túrneho zariadenia GALÉRIA LABYRINT 
Mestského kultúrneho strediska Senec. Sú-
časťou vernisáže výstavy - 2. 5. 2022 je aj 
rozborový seminár s odborníkmi v oblasti 
fotografickej tvorby spojený s odovzdáva-
ním cien. Výstava je verejná, vstup je voľný 
a Vy – milovníci fotografie, ste na ňu srdeč-
ne pozvaní.
Z verejných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia
Vyhlasovateľ a odborný garant súťaže:  Ná-
rodné osvetové centrum
Organizátor podujatia: Malokarpatské 
osvetové stredisko v Modre
Partneri podujatia:
Mesto Senec, LABYRINT, Mestské kultúrne 
stredisko Senec

Výtvarné spektrum 2022
Krajská súťaž a  výstava neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby
Do súťaže sa môžu zapojiť neprofesionál-
ni výtvarní tvorcovia vo  veku od  15 ro-
kov s  trvalým bydliskom alebo pôsobis-
kom v Bratislavskom samosprávnom kra-
ji prihlásením sa do elektronického formu-
lára www.nocka.sk/chcemsaprihlasit  
od 17. 1. do 1. 4. 2022 a dodaní výtvarných 
prác do  Národného osvetového centra 
v Bratislave, Nám. SNP č. 12 v Bratislave 
Súťaží sa v 2 vekových skupinách – od 15 
do  25 rokov a  od 26 rokov. Kategórie sú: 
maľba, kresba a grafika, priestorová tvor-
ba, insitná tvorba, digitálna tvorba, expe-
riment a  nájdete ich v  propozíciách, kto-
ré si môžete stiahnuť na  www.nocka.sk  
a  www.moska.sk  
Výstava krajského kola celoslovenskej po-
stupovej súťaže Výtvarné spektrum 2022 
sa uskutoční od  6. 7. do  23. 7. 2022 v  Zi-
chyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava-Sta-
ré Mesto.
Súčasťou vernisáže výstavy - 4. 7. 2022 
vo Výstavných priestoroch na Západnej te-
rase Bratislavského hradu bude odborný 
seminár s odborníkmi v oblasti výtvarné-
ho umenia spojený s odovzdávaním cien. 
Výstava je verejná, vstup je voľný a  Vy – 
milovníci výtvarného umenia, ste na  ňu 
srdečne pozvaní.
Z verejných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia
Vyhlasovateľ a odborný garant súťaže: Ná-
rodné osvetové centrum
Organizátor podujatia: Malokarpatské 
osvetové stredisko v Modre 
Partneri podujatia: Bratislava-Staré Mesto

CINEAMA 2022
30. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky amatérskej filmovej tvorby
Krajská súťaž a  prehliadka amatérskej fil-
movej tvorby
Do súťaže sa môžu zapojiť filmo-
ví amatérski tvorcovia s  trvalým byd-
liskom alebo pôsobiskom v  Bratislav-
skom samosprávnom kraji prihláse-
ním sa do  elektronického formulára 
na  www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 
od 17. 1. do 3. 5. 2022, súčasťou prihlášky 
je aj vloženie linku na stiahnutie filmu.
Súťaží sa v 3 vekových skupinách – do 16 
rokov, od 16 do 21 rokov a nad 21 rokov. Ka-
tegórie sú: animovaný film, hraný film, do-
kumentárny film, publicistika, experiment, 
videoklip a nájdete ich v propozíciách, kto-
ré si môžete stiahnuť na  www.nocka.sk  
a  www.moska.sk  
Súťažná projekcia amatérskych filmov 
pod názvom CINEAMA 2022 sa uskutoční 
23. 6. 2022 v kinosále Kino FILM EUROPE -  
Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava.
Súčasťou projekcie - 23. 6. 2022 je odborný 
seminár s odborníkmi v oblasti kinemato-
grafie spojený s  odovzdávaním cien. Pro-
jekcia je verejná, vstup je voľný a Vy - mi-
lovníci kinematografie, ste na ňu srdečne 
pozvaní.
Z verejných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia
Vyhlasovateľ a odborný garant súťaže: Ná-
rodné osvetové centrum
Organizátor podujatia: Malokarpatské 
osvetové stredisko v Modre 
Partner podujatia: Bratislava-Staré Mesto
Zdroj MsKS Senec
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Valentínska kvapka krvi potrvá 
až do 11.3.2022

