
3/2023 
Mestské noviny 
33. ročník
www.sencan.sk

V marci oslávime Deň učiteľov, ktorí formujú generácie. 
Aj preto v čísle dostali väčší priestor práve školy. Tie naše sa aj v hodnotení INEKO zlepšili. 

Sestry Ballánové sú Senčanky 
a obe sú operné speváčky. Ako 
sa k opere dostali?
(str. 18-19)

Chcete sa dozvedieť 
o šľachtických rodoch v Senci? 
Seriál o nich sa začína.
(str. 21)

Poznáme Športovcov roka 
mesta Senec za rok 2022. 
Blahoželáme!
(str. 26-27)

Senecké 
leto v roku 
2023 bude!
Tento rok opäť otvoríme letnú sezónu 
na  Slnečných jazerách obľúbeným Senec-
kým letom! Rezervujte si sobotu 17. júna 
2023, kedy nás čaká zaujímavý, nielen hu-
dobný program. Mesto Senec, Správa ces-
tovného ruchu Senec a Mestské kultúrne 
stredisko pracujú na kultúrnom a športo-
vom programe, organizačnom zabezpeče-
ní a mnohých ďalších dôležitých veciach 
od vstupeniek až po záchrannú službu.

O novinkách budeme postupne infor-
movať na www.senec.sk, na sociálnych 
profiloch mesta na Facebooku a Instagra-
me, a, samozrejme, aj v Mestských novi-
nách Senčan.
MO

Po úspechu nového vianočného osvetlenia v decembri, vyzdobilo mesto počas februára svetelný 
fotorámik srdiečkami, aby sa mohli obyvatelia mesta a návštevníci k sviatku svätého Valentína 
odfotiť so svojimi blízkymi. Rámik bude počas roka sezónne vyzdobený. Najbližšie ho mesto pri-

praví pred Veľkou nocou opäť s trochu inou výzdobou. Nechajte sa prekvapiť ako! Foto: redakcia

Veľký letný 
karneval 
pokračuje!
Môžete sa tešiť aj na Veľký letný karne-
val, ktorý sa uskutoční 30. júna. Školá-
ci sa ním môžu rozlúčiť so školským ro-
kom 2022/2023, tak ako boli zvyknutí pred 
3-ročnou pauzou.

Srdečne sú vítaní žiaci a študenti z ma-
terských, základných aj stredných škôl, 
ktorí si môžu spoločne prichystať hromad-
né masky. Karneval však nemá žiadne ve-
kové obmedzenia a môže sa ho zúčastniť 
skutočne každý. Najkreatívnejšie masky 
opäť odmeníme!

Je najvyšší čas porozmýšľať nad kostý-
mom a pustiť sa do jeho výroby!
MO
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 14.12.2023

Uznesenie č.1/2023
MsZ prerokovalo a schválilo Všeobec-
né záväzné nariadenie č. 1/2023 o  ur-
čení výšky finančných prostriedkov 
na  prevádzku a  mzdy na  žiaka zák-
ladnej umeleckej školy, dieťa mater-
skej školy a dieťa školského zariadenia 
na rok 2023.
Uznesenie č.2/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo Všeobec-
né záväzné nariadenie č. 2/2023, o urče-
ní výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariade-
niach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta Senec.
Uznesenie č.3/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie Mesta Senec 
č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
Mesta Senec č. 3/2009 o  hospodárení 
s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 
– č. 5, v znení VZN Mesta Senec č. 11/2019 
a v znení VZN Mesta Senec č. 7/2021.
Uznesenie č.4/2023
MsZ vzalo na  vedomie Informatívnu 
správu hlavného kontrolóra z  výsled-
ku kontrol v  období december 2022 – 
február 2023.
Uznesenie č.5/2023
MsZ vzalo na  vedomie Správu hlav-
ného kontrolóra o  kontrolnej činnosti 
za rok 2022.
Uznesenie č.6/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh zá-
stupcov na  Zriaďovateľa do  Rady ško-
ly – Materská škola Slnečné jazerá 2764, 
Senec: Ing. Diana Bezúrová, Helena 
Nemcová, Ing. David Tengeri.
Uznesenie č.7/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh zá-
stupcu za  Zriaďovateľa do  Rady školy – 
Materská škola Kysucká 9, Senec: Rado-
slav Dosedel.
Uznesenie č.8/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh zá-
stupcov za  Zriaďovateľa do  Rady ško-
ly – Základná škola Kysucká 14, Senec: 
Monika Macháčková, Ing. Ján Pullman, 
Mgr. Rudolf Galambos, Mgr. František 
Podolský.
Uznesenie č.9/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo odpre-
daj nehnuteľnosti (Telovýchovná jedno-
ta Slávia Senec; Slnečné jazerá – Rybár-
ska ulica, Senec) s  predkupným právom 
pre Mesto Senec.

Uznesenie č.10/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo odpredaj 
nehnuteľnosti (Ing. Vladimír Neumann 
a  manželka Mgr. Zuzana Neumannová; 
Tomáš Juríček a manželka MUDr. Daniela 
Juríčková; Slnečné jazerá – Kosa, Senec). 
Uznesenie č.11/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľnosti ( Ing. arch. Jela 
Plencnerová; Slnečné jazerá – juh, Senec).
Uznesenie č.12/2023
MsZ prerokovalo a  neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Silvia Sa-
bev, Ľuboslav Šulák a MgA. Stanislava Šu-
lák Páleníčková, Helena Šalkovičová, Tu-
recká ul., Senec).
Uznesenie č.13/2023
MsZ prerokovalo a  neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľnosti – zámer a ur-
čenie spôsobu predaja formou obchodnej 
verejnej súťaže (rodinný dom a pozemok 
C-KN  p.č. 174; Robotnícka 365, Senec; Ka-
rol Boskovic a Adriána Jakabová).
Uznesenie č.14/2023
MsZ prerokovalo a  neschválilo návrh 
na prenájom nehnuteľnosti – zámer a ur-
čenie spôsobu prenájmu formou obchod-
nej verejnej súťaže (rodinný dom a poze-
mok C-KN p.č. 174; Robotnícka 36).
Uznesenie č.15/2023
MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa funk-
cie člena Dozornej rady Správy cestovné-
ho ruchu Senec, s.r.o. Mgr. Aleny Grek-
sa a  schválilo za  člena Dozornej rady 
spoločnosti Správa cestovného ruchu 
Senec, s. r. o. Ing. Jána Pullmana.
Uznesenie č.16/2023
MsZ odvolalo z  funkcie člena Dozor-
nej rady Správy cestovného ruchu 
Senec, s.r.o. PhDr. Zuznanu Gabrišovú 
Košecovú a schválilo za člena Dozornej 
rady spoločnosti Správa cestovného ru-
chu Senec, s. r. o. Ing. Rudolfa Bittnera.
Uznesenie č.17/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo zriadenie 
vecných bremien Zmluvou o budúcej zmlu-
ve BA Senec, Košická, poškodený kábel NNK 
– Západoslovenská distribučná, a. s.
Uznesenie č.18/2023
MsZ prerokovalo a  neschválilo prená-
jom nehnuteľností (Donauchem s.r.o.).
Uznesenie č.19/2023
MsZ prerokovalo a  neschválilo prená-
jom nehnuteľností (Kuruc Ladislav).
Uznesenie č.20/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo prevod 

správy majetku – ZŠ Mlynská 50, Senec: 
Technické zhodnotenie budovy ZŠ Mlyn-
ská – rekonštrukcia strechy v obstaráva-
cej cene 36.000 eur.
Uznesenie č.21/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo Prevod 
správy majetku – MŠ Kysucká 9, Senec: 
Revitalizácia areálu MŠ Kysucká v obsta-
rávacej cene celkom 23.882,99 eur.
Uznesenie č.22/2023
MsZ prerokovalo a  neschválilo Návrh 
na  odkúpenie pozemku – Železnice Slo-
venskej republiky.
Uznesenie č.23/2023
MsZ prerokovalo a neschválilo Zmluvu 
o budúcej kúpnej zmluve Západosloven-
ská distribučná, a. s. Slnečné jazerá – juh 
(prehodnotenie kúpnej ceny) za  kúpnu 
cenu vo výške 115 €.
Uznesenie č.24/2023
MsZ prerokovalo a  schválilo Zmluvu 
o budúcej kúpnej zmluve Západosloven-
ská distribučná, a. s. – Slnečné jazerá – 
juh (prehodnotenie ceny) za kúpnu cenu 
vo výške 156 €. 
Rôzne

• Primátor Pavol Kvál informoval o  svo-
jich stretnutiach na BSK, s Arrivou, Brati-
slavskou integrovanou dopravou, o svo-
jej účasti na  Valnom zhromaždení BVS 
a ďalších aktivitách. 

• Poslankyňa Iveta Barková upozornila 
na  problémy obyvateľov Svätoplukovej 
ulice s majiteľmi viacerých veľkých psov 
a tiež na problémy s nepovolenou veteri-
nárnou klinikou na Fándlyho ulici.

• Poslankyňa Mária Hudáková informo-
vala o tom, že BSK vysporiadava pozem-
ky pod plánovanou križovatkou zo Sen-
ca smerom na  diaľnicu, upozornila 
na pravidlá nominácií na Cenu Samuela 
Zocha, ktorú udeľuje BSK, a tiež hovorila 
o sťažnostiach na niektoré bufety na Sl-
nečných jazerách, ktoré nedodržujú noč-
ný kľud.

• Poslanec Ján Pullman sa zaujímal o vý-
sledky auditov na  základných a  mater-
ských školách.

• Poslanci diskutovali aj o ďalších témach.
• Z občanov prišiel svoj názor na problé-

my obyvateľov okolo Strieborného jaze-
ra a tiež dôchodcov vyjadriť pán Kollárik.

Všetky informácie nájdete v zápisni-
ci na www.senec.sk a videozáznam 
na www.zastupitelstvo.sk.

MO
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Z činnosti Mestskej polície
• Na základe žiadosti OOPZ Senec hliadka MsP 

Senec spolupracovala pri  zadržaní podozri-
vých osôb, ktoré mali kradnúť katalyzátory 
v areáli parkoviska na Diaľničnej. Išlo o dvoch 
mužov D. P. bytom Nový Svet a P. S. bytom Veľ-
ký Biel. Vo veci ďalej konalo OO PPZ Senec.

• Telefonický oznam, že pri OD Lidl pri vstupe 
na parkovisko leží osoba a asi je mŕtva. Hliad-
ka zistila, že osoba staršieho veku (muž) leža-
la v skrčenej polohe s opretou hlavou o múr, 
stuhnutá, pričom nejavila žiadne známky ži-
vota. Bola privolaná hliadka OO PZ Senec, kto-
rá vec prevzala. Išlo o M. M. zo Senca.

• Telefonický oznam, že P. P., ktorý býva v cha-
te na Slnečných jazerách, už niekoľko dní ne-
preberá obedy, ktoré rozvážajú zamestnanci 
mesta. Hliadka zistila, že na chate sú zamknu-
té dvere a  na výzvu nikto nereaguje. Nakoľ-
ko bola dôvodná obava, že je ohrozený život 
alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, boli 
privolaní hasiči, ktorí otvorili dvere. P. P. na-
šli bez známok života. Vec si prevzala hliad-
ka OOPZ.

• Telefonický oznam od J. L., že A. Č. zo Šafári-
kovej sa mu už par dní neozval a má obavy, 
že sa mu niečo stalo, nakoľko býva sám a má 
69 rokov. Hliadka MsP v súčinnosti s hliadkou 
OO PZ Senec zistila, že uvedený rodinný dom 
je riadne zamknutý a nachádza sa v ňom uza-
mknutý pes (rasy Staford) a  nikto na  búcha-
nie neotvára. Vzhľadom na  to, že pes skákal 
na dvere a zúrivo štekal, privolaný veterinár-
ny lekár ho musel uspať. A. Č. našli v kuchyni 
na podlahe bez známok života. Vo veci ďalej 
konalo OO PPZ Senec.

• Oznam od  V. S., občianky Srbska, ubytova-
nej v Senci v hoteli Medea, že je sama s deťmi 
v izbe a dobýja sa dnu podnapitý muž. Hliad-
ka MsP na mieste zistila, že ide o N.N., obča-
na Macedónska, ktorý bol hliadkou vykázaný 
z ubytovne, nakoľko tam nebol ubytovaný.

• Oznam od výpravcu ŽSR, že v koľajisku sa po-
hybuje muž, ktorý drží v ruke hračku – mod-
rý autobus a  nechce koľajisko opustiť. Hliad-
ka MsP na mieste zistila, že ide o D. G. z Ukra-
jiny, ktorý je duševne postihnutý a na ŽSR je 
s matkou, ktorej sa zatúlal, kým kupovala líst-
ky na vlak. Matka syna prevzala a bola požia-
daná, aby na syna dávala väčší pozor.

• Hliadka MsP preverila oznam, že na Sokolskej 
pri garážach niekto niečo predáva. Išlo o bez-
domovca K. Š. zo Senca, ktorý na zem vyložil 
rôzne veci so zámerom, že ich niekomu predá. 
Menovaný bol hliadkou upozornený a násled-
ne z miesta odišiel.

• Ďakujeme za  spoluprácu pozorným   
občanom.

      Mestská polícia

Ďalší dôležitý krok  
k cyklochodníku DeTuSeK

Starostka obce Nová Dedinka Zuzana 
Árvová, starosta Turne Dominik Ci-
sár, primátor mesta Senec Pavol Kvál, 
strosta Kráľovej pri Senci JUDr. Du-
šan Šebok a starosta Kostolnej pri Sen-
ci Ing. Igor Šillo 3. februára podpísa-
li  zmluvu o  zriadení Združenia obcí 
DeTuSeK 

Názov združenia sa skladá z počia-
točných písmen názvov zúčastnených 
obcí. Okrem signatárov zmluvy bol 
prítomný viceprimátor mesta Senec 
Ing. Juraj Gubáni, Mgr. Ladislav Orlej 
z  Okresného dopravného inšpektorá-
tu a autor štúdie realizovateľnosti pro-
jektu Ing. arch. Štefan Husenica.

Spoločne majú obce silnejší hlas, 
aby mohli získať potrebné finančné 
prostriedky na  realizáciu cyklochod-
níka DeTuSeK. Združenie obcí vznik-
lo za  účelom prípravy a  realizácie 
spoločného projektu „Cyklochodník  

Čierna voda – DeTuSeK“ s prepojením 
na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 
a na ďalšie významné cyklotrasy v re-
gióne. Cieľom projektu „Cyklochodník 
Čierna voda – DeTuSeK“ je nadviazať 
na koncepciu územného rozvoja cyk-
lotrás Bratislavského samosprávneho 
kraja a  prispieť bezemisnou cyklodo-
pravou k  odľahčeniu preťaženej do-
pravnej infraštruktúry v regióne.

Združenie obcí DeTuSeK bude aj po 
vzniku otvorené pre spoluprácu s ďal-
šími. Len nedávno túto možnosť vyu-
žila obec Kostolná pri Dunaji.

Projekt má aj medziregionálny vý-
znam, pretože má ambíciu byť súčas-
ťou spolupráce v  oblasti vzájomné-
ho prepojenia cyklodopravnej infraš-
truktúry Bratislavského samospráv-
neho kraja a  Trnavského samospráv-
neho kraja.
VCs

Mesto vytvorilo pracovné skupiny 
k dôležitým projektom

Primátor mesta Senec Pavol Kvál zvo-
lal pracovné skupiny k veľkým projek-
tom, ktoré plánuje realizovať v tomto 
volebnom období. Jedným z  nich je 
nová základná škola, ktorá má vznik-
núť na Záhradníckej ulici. 

K vzniku školy zadal primátor kon-
krétne úlohy s  termínmi, aby bolo 
mesto pripravené čerpať finančné 
prostriedky na novú školu z Plánu ob-
novy. Trval na tom, aby bolo dopravné 
riešenie navrhnuté tak, aby minimali-
zovalo zásah do kvality života obyva-
teľov Záhradníckej a priľahlých ulíc.