Každý rok pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Červený 
kríž prináša kampaň zameranú na darcov krvi a tých, ktorí sú 
na darovanú krv odkázaní. Aj v čase, keď spoločnosť zamestnáva 
pandémia a obavy s ňou spojené, je dôležité, aby sme zostali 
empatickí voči ostatným a pomáhali si navzájom. Skrátka - 
poďme na to od srdca. Ďalší ročník Valentínskej kvapky krvi začal 
14. februára a potrvá do 11. marca 2022.

Kvôli aktuálnej epidemickej situácii naďa-
lej platia sprísnené podmienky pri  daro-
vaní krvi. Mobilné odbery sú síce momen-
tálne stále zrušené, naďalej však môžeme 
krv darovať v odberových centrách Národ-
nej transfúznej služby a na hematologic-
ko-transfúziologických oddeleniach v ne-
mocniciach na Slovensku. Buďme v tomto 
období k  sebe ešte ohľaduplnejší a  využí-
vajme možnosť objednať sa na presný čas.
Protiepidemické opatrenia súvisiace 
s darovaním  krvi:
• Na odber krvi na pracoviskách Národnej 

transfúznej služby SR je potrebné telefo-
nicky sa objednať na presný dátum a ho-
dinu – predchádza sa tým zhromažďova-
niu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

• Darca musí mať ochranné rúško alebo 
jeho náhradu, pri  vstupe na  odberové 
miesto si vydezinfikuje ruky a bude mu 
odmeraná teplota.

• Pred bežným postupom darovania krvi 
každý darca najprv vyplní tzv. chec-
klist – vstupný skríning darcu krvi 

k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19.  
• Darca, ktorý prekonal infekciu spôso-

benú koronavírusom  COVID-19,  môže 
znovu darovať krv 14 dní po  vylieče-
ní a  negatívnom výsledku testovania 
na koronavírus. 

•  Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti 
ochoreniu COVID-19, môže znovu daro-
vať krv najskôr 14 dní po očkovaní.

Lucia Pappová 

Aktivity MS SČK
V roku 2020 nám Národná transfúzna služ-
ba kvôli pandémii zrušila niekoľko odbe-
rov krvi, nemohli sme uskutočniť stretnu-
tia so  seniormi a  tak sme sa realizovali 
v  dobrovoľníckej činnosti. Roznášali sme 
rúška, respirátory, prinášali lieky, nákup 
občanom, ktorí o to požiadali.

Pred Vianocami 2021 sme v  spoluprá-
ci s  mládežníkmi Slovenského Červeného 
kríža, pedagógmi ZŠ Tajovského a rodinný-
mi príslušníkmi roznášali vitamíny, ktoré 
zakúpilo mesto. Problémom boli nefungu-
júce či neoznačené zvončeky menom, se-
niori, ktorí neotvárali - výsledkom boli ne-
doručené vitamíny, ktoré sme vrátili na so-
ciálny útvar a aj nespokojnosť seniorov. 

V lete v  roku 2021 sme robili ukážky  
1. pomoci pre  rekreantov v  Hoteli Senec 
a zdravotnícky dozor pri  mestských ak-
ciách, zúčastnili sme sa zbierky potravín 
pre  sociálne slabé rodiny v  Kauflande, 
pripravili a  rozniesli potravinové balíčky. 
Vyzbieralo sa 2.000 kíl potravín. Všetkým 
obyvateľom Senca, ktorí sa zapojili, ďaku-
jeme za  ich hlboké sociálne cítenie. Vy-
tvorili sme skrinku potravinovej pomoci 
pre ľudí v núdzi.