Útvar výstavby pripravuje podklady 
pre  verejné obstarávanie na  projek-
tanta a  zhotoviteľa novej školy, kde 
zohľadňuje požiadavky útvaru straté-
gie a  rozvoja mesta, útvaru školstva 
a ďalších. Útvar projektového riadenia 
usmerňuje procesy, aby bolo mesto 
pripravené a malo čo najväčšiu šancu 
získať financie. Výstavba školy je mi-
moriadne náročný projekt, ktorý tre-
ba dôkladne pripraviť v relatívne krát-
kom čase, aby mesto mohlo s prehľa-
dom umiestniť školopovinné deti. 
MO

Podpisovanie zmluvy o zriadení obcí DeTuSeK. Foto: VCs
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Prerokovanie Urbanistickej 
štúdie rekreačnej zóny 
Slnečné jazerá – Senec 
do 30.03.2023

Mesto Senec ako orgán územného plá-
novania v zmysle príslušných ustano-
vení Stavebného zákona a  súvisiacej 
vyhlášky oznamuje prerokovanie

Návrhu zadania 
územnoplánovacieho podkladu 

„Urbanistická štúdia rekreačnej 
zóny Slnečné jazerá – Senec“

v termíne do 30.03.2023.

Kompletný materiál je k  nahliad-
nutiu na  Mestskom úrade v  Senci, 
útvar stratégie a rozvoja mesta, v pra-
covných dňoch počas úradných hodín 
a zároveň je zverejnený na interneto-
vej stránke mesta Senec:

https : / /www.senec . sk/sk/
clanok/us-slnecne-jazera-senec.

Urbanistická štúdia (UŠ) má rie-
šiť jestvujúce územie „Slnečné jaze-
rá“ určené územným plánom mesta 
na funkčné využitie „šport, rekreácia“, 
ako aj priľahlé rozvojové plochy.

Hlavným cieľom rozvoja územia 
časti Slnečných jazier je územnotech-
nické zlepšenie prostredia a  dobudo-
vanie občianskej vybavenosti, športo-
vých plôch a  rekreačných zón. Záro-
veň je cieľom UŠ územnotechnickými 
opatreniami zvýšiť úroveň poskyto-
vaných služieb návštevníkom športo-
vo rekreačného areálu, ako aj zlepšiť 
technickú infraštruktúru, vrátane do-
pravného napojenia areálu na verejné 
komunikácie.

Týmto sa obraciame na  právnic-
ké a fyzické osoby, vlastníkov v území 
a verejnosť s výzvou na zaslanie svo-
jich námietok a pripomienok v termí-
ne do  30.03.2023 (vrátane) na  adre-
su: Mestský úrad Senec, Útvar straté-
gie a rozvoja mesta, Mierové nám. č. 8, 
903 01 Senec.

Na pripomienky podané po  uve-
denom termíne sa nebude v  záuj-
me zabezpečenia plynulého postupu 
prác prihliadať. Pre  doručenie pla-
tí podacia pečiatka podateľne mesta 
resp. dátum podania na poštovú pre-
pravu. Vyhodnotené budú len tie pri-
pomienky, ktoré sa budú vzťahovať 
k  predmetnému územnoplánovacie-
mu podkladu.
Útvar stratégie a rozvoja mesta

Protipovodňový kanál je zanesený 
biologickým odpadom 
Kúsok od  Strieborného jazera je jedna 
z  protipovodňových lokalít. Nachádza sa 
za  bývalou betonárkou spoločnosti Cesty 
Nitra. Odvodňovacie opatrenia boli finan-
cované z Environmentálneho fondu Minis-
terstva životného prostredia SR a mesto sa 
zaviazalo zabezpečovať pravidelnú údržbu 
počas 5 nasledujúcich rokov. V Senci máme 
nepríjemné skúsenosti s  prívalovými daž-
ďami, preto aj vo vlastnom záujme musíme 
zabezpečiť funkčnosť odvodňovacieho sys-
tému a to nielen na dohodnutých 5 rokov.

Žiaľ, pri  bežnej obhliadke sa zistilo, že 
asi z priľahlej záhradkárskej osady sa opäť 
vynášajú smeti do odvodňovacieho kanálu, 
čo môže spôsobiť problémy pri prívalových 
dažďoch. Prosíme občanov, aby biologickým 

a iným odpadom neznefunkčňovali protipo-
vodňové diela. Odpad treba ukladať na zber-
ný dvor – v Senci ich máme 2! Alebo využi-
me možnosť kompostovania. Nevyrábajme 
si problémy zbytočnou nedôslednosťou.
VCs

Poznáme výsledky hodnotenia škôl INEKO
„Rebríčky komplexne nehodnotia kvali-
tu školy, ale informujú o výsledkoch žia-
kov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdie-
ly medzi žiakmi jednotlivých škôl spôso-
bené inými faktormi, než je vzdelávací 
proces (napríklad rozdiely v sociálnom 
zázemí), nepokrývajú celý obsah vzde-
lávania a nemerajú ani pridanú hodno-
tu školy. 

Rebríčky tak môžu byť užitočným po-
mocným ukazovateľom pri výbere školy, 
najmä by však mali pritiahnuť záujem ve-
rejnosti k diskusiám o kvalite škôl,“ uvá-
dza INEKO, Inštitút pre ekonomické a so-
ciálne reformy na úvodnej strane svojho 
portálu.  

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Se-
nec sú štyri základné školy, pričom Základ-
ná škola Kysucká 14 nebola zahrnutá do reb-
ríčka, pretože v hodnotenom období nema-
la 9. ročník. V hodnotení sa však nachádza 
Súkromná základná škola Kysucká 14, kto-
rá sa umiestnila najlepšie spomedzi senec-
kých škôl.

Umiestnenie seneckých základných 
škôl v rebríčku vyše 700 základných 
škôl v rámci celého Slovenska: 
• SZŠ Kysucká 14: 18. miesto (2021/22), 
• ZŠ Mlynská: 150. miesto (2021/22), 481. 

miesto (2020/21), 461. miesto (2019/20), 
• ZŠ s VJM: 191. miesto (2021/22), 525. 

miesto (2020/21), 480. miesto (2019/20), 
• ZŠ Tajovského: 294. miesto (2021/22), 319. 

miesto (2020/21), 299. miesto (2019/20). 
Medzi seneckými základnými škola-

mi  stojí so značným náskokom na prvom 
mieste SZŠ Kysucká 14, ktorá bola prvýkrát 
zaradená do rebríčka INEKO. Treba však 
pripomenúť aj to, že ZŠ Mlynská a ZŠ s VJM  
postúpili v rebríčku výrazne vyššie oproti 
predchádzajúcim dvom školským rokom. 
Poradie škôl v školskom roku 2021/2022 
v rámci BSK bolo nasledovné:
• SZŠ Kysucká – 6. miesto
• ZŠ Mlynská – 47. miesto
• ZŠ s VJM 58. – miesto
• ZŠ Tajovského – 81. miesto.
VCs

POZVÁNKA
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pozýva svojich členov na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU MS SČK SENEC

ktorá sa uskutoční 23.03.2023 o 17:00
v školskej jedálni ZŠ Tajovského, Senec

(účasť nahláste na tel. čísle 0903 355 606)
Tešíme sa na Vás!

MS SČK Senec

Takto sa odpad nemá riešiť. Foto: KCz
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Nový cestovný 
poriadok MAD 
Senec
Na www.senec.sk je zverejnený nový ces-
tovný poriadok Mestskej autobusovej do-
pravy. Je v podstate rovnaký ako ten pred-
chádzajúci, na ktorý si už obyvatelia mes-
ta zvykli. Prevádzkovateľ MAD zabezpečí 
jeho vylepenie aj na zastávkach.

Primátor mesta Senec Pavol Kvál sa 
stretol s  riaditeľom odboru dopravy BSK 
a s predstaviteľmi Bratislavskej integrova-
nej dopravy (BID), aby dohodli podmienky 
obnovenia autobusovej prepravy na  Svä-
tý Martin medzimestskou dopravou. Keď 
budú doladené detaily, budeme informo-
vať o obnovení spojov.
MO

Primátori a starostovia regiónu 
Podunajsko sa stretli, aby riešili 
priority jednotlivých miest a obcí 
Na úrade Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK) sa konalo stretnutie primáto-
rov a  starostov regiónu Podunajsko. BSK 
aktualizuje zásobník projektov pre  náš 
región, ktorého cieľom je určiť priori-
ty jednotlivých miest a obcí do roku 2027 
a  zapracovať ich do  priorít kraja. Senec 
na  stretnutí zastupoval primátor Pavol 
Kvál a splnomocnenec Gábor Klenovics.

Primátor Kvál upriamil pozornosť 
účastníkov na  absolútne priority Senca 
a  tiež okolitých obcí, ktorými sú zvyšova-
nie kapacity škôl a materských škôlok, vy-
budovanie novej školy, poliklinika – zdra-
votné stredisko a tiež čistenie a revitalizá-
cia Slnečných jazier. Prediskutovali aj mož-
nosti vybudovania športového zázemia.

BSK si je vedomý toho, že najväčší nárast 
obyvateľov v kraji nie je v hlavnom meste, 
ale práve v okrese Senec a preto chce v ma-
ximálnej možnej miere pomôcť pri  budo-
vaní nových školských zariadení.

Tiež zdieľa názor samospráv, že nie-
ktoré kritériá na  čerpanie finančných 
prostriedkov sú zle nastavené a  treba ich 
upraviť. Napríklad v  súčasnosti je možné 
čerpať finančné prostriedky len na  školu, 
ale nie na jedáleň a telocvičňu, ktoré ško-
la potrebuje.

Sú naplánované aj ďalšie stretnutia, 
kde budú predstavitelia mesta ďalej tlačiť 
na  vytvorenie podmienok na  realizáciu 
priorít obyvateľov.
MO

Trasa zo Svätého Martina do Senca má dĺžku 
6,3kilometra. Foto: GoogleMaps

Súčasťou lavičky je pergola pre ruže, ktoré mesto zasadí v máji. Ruže 
sa tak opäť vracajú na verejné priestranstvá mesta, kde si ich v minu-
losti pamätáme aj na historických fotografiách. Foto: redakcia

Nielen pre zaľúbených pribudla v parku pred Mestským 
úradom takáto krásna osvetlená lavička. Foto: redakcia 

Predstavitelia regiónu Podunajsko na BSK. Foto: GK
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Medziročné porovnanie triedenia odpadu v meste 
Senec za roky 2021 a 2022

Úroveň miery vytriedenia
2021 – 52,14%
2022 – 52,76%
Zmesový komunálny odpad
2021 – 4.878,29 t
2022 – 4.732,62 t
Biologicky rozložiteľný kuchynský 
a reštauračný odpad
2021 – 606,95 t
2022 – 743,335 t
Papier a lepenka
2021 – 564,766 t
2022 – 602,670 t
Plasty
2021 – 625,25 t
2022 – 410,81 t
Bioodpad
2021 – 1.631,00 t
2022 – 1831,16 t
Sklo
2021 – 325,96 t
2022 – 340,26 t
VKM – viacvrstvové kombinované 
materiály
2021 – 12,40 t
2022 – 9,08 t
Obaly z kovu
2021 – 7,82 t
2022 – 5,90 t
Šatstvo
2021 – 56,16 t
2022 – 65,40 t
Rozpúšťadlá
2021 – 1,00 t
2022 – 0,04 t

Pesticídy
2021 – 0,00 t
2022 – 0,06 t
Žiarivky a iný odpad obsahujúci 
ortuť
2021 – 0,488 t
2022 – 1,014 t
Vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky
2021 – 212,515 t
2022 – 198,422 t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 19,105 t
2022 – 20,129 t
Oleje a tuky - nebezpečný odpad
2021 – 0,38 t
2022 – 0,24 t
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá 
a živice obsahujúce NL
2021 – 4,06 t
2022 – 2,88 t
Batérie a akumulátory a netriedené 
batérie a akumulátory obsahujúce 
tieto batérie
2021 – 273,381 t
2022 – 266,018 t
Batérie a akumulátory iné
2021 – 0,409 t
2022 – 0,458 t
Vyradené elektrické a elektronic-
ké zariadenia obsahujúce nebezpeč-
né časti
2021 – 11,343 t
2022 – 11,576 t

Vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia iné
2021 – 178,18 t
2022 – 219,914 t
Drevo
2021 – 312,35 t
2022 – 286,86 t
Kovy
2021 – 26,132 t
2022 – 2,437
Meď, bronz, mosadz
2021 – 34,375 t
2022 – 53,807 t
Hliník
2021 – 43,984 t 
2022 – 75,822 t
Olovo
2021 – 1,586 t 
2022 – 2,811 t
Železo, oceľ
2021 – 1.144,992 t
2022 – 1.329,033 t
Cín
2021 – 1,045 t
2022 – 0,110 t
Zmiešané kovy
2021 – 44,221 t
2022 – 69,416 t
Odpad z čistenia ulíc
2021 – 10,44 t
2022 – 36,58 t
Objemný odpad
2021 – 532,228 t
2022 – 837,340 t
Drobný stavebný odpad
2021 – 203,66 t
2022 – 250,94 t

Naše skúsenosti oceňujú aj iné mestá
Mesto Levoča vyslalo do Senca koncom ja-
nuára štvorčlennú delegáciu na čele s vice-
primátorom JUDr. Pavlom Papcunom. Pri-
šli získať informácie o tom, ako máme na-
stavený systém zberu komunálnych odpa-
dov v našom meste.

Zaujímali sa hlavne o systémy, ktoré vy-
užívame a o našom postupe pri nastavova-
ní množstvového zberu a čipovania zber-
ných nádob. 

Levočania už absolvovali podobnú náv-
števu na  magistráte v  meste Trenčín. Po-
tešilo nás, že tam ich nasmerovali  práve 
do nášho mesta.
VCs Levočská delegácia sa v Senci zaujímala o náš systém zberu odpadov. Foto: VCs
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Krátka 4, Senec

Opravy,
výmena
batérií HODINKY

ŠPERKY

03-03

Mestské noviny Senčan: www.sencan.sk 
Kontakt: sencan@senec.sk – Uzávierka 20.03.2023

Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

Ponúkame prácu dôchodcom, invalidným 
dôchodcom a študentom v Trafikách v Senci.

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

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

 juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266

03-01

COOP JEDNOTA Bratislava-vidiek, SD  
– Dozorný výbor člen. základne Senec

Predsedníčka: Vlasta Tóthová č. tel. 20 4592 7463

POZÝVA členov Jednoty

Na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU
Dňa 29. marca 2023 (streda) o 16:00 hod.

Do PIZZERIE FÉNIX na konci Krátkej ulice v Senci

03-02

Vstupné je dobrovolné
Termín: 19.3.2023

Miesto: Slnečné jazerá Senec - Južná zóna
Začiatok pre predajcov: od 5:00 hod. 
Začiatok pre návštevníkov: 7:00 hod.

Koniec: 13:00 hod.