V rámci projektu „Koľko lásky sa zmes-
tí do  krabice od  topánok“ sme prichysta-
li v  spolupráci so  žiakmi 1.E a  ich rodič-
mi zo ZŠ Tajovského 30 škatúľ - darčekov 
pre seniorov v dome dôchodcov pred Veľ-
kou nocou. Radosť obdarovaných bola veľ-
ká. V tomto roku chceme akciu zopakovať. 
Prijmeme pomoc od vás všetkých, ktorí by 
ste sa k nám drobným darčekom pridali.
Ďakujeme za vašu priazeň i spoluprácu.
A. Legindiová, MS SČK
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Ľadové medvede aj 
súťažne
Otužovanie organizmu má nie-
koľko foriem, od pravidelnej stu-
denej sprchy cez otužovanie 
vzduchom, stacionárne otužova-
nie v jazere alebo rieke až k špor-
tovému otužovaniu, kde sa súťaží 
o cenné sekundy a body v zápole-
ní o stupne víťazov.

Súťažné športové otužovanie 
na Slovensku prebieha v rám-
ci Slovenského pohára v zimnom 
plávaní. Do pohárových súťa-
ží, ktoré sú organizované na via-
cerých miestach na Slovensku,  
sa úspešne zapojili aj plavci Ervín 
Polívka, Lucia Slezáková, Vladi-
mír Krajčovič a Radka Mináriko-
vá zo združenia Senecké ľadové 
medvede (SPORT CLUB Senec).

Na pretekoch v Hornej Potô-
ni - Čierna voda, kde boli výbor-
né podmienky na zimné plávanie 
- voda mala 3 °C a vzduch 1,5 °C 
boli pekné umiestnenia.

Radka Mináriková na 50 m trati 
- 1. miesto vo svojej kategórii,
Lucia Slezáková na 100 m trati - 
1. miesto vo svojej kategórii,
Vladimír Krajčovič na 250 m 
trati - 1. miesto vo svojej kategórii.

Na pretekoch v Dunajskej Lužnej 
- Nové Košariská so stále výborný-
mi podmienkami na zimné pláva-
nie - voda 3,6 °C a vzduch 7,5 °C - 
obsadili plavci tieto miesta:
Radka Mináriková na 50 m trati 
- 3. miesto vo svojej kategórii,
Lucia Slezáková na 250 m trati - 
1. miesto vo svojej kategórii,
Ervín Polívka na 250 m trati - 
3. miesto vo svojej kategórii,
Vladimír Krajčovič na 500 m 
trati - 1. miesto vo svojej kategórii.
Plavkyniam a plavcom srdečne 
gratulujeme a ďakujeme za ich 
výkony.
SPORT CLUB Senec

Aký rok mali seneckí chovatelia
Základná organizácia Slovenského 
zväzu chovateľov v  Senci usporiadala 
v dňoch 1.10. - 2.10. 2021 24. Seneckú vý-
stavu a  súčasne aj Výstavu Malokarpat-
skej oblasti.

V hodnotiacej časti bolo vystavených 
171 králikov v 34 plemenách, hydiny bolo 
113 kusov v 25 plemenách a holubov 235 
kusov v 30 plemenách. V propagačnej čas-
ti výstavy boli v klietkach exoty, vo volié-
rach a ohradách boli umiestnené domáce 
hospodárske zvieratá. Celkom bolo vysta-
vených 600 zvierat.

Vystavené zvieratá boli veľmi dobrej 
kvality, o  čom hovorí aj bodové hodnote-
nie od delegovaných posudzovateľov. Naj-
lepšie ocenené zvieratá získali 12 víťaz-
ných pohárov a 40 čestných cien.

Aj rok 2021 bol pre  chovateľov veľ-
mi zložitý a ťažký. Covid-19 v rámci vyda-
ných opatrení zastavil plánované chovateľ-
ské podujatia, mnohí chovatelia obmedzili 
svoje chovy, prípadne prestali aktívne pra-
covať v základnej organizácii.

Výstava ukázala, že chovatelia sa ne-
vzdali. Pokračujú v chovoch, o čom hovo-
rí krása a pestrosť vystavovaných zvierat, 

ktorá zaujala aj chovateľov, organizátorov, 
návštevníkov zo  škôlok, škôl a  verejnosti. 
Podporu chovateľom chce organizácia za-
bezpečovať aj prostredníctvom búrz, ktoré 
v priaznivých podmienkach usporiada ce-
loročne, vždy druhú nedeľu v mesiaci.