Pre viac informácií: mobil: +421 904 362 149, email: blsak@slnecnejazera.eu 
Ďaľšie termíny: 19.3.2023, 16.4.2023, 1.5.2023, 3.9.2023, 1.10.2023, 5.11.2023
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Dve besedy v Senci
V ZŠ na Kysuckej 14 v Senci zorganizova-
li dve besedy s Danušou Dragulovou-Fak-
torovou, vydavateľkou detských časopi-
sov a autorkou štyridsiatich kníh pre deti 
i dospelých. Žiaci 2. B pod vedením tried-
nej učiteľky Eleny Bolfovej aj žiaci 4. A pod 
vedením triednej učiteľky Márie Hrtano-
vej odoberajú v škole časopis Maxík a pra-
cujú s ním na vyučovacích hodinách. Živo 
diskutovali, zaujímali sa o jeho tvorbu, ale 
predstavili aj svoje mesto. Ukážky z autor-
kiných kníh čítala jej redakčná kolegyňa 
Barbora Dorušiaková. Na záver školáci do-
stali ako darček ďalšie dva časopisy z vy-
davateľstva DAXE – Enviráčika a Zvonček.
MO

Karneval v ŠKD ZŠ 
J.G.Tajovského
ZŠ J.G.Tajovského – Školský klub sa prvý-
krát zišiel 27.1. a práve prváci rozbehli ten-
to krásny sviatok oslavami. V  piatok 3.2. 
sa zapojili staršie ročníky. Na chodbe ško-
ly sa to hmýrilo rôznymi farbami a deti si 
masky i kamarátov užívali v plnej paráde. 
V kolektívoch znel smiech, radosť, uvolne-
nie i vzájomné hodnotenie masiek. Tanec 
i súťaže zabrali takmer 2 hodiny a ani sme 
sa nenazdali a  nastal čas hodnotenia, ko-
niec zábavy a odchody domov. Deťom bolo 
ľúto, ale veci, ktoré sú dobré a zaujímavé 
sa, žiaľ, vždy rýchlo končia. Za dobrú nála-
du a úspešnú akciu sa deti poďakovali všet-
kým pani vychovávateľkám, ktoré sa im 
venovali a usporiadali pre nich oslavu fa-
šiangového obdobia
MonSkov

Ľudské telo s Victorom Ibarom ml.
Priblížiť informácie o  ľudskom tele 
pre  štvrtákov na  základnej škole nie je 
najľahšie, ale budúci lekár Victor Ibara ml. 
sa toho zhostil fantasticky. Štyri štvrtácke 
oddelenia si našli pohodlie v  malej telo-
cvični a čakali, čo sa bude diať. Victor mal 
pri sebe kostru dospelého človeka postave-
nú vedľa seba ako kamaráta.

Prednáška bola pútavá, deti sa spontán-
ne zapájali do  rozhovoru aj s  vedomos-
ťami, ktoré získali na  vyučovacej hodine. 
Kostru Victor spolu s deťmi rozobral (slov-
ne) dopodrobna a používal také slová, kto-
ré neboli príliš odborné, ale vystihli kaž-
dý detail. Deti spolupracovali ako hodinky. 
Človek s takou charizmou ako má Victor by 
sa hodil aj na povolanie pedagóga. Zhodou 
okolností má v sebe aj lekársku aj pedago-
gickú motiváciu a gény. Tatko je lekár, ma-
mina vychovávateľka.

Prednáška bola vkusná, zrozumiteľná, 
zábavná, inšpiratívna a  hlavne motivač-
ná. Bodaj by bolo v našom okolí, v našom 

meste, krajine, čo najviac takýchto osob-
ností, ktoré vedia, čomu sa chcú vo svojom 
živote venovať a akí chcú byť pre ľudí pro-
spešní. Veľká vďaka za takéto popoludnie.
MonSkov

Danuša Dragulová-Faktorová predstavuje žiakom knižky. Foto: archív

Victor Ibara ml. pripravil pre deti pútavý výklad. Foto: MonSkov

Kostra deti zaujala najviac. Foto: MonSkov
Na karnevale sa tvorivosti medze 

nekladú. Foto: MonSkov
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Bratislava, Laurinská 15
Senec, Lichnerova 35

www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk

03-04

PPlláávvaanniiee  aa  kkuurrzzyyPlávanie a kurzy

03-05

Oslava, konferencia alebo svadba? 
Pre nás žiaden problém!
Skupina hotelov Grand Rezort Senec 
ponúka klientom nezabudnuteľný zážitok.

GRAND REZORT SENEC

PREČO PRÁVE MY?
kvalitný personál - individuálny prístup
4 miestnosti - kapacita sedenia až 290 osôb
ubytovanie až 420 osôb - letná terasa
súkromná pláž

Tešíme sa na Vašu návštevu.
+421 910 807 031, rezervacie@hotelzatoka.eu

www.hotelzatoka.sk

senčannoviny.indd   1senčannoviny.indd   1 18/01/2023   13:21:4518/01/2023   13:21:45
03-06
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Hodinka s Andrejom Tušerom
Hosťom Moniky Macháčkovej v  Talkšou 
„Hodinka s…” bol prof. PhDr. Andrej Tušer, 
CSc., ktorý sa na  sklonku minulého roka 
dožil krásneho životného jubilea a nedáv-
no mu vyšla ďalšia kniha „Spoza pera“, 
milé čítanie o živote a o práci.

Na talkšou, ktorá sa uskutočnila 8. feb-
ruára, boli prítomní až traja primátori, 
v  hľadisku sedel súčasný primátor Pavol 
Kvál spolu s viceprimátorom Jurajom Gu-
bánim a  predošlý primátor Dušan Badin-
ský. Z  plátna sa obecenstvu prihovoril aj 
bývalý primátor Karol Kvál, ktorý bol krst-
ným otcom knihy „Kroky slov“. Táto kni-
ha vyšla pri  príležitosti kolokvia na  Pan- 
európskej vysokej škole k 75. narodeninám 
Andreja Tušera.

Rozprávalo sa aj o  okolnostiach vzni-
ku knihy Márie Mackovej „Ak zastaneš, za-
mrzneš“, ktorá je biografiou a výpoveďou 
Andreja Tušera o dobe, v ktorej žil a žije.

Z dialógu s  Monikou Macháčkovou si 
obecenstvo mohlo utvoriť obraz o „ars po-
etike“ žurnalistu Andreja Tušera a o jeho 
názoroch na súčasné trendy v žurnalistike, 
ale prišla reč aj na vinárstvo, ktoré je jed-
nou z jeho životných vášní.

Rozprávanie párkrát doplnili populárne 
skladby, ktoré zahrali Rudolf Galambos 
a Miklós Bertok. 

Hosť na záver pozval prítomných na nie-
čo dobré pod zub a čašu kvalitného rýnske-
ho rizlingu. Prítomní sa mohli na vlastné oči 
presvedčiť z  katalógov výstav vín v  Senci 

od roku 1985, že ide naozaj o kvalitu. Veď už 
takmer pred 40 rokmi nezávisle na sebe zís-
kavali vinár Andrej Tušer i dnešný skúsený 
vincúr Štefan Vörös medaily. 

Hosťom najbližšej talkšou Moniky Ma-
cháčkovej bude Eva Pavlíková.
VCs

Pedagógovia sa vzdelávali
Školský úrad v Senci pozval špičkovú odborníčku v oblasti ume-
leckého prednesu Jaroslavu Čajkovú na odborný seminár. Uči-
telia, ktorí pripravujú žiakov na súťaže v umeleckom prednese, 
alebo sú členmi porôt na týchto súťažiach, sa dozvedeli veľa pod-
netných informácií, ktoré im pomôžu v tejto oblasti. Okres Senec 
je historicky úspešný a bohatý na talenty, máme niekoľko víťazov 
celoštátnych, ba dokonca aj medzinárodnej súťaže v prednese. Ve-
ríme, že aj budúcnosť prinesie ďalších úspešných recitátorov.
MM

Vyhrali sme 1. miesto v krajskom kole v prednese povestí Šaliansky Maťko. 
Okres Senec reprezentovala žiačka 5.A triedy Súkromnej základnej školy na 
Kysuckej ulici Hanka Pikáliová. Zvíťazila s prednesom povesti Štefana Morav-
číka Mohamedánska láska. Postupuje do národného kola. Zdroj: SZŠ Senec

Profesor Andrej Tušer odpovedá na otázky Moniky Macháčkovej. Foto: VCs

Učitelia sa učili o umeleckom prednese. Foto: EA
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Úplne bez starostí

Bezpečne

Rýchlo

Za najvyššiu možnú cenu

janavikrutova.sk

03-07

HerStory – výstava venovaná ženám
Mesto Senec v spolupráci s občianskym združením Post Bellum SK pri-
náša obyvateľom Senca zaujímavú putovnú exteriérovú výstavu veno-
vanú ženám pod názvom HerStory.

Keď sa pozrieme na históriu, na to, ako sa o nej učíme, zistíme, že jej 
hlavnými rozprávačmi sú najmä muži. Iba výnimočne sa objavujú aj ženy. 

Expozícia výstavy je tvorená 15 príbehmi žien, ktoré spája ich silná 
vôľa, ktorá im pomohla presadiť sa, uspieť, alebo dokonca prežiť. Ich prí-
behy sú inšpiratívnym príkladom, ako sa aj v ťažkej dobe a situácii dá 
vzoprieť, stať sa silnými a cieľavedomými. 

Autorom grafiky “Woman power” je Matúš Maťátko, ktorý mal svo-
ju výstavu aj v MsKS v Senci v Labyrinte v marci 2019 a ktorý sa venuje 
veľkoplošnej grafike, ilustrácii, soche a maľbe. 

Nech sa páči, príďte sa zoznámiť s príbehmi žien: Ľubica Lacinová, 
Lívia Herzová Kazárová, Dalma Špitzerová,  Naďa Földváriová Pavlíko-
vá, Marta Grossmanová Györiová, Mária Luptáková Matejčíková, Ire-
na Príkopská Macsiczová, Ilona Németh, Jela Špitková, Magda Vášaryo-
vá, Marianna Krajčírová Némethová, Katarína Ráczová Lokšová, Milota 
Havránková, Klára Chlamtáčová, Eva Adamiková Tokodi. Ich príbehy 
si môžete prečítať od 1.3. do 15.3.2023 v parku pred Mestským úradom.
MsKS Labyrint

Katarína Zemková s Ivanom 
Matulíkom uviedli do života 
spoločné dielo
Koncom januára sa v bratislavskom CLUBe 
PENATI uskutočnil krst knihy autorov Ka-
taríny Zemkovej (maľba) a  Ivana Matulí-
ka (verše), s názvom PRAVDY A SNY. Túto 
novinku na  slovenský knižný trh uviedlo 
Vydavateľstvo Perfekt. Úlohy krstných ro-
dičov sa zhostili Emília Vášáryová a Kamil 
Peteraj, ktorí ju za  príjemných tónov har-
fy Márie Kmeťkovej pokrstili slamienkami. 
V  knižke sa snúbi výtvarné umenie Kata-
ríny Zemkovej s reflexiami herca, kreatív-
neho producenta a galeristu Ivana Matulí-
ka. Grafickú úpravu navrhol Juraj Ulický. 

Knižka je písaná trojjazyčne, okrem sloven-
činy ešte v maďarčine a angličtine, čo ju kva-
lifikuje vstúpiť na trh aj pre širšiu európsku 

verejnosť. Vydavateľstvo Perfekt ju posie-
la na  knižné veľtrhy do  Budapešti, Frank-
furtu nad  Mohanom a  do Londýna.    KZ

Dejiny nie sú iba 
roky a dátumy, 
ale najmä príbehy 
obyčajných ľudí 
Príbehy obyčajných ľudí tvoria takzvané 
„malé dejiny“ našej krajiny. 

Sú to príbehy tých, ktorí prežili 2. svetovú 
vojnu, holokaust, Slovenskú ľudácku 
republiku, boli perzekvovaní počas 
komunistického režimu, boli súčasťou 
pádu režimu počas Nežnej revolúcie. Ich 
príbehy sú dnes na Slovensku málo známe 
a mnohokrát prekrúcané alebo popierané. 

Nedovoľte spolu s nami, aby sa na skutočné 
príbehy zabudlo. Umožnite, aby sa vaši 
občania začítali do príbehov 20. storočia, 
priamo na vašom námestí a rozšírili svoje 
poznanie o nedávnej minulosti. 

Pridajte sa tak k mestám a obciam, 
s ktorými sme už od roku 2015 mali 
možnosť spolupracovať. Sú to napríklad 
Bratislava, Bolešov, Banská Bystrica, Poprad, 
Kežmarok, Levice, Sobrance, Hurbanovo, 
Trstená a mnohé ďalšie. 

Technické parametre

Výstava je zložená zo 4 panelových 
veží. Pôdorys jednej konštrukčnej 
veže je 4,84 m² a výška je 3 metre.  

Cena

650 € ‒ inštalácia výstavy na 
2 týždne alebo na 1 mesiac.

Cena obsahuje náklady na prevoz, 
inštaláciu, demontáž a poistenie 
výstavy proti proti krádeži, 
vandalizmu, aj proti vplyvom 
nepriaznivého počasia. 

Kontakt 

V prípade záujmu alebo otázok 
prosím kontaktujte:

Michaela Polovková 
michaela.polovkova@postbellum.sk
+421 910 336 686

www.postbellum.sk

→ →→

→ →

Knihu uviedli do života Emília Vášáryová a Kamil Peteraj. Foto: MM
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Moja vízia modernej školy
Ako si predstavujete školu budúcnosti? 
Ako by mala vyzerať? Čo všetko by malo 
byť jej súčasťou, aby v  nej žiaci dostali 
nielen kvalitnú výučbu, ale mali možnosť 
športovať a relaxovať? Tieto otázky si klád-
li žiaci 6. ročníka ZŠ Tajovského v  rámci 
hodín občianskej náuky. 

Pod vedením pána učiteľa Mgr. Milana 
Urdu pracovali na rozvoji svojej tvorivos-
ti, hľadali a navrhovali riešenia, častokrát 
alternatívne, ktoré si vyžadovali nemalú 
dávku predstavivosti a fantázie. 

Od slov prešli k  činom a  počas šty-
roch týždňov sa fantázie žiakov pretavili 
do skutočnosti a vytvorili unikátne mode-
ly moderných škôl podľa vlastných pred-
stáv. Nás teší, že okrem rôznych športo-
vých areálov, oddychových detských kú-
tikov, súčasťou ich projektov boli aj mo-
derné priestory pre  knižnice, eko-školy 

s  veternou elektrárňou, fotovoltaický-
mi panelmi a  separáciou odpadu, odbor-
né učebne, triedy vybavené netradičným 

nábytkom alebo technológiami urýchľu-
júcimi proces učenia. V niektorých prípa-
doch žiaci vytvorili učebné pomôcky, ktoré 
sa dajú využiť na hodinách enviromentál-
nej výchovy alebo fyziky. 

Do projektu sa zapojilo veľa žiakov. Do-
kazuje to množstvo modelov, ktoré boli 
sprístupnené v  školskej galérii. Tá slúžila 
na to, aby si žiaci všetkých ročníkov mohli 
v pokoji pozrieť skvelú prácu svojich spo-
lužiakov a  tým sa vzájomne inšpirovať 
a motivovať. 

Táto dlhodobá, projektovo orientovaná 
úloha naznačuje, že do projektovania no-
vých škôl, či renovácii tých starých, by sa 
mohli svojimi návrhmi zapojiť aj deti. Veď 
kto najlepšie vie posúdiť čo potrebujú, keď 
nie oni sami? 

Pozrite si ukážku návrhov žiakov našej 
školy.
Mgr. Silvia Peterka

ZŠ J. G. Tajovského si pripomenula 770. výročie prvej písomnej 
zmienky o Senci
Žiaci našej školy si 770. výročie prvej pí-
somnej zmienky o  meste Senec pripome-
nuli prostredníctvom svojich projektov, 
ktoré boli venované histórii mesta a  tiež 
maľbou, tvorbou modelov, či skulptúr his-
torických dominánt nášho mesta. Žiaci vy-
tvorili napríklad Turecký dom, Stĺp hanby,  
Oblúk z niekdajšieho hostinca Zlatého gri-
fa či dnes už takmer opravenej židovskej 
synagógy. Aké sú naše deti šikovné, vidieť 
napríklad aj na  obrázku krásnej makety 
Tureckého domu.
Mgr. Silvia Peterka

Aj takto si žiaci predstavujú školu budúcnosti. Foto: ZŠT

Veľa priestoru, možnosti športovania a zeleň – tak má podľa detí škola vyzerať. Foto: ZŠ Tajovského

Turecký dom očami žiaka. Foto: ZŠ Tajovského
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Podnikáme s aktivitou na GABe
V polovici decembra minulého roka vznik-
la na Gymnáziu Antona Bernoláka v Sen-
ci v poradí už štvrtá študentská firma s ná-
zvom YouNG, ktorá bola vytvorená opäť 
ako súčasť programu JA Slovensko v pred-
mete Aplikovaná ekonómia. Tento predmet 
si môžu študenti našej školy zvoliť v pred-
maturitnom ročníku spomedzi viacerých 
voliteľných predmetov a  vyučovanie pre-
bieha ako 2-hodinový seminár týždenne.