Výbor ZO SZCH v Senci ďakuje všetkým 
vystavovateľom za účasť na výstave, ďaku-
je sponzorom, mestu Senec, návštevníkom 
a členom ZO SZCH v Senci za aktívnu prácu 
pri zabezpečení výstavy.
výbor ZO SZCH v Senci

Plavkyne a plavci zľava: hore - Vladimír Krajčovič, Radka 
Mináriková, Lucia Slezáková a Ervín Polívka, dole - Vla-
dimír Lysičan v úlohe rozhodcu. Foto: SPORT CLUB Senec
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Športovec roka mesta Senec za rok 2021
Komisia športu pri MsZ v Senci sa napriek pokračujúcej pandémii 
rozhodla vyhlásiť anketu Športovec roka mesta Senec za rok 2021.

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom an-
kety ani tento rok nemohlo byť verejné, 
hoci už všetko nasvedčuje tomu, že pandé-
mia je na ústupe. Ceny sa odovzdávali v ki-
nosále MsKS, len pred objektívmi kamier 
pod  taktovkou populárneho moderátora 
Gregora Mareša. Video z  tohto podujatia, 
ktoré spracoval Lukáš Buš, ste si mohli po-
zrieť od 23. februára na www.senec.sk.
Odovzdávania cien sa zúčastnili aj vzácni 
hostia, Mária Mračnová - účastníčka dvoch 
olympijských hier, majsterka Českosloven-
ska v atletike, držiteľka československých 
rekordov v  skoku do  výšky a  Marianna 
Krajčírová-Némethová - najúspešnejšia 
športová gymnastka histórie Slovenskej 
republiky, účastníčka troch olympijských 
hier, držiteľka dvoch strieborných medailí 
z olympijských hier, zlatej medaile z maj-
strovstiev sveta a  mnohých ďalších cen-
ných trofejí. 

Ocenenia za celoživotnú prácu 
v športe získali: 
• Alexander Matlák pri  príležitos-

ti životného jubilea za  aktívnu činnosť 
v športe ako všestranný športovec a nad-
šenec futbalu,

• Igor Adamus, špičkový športový fyzio-
terapeut, účastník slovenskej výpravy 
na viacerých letných a zimných olympij-
ských hrách,

• Ľubomír Novosád, vyhlásený v  roku 
2021 Svetovou organizáciou volejba-
lu pre  telesne postihnutých športovcov 
WorldParaWolley za  najúspešnejšieho 
športovca v kategórii stojaceho volejbalu.

Skokan roka 
• Titul získala Dominika Kozová, atlét-

ka klubu AK PUMA Senec za  výborné  
3. miesto na Medzinárodnom finále Čo-
koládovej tretry v Ostrave. 

Kolektív
• Kolektívom roka sa stal FootGolfový 

klub Senec, víťaz podujatia Slovenská 
footgolfová  tour 2021 a taktiež víťaz Slo-
venského pohára vo footgolfe 2021.

Jednotlivec
• Marek Vittek – footgolf,  FootGolf Senec
• Lucia Debnárová –  armwrestling, 

Šport  klub Lucia Debnárová 
• Maťo Homola – motoršport, 

HomolaSport

Cena primátora 
• 11-násobná majsterka sveta a 11-násob-

ná majsterka Európy v  armwrestlingu 
Lucia Debnárová, zakladateľka a  ak-
tívna športovkyňa Šport klub - Lucia 
Debnárová.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!
Video z odovzdávania cien nájdete pod ná-
zvom Športovec roka mesta Senec za  rok 
2021 na www.senec.sk, www.facebook.
com/mesto.senec a  na www.youtube.
com.
VCs

Atlétka Dominika Kozová – víťazka 
v kategórii Skokan roka, Foto: VCs

Zľava primátor s laureátkou Ceny primátora 
za šport Luciou Debnárovou a moderátorom 
Gregorom Marešom. Foto: VCs

Hostia podujatia - zľava Mária Mračnová, 
Marianna Krajčírová-Némethová. Foto: VCs

Maťo Homola – Športovec roka 2021 
v kategórii jednotlivcov. Foto: VCs