Našu študentskú firmu tvorí 12 študen-
tov z 3. A triedy a z triedy septima. Jej čin-
nosť je zameraná na  prípravu a  organi-
záciu spoločenských akcií ako sú večier-
ky, plesy a  pod. Druhým produktom fir-
my budú mikiny s vlastnými originálnymi 
potlačami.

Prvú akciu firma YouNG zorganizovala 
koncom januára. Počas piatkového večera 
sa školou premávali celosvetové hviezdy 
na Hollywood party. Keď celebrity vkroči-
li na  červený koberec ich snov, mali šan-
cu vidieť nádherné dekorácie, na  ktorých 
si dali členovia firmy naozaj záležať. Ča-
kalo na  nich skvelé občerstvenie formou 
bufetového stola, pestrý program, kva-
litná hudba a  súťaže. Hlavným cieľom 
však v  tento večer mala byť predovšet-
kým dobrá zábava. Študenti od  prímy až 

po štvrtákov či oktávu sa bavili po celý ve-
čer a vytvorili príjemnú atmosféru v škol-
skom prostredí a  zároveň podporili našu 
študentskú firmu. Vďaka vydarenej akcii 
a  pozitívnej spätnej väzbe sme nezaháľa-
li a hneď sme sa vrhli na plánovanie ďal-
šej akcie, na ktorú sa študenti našej školy 
môžu tešiť už v nasledujúcich mesiacoch. 

Ďalšie informácie o firme ako aj aktuali-
ty môžete sledovať aj na firemnom  instag-
rame: firma_young.
Študenti firmy YouNG pri GAB Senec

ZŠ Kysucká išla na hokej
Vďaka žiačke Alexandre Sz. a  jej 
nadšeniu pre  hokejový klub FC Slo-
van sa mohlo niekoľko tried ZŠ Ky-
suckej bezplatne zúčastniť zápasov. 
Žiaci si okrem gólov užili oddelenú 

sekciu, úvodnú štátnu hymnu, fotenie 
s  maskotom, povzbudzovanie hneď 
od  fanúšikovského kotla a  výstavu 
zverejnenú na chodbách štadiónu.
Elena Bolfová 

Keď sa oplatí byť fanúšikom.... Foto: EB S maskotom sa chceli fotiť všetci. Foto: EB

Hollywood party. Foto: GAB
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Rok po
Keď pred rokom začali dopadať prvé rake-
ty na Ukrajinu, začali na naše územie pri-
chádzať prví ukrajinskí utečenci. Všetci 
sme si mysleli a dúfali, že po pár týždňoch 
sa život vráti do starých koľají. Ibaže pre-
šiel rok a mnohí obyvatelia Ukrajiny sa stá-
le nemôžu vrátiť do svojich domovov. 

Sú aj medzi nami, v  Senci. Stali sa na-
šimi susedmi, kolegami, spolužiakmi, 
priateľmi. 

Nie je dôležité, koľko Ukrajincov v  na-
šom meste žije, dôležité je, ako spolu doká-
žeme nažívať. Sú to ľudia rovnakí ako my, 
so svojimi radosťami aj starosťami. Pracu-
jú, deti chodia do  škôl, chcú byť súčasťou 
komunity.

“Máme kamarátov z rôznych častí Ukra-
jiny, tak nám plánovanie trvá trochu dlh-
šie. Ale nakoniec sa to podarilo, dohod-
li sme sa a  tešili sa na  lyžovačku v  ukra-
jinských horách. Dátum odchodu mal byť 
26.2.2022,” napísala Iryna.

Namiesto lyžovania balila Iryna ku- 
for a spolu s deväťročným synom utekala 
z Ľvova. Prišla do Senca, kde im v začiat-
koch pomohol Ukrajinec Alex, ktorý tu žije 
už niekoľko rokov a bol prvým kontaktom 
mnohých utekajúcich pred vojnou. Iry-
na mala šťastie. Natrafila tu na Senčanku 
Katku, ktorá Iryne a jej kamarátke s deťmi 
ponúkla byt, pomohla dostať deti do školy 
a im získať prácu.

Ale Iryna hovorí, že postoj Katky nie je 
ojedinelý. Za  takmer rok, čo žije v  Senci, 
sa stretla len s ústretovosťou ľudí, ochotou 
pomôcť. 

Pracuje v skladoch pri diaľnici, kde naš-
lo prácu viac ukrajinských žien. Zo začiat-
ku dúfali, že čoskoro bude kľud a  ony sa 
budú môcť vrátiť domov. Ale keď aj po pár 
týždňoch bol koniec v  nedohľadne, pove-
dali si, že nemôžu len tak sedieť a  treba 
niečo robiť. Chodia do práce, pracujú ako 
dobrovoľníčky, učia sa slovenčinu. Iryna 
hovorí, že je to prejav úcty hovoriť jazy-
kom ľudí, ktorí jej a  jej rodákom nezištne 
pomáhajú. Slovenčinu sa učí trikrát do týž-
dňa a musím povedať, že jej to ide výborne. 
Aj vďaka tomu Iryna dostala lepšiu prácu 
a zo skladu sa dostala na predajňu.

Iryna je mladá žena, má vyštudované 
dve vysoké školy. V Ukrajine mala výbor-
nú prácu, byt, rodinu, priateľov, zázemie. 
Rada cestovala, je vášnivá turistka a  ly-
žiarka. Utekala s  jedným kufrom a  nie je 
isté, či sa ešte bude mať kam vrátiť. Ale keď 
to bude možné, rada by sa vrátila naspäť 
do Ukrajiny. Tak ako mnohé iné ukrajinské 
ženy, ktoré tu sú. Kým sa tak stane, rada os-
tane v našom meste, ktoré sa jej páči.

Tina je Slovenka, býva v  Senci pár ro-
kov. Je mamičkou malého synčeka a popri 
starostlivosti o neho zvláda aj administrá-
ciu facebookovej skupiny “Pomôžme keď 

môžme”, ktorá sa zameriava na  pomoc 
mamičkám v  núdzi. Hlavne ukrajinským, 
ale pomoc neodmietne žiadnej mamičke, 
ktorá sa na  ňu obráti. Je to neuveriteľne 
aktívna a akčná mladá žena. Ja som po pár 
minútach rozhovoru s  ňou len nechápa-
vo krútila hlavou, čo všetko sa dá dokázať 
a stihnúť zorganizovať. Martinka pomáha 
s písaním životopisov, pri hľadaní práce či 
komunikácii s úradmi, mamičky sa na ňu 
obracajú, keď potrebujú kočík, oblečenie, 
či vybavenie do  domácnosti. Zbiera vosk, 
z ktorého sa vyrábajú sviečky, ktoré posie-
lajú na Ukrajinu. Cestuje po celom Sloven-
sku, zbiera veci od darcov a potom zas roz-
váža pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Chce 
to všetko dokonalé plánovanie a Martinka 
to dokonale zvláda. 

Pýtala som sa jej, dokedy bude pomá-
hať. Usmiala sa a povedala, že dokedy bude 
treba.
Lucia KrutáIryna a Nasťa. Foto: archív rodiny

Tina so synčekom. Foto: archív rodiny
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Kúdeľníčka – prelietavý 
staviteľ
Mestské múzeum v Senci bolo 
už od  svojho vzniku progra-
movo koncipované ako re-
gionálne, aby tak zvýrazni-
lo mimoriadnu hodnotu kul-
túrneho a  prírodného dedič-
stva v našom bezprostrednom 
okolí. Príroda, vrátane jej ži-
vých či neživých zložiek, totiž 
od  počiatku formovala pros-
tredie, v ktorom sme dnes situ-
ovaní nielen my Senčania, ale 
kde sa špecificky tvorili aj naše 
dejiny. V  súčasnosti už žiaľ 
z neho ostalo len takmer nepa-
trné torzo, ale o  to vzácnejšie 
momenty.  

V prírodovednej expozícii 
nášho múzea dnes reprezen-
tuje zaujímavú faunu okolia 
stojatých i  tečúcich vôd cha-
rakteristické hniezdo kúdeľ-
níčky lužnej, príbuznej pre ve-
rejnosť o  niečo známejších 
sýkoriek.

Veľkosťou dokonca men-
šia ako vrabec pôsobí kúdeľ-
níčka svojim primárne sivým 
telom s  hnedastými krídla-
mi pomerne nenápadne, vý-
razná býva predovšetkým 
čierna páska cez  oči. Sam-
ček sa už skoro na  jar púšťa 

do  stavby unikátneho guľovi-
tého hniezda „vymurovaného“ 
z  rastlinného páperia zhutne-
ného slinami a často uchytené-
ho na jemných konárikoch to-
poľov a vŕb. 

Ak samičku dielom zaujme, 
dostavajú ho obaja pre  svo-
je potomstvo. Ale kde-tu ostá-
va aj nepovšimnutý, a  tak sa 
do  stavby púšťa niekde inde 
úplne od základov.

Pravda, samček neostáva 
svojej partnerke nič dlžný. Sta-
rostlivosť o  vajíčka, z  ktorých 
sa po  dvoch týždňoch liahnu 
mláďatá, ostáva vo väčšine prí-
padov na už osamelej samičke, 
jej pôvodný nápadník v  tom 
čase už totiž často úspešne ku-
rizuje niekde v okolí a dokáže 
v jednej sezóne oplodniť až tri 
partnerky. 

Naopak, v  menej častých 
prípadoch hniezdo opúšťa sa-
mička a na starostlivosť o mlá-
ďatá ostáva samec sám.  

Pri najbližšej prechádzke 
v  okolí našich vôd buďte po-
zorní a  možno toto unikátne 
hniezdo sami zbadáte.
Jana Fedorová,  
Mestské múzeum v Senci

Mesto Senec 
podporuje medikov

Jednou z priorít Mesta Senec je aj výstavba 
novej polikliniky. Nestačí však mať budo-
vu, treba aj lekárov všetkých potrebných 
špecializácií.

Aj preto sa vedenie mesta rozhodlo pod-
poriť EUROPEAN NPO & NOME WEEKEND 
2023, stretnutia študentiek a  študentov 
medicíny, ktoré sa konalo v Hoteli Zátoka 
na Slnečných jazerách. 

Pri tejto príležitosti viceprimátor Ju-
raj Gubáni a  prednostka MsÚ Jarmila Ré-
pássyová oslovili prezidentku Slovenskej 
asociácie študentov medicíny Lauru Banov-
čanovú, aby zostala v  kontakte s  mestom 
a pomohla s informovaním budúcich leká-
rov o možnostiach práce v Senci.
MO

Foto: Stanislav Harvančík, www.birdphotoworld.sk

Prezidentku asociáce Lauru Banovčanovú privítal viceprimátor 
Juraj Gubáni a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová. Foto: MO
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Spievajúce sestry
Rodáčky zo Senca, Zuzana a Viktória Ballánové, sú profesionálne 
operné speváčky.  Obe úspešne pôsobia doma i v zahraničí 
a pritom k spevu sa dostali vďaka náhode. V detstve sa venovali 
najmä hre na flaute, obe však  spievali v zbore. Po jednom 
vystúpení, kde Viktória spievala sólo, dostala ponuku na hodiny 
klasického spevu. Bol to rozhodujúci okamih, po ktorom obidve 
dievčatá začali navštevovať hodiny spevu. Ujala sa ich učiteľka 
ZUŠ Eva Casanova, ktorá rozpoznala ich talent a položila základy 
pre ich neskoršie spevácke pôsobenie.

Ako si spomínate na svoje začiatky 
na seneckej ZUŠ?
Zuzana: Naša učiteľka Eva Casanova už 
po  necelom roku uvidela vo  mne talent 
a odporučila mi pokračovať v štúdiu spe-
vu na Konzervatóriu v Bratislave. Vďaka 
nej som si uvedomila, že spev mi posky-
tuje viac radosti ako hra na  flaute. Zra-
zu som sa nepozerala len do nôt, ako celé 
roky predtým, ale mala som možnosť 
pozorovať ľudí a  ich reakcie. Môj dialóg 
s obecenstvom ma natoľko očaril, že som 
si uvedomila, že spev by mohol byť súčas-
ťou môjho profesijného života.
Viktória: Obdobie na ZUŠ v Senci pova-
žujem za  dôležitý impulz pre  moje ne-
skoršie smerovanie. Pani učiteľka Casa-
nova ma po  relatívne krátkej dobe pri-
hlásila na  spevácku súťaž, čo ma nes-
mierne motivovalo k  ďalšej práci. Bola 
to Medzinárodná spevácka súťaž Imri-
cha Godina Iuventus Canti vo  Vrábľoch, 
na  ktorej som sa ako 10-ročná stala ab-
solútnou víťazkou vo  svojej kategórii. 
Prvenstvo som obhájila aj v  nasledujú-
cich ročníkoch a vďaka ďalším úspechom 
na medzinárodných súťažiach som si vy-
slúžila viacero vyznamenaní od ministra 
školstva. Za lásku k hudbe ďakujem rodi-
čom a sestre, ale úspechy, ktoré som do-
siahla pod  vedením mojej učiteľky spe-
vu prispeli k tomu, aby hudba nebola len 
mojím koníčkom, ale stala sa mojou ži-
votnou cestou.
Aká bola cesta na dosky koncert-
ných sál?
Zuzana: Prijali ma na  Konzervató-
rium v  Bratislave do  triedy Alžbety Bu-
koveczkej, ktorá sa mi venovala s  veľ-
kou trpezlivosťou. Zároveň však bola aj 
prísna, pretože jej záležalo na  tom, aby 
som si osvojila správnu techniku spe-
vu. V štúdiu som pokračovala v Rakúsku 

na  Kunstuniversität Graz pod  vedením 
slávnej sopranistky Joanny Borowska-Is-
ser, ktorá zdokonalila moju techniku 
a  dodnes mi pomáha cennými radami. 
Ľudia si nevedia predstaviť, koľko ener-
gie si vyžaduje spev. Spevácke výkony 
sú po fyzickej stránke porovnateľné s vý-
konmi profesionálnych športovcov. Je 
nevyhnutné, aby operný spevák mal  aj 
dobrú psychickú kondíciu, aby zvládal 
náročné úlohy, od  skúšobného procesu 
cez premiéru až po všetky ďalšie predsta-
venia. Mala som šťastie, že som sa moh-
la učiť od  najlepších, ktorí ma dodnes 
podporujú.
Viktória: Na  Konzervatóriu v  Bratisla-
ve som študovala u Evy Šeniglovej a ná-
sledne u Alžbety Bukoveczkej špecializá-
ciu na  starú hudbu a  operetu. Súčasne 

so  štúdiom špecializácií na  konzerva-
tóriu som začala navštevovať aj Vysokú 
školu múzických umení v odbore Teória 
a  dramaturgia hudby. Toto rozhodnutie 
považujem za  jedno z  najlepších v  mo-
jom živote, pretože mi poskytlo taký uhol 
pohľadu na umenie, v akom som nema-
la šancu naň nazrieť v úlohe interpretky. 
Minulý rok som úspešne obhájila dizer-
tačnú prácu o  súčasnej opere a  získala 
som titul PhD. Som veľmi vďačná Alžbete 
Bukoveczkej, ktorá do dnešného dňa do-
zerá na  môj spevácky rast a  moju tech-
niku. Vďaka nej sa mi podarilo preme-
niť svoju počiatočnú trému z  vystúpení 
na  úžasný zážitok z  každého momentu 
na  pódiu. Nie je nič krajšie, ako spievať 
v  sprievode veľkého orchestra a  byť sú-
časťou komplexnej divadelnej produkcie.
Hoci ste obe mladé, máte za sebou 
už množstvo zahraničných skúse-
ností a úspechov. Spomeňme aspoň 
zopár z nich.
Zuzana: Za  dôležité považujem letné 
majstrovské kurzy organizované „AIMS“ 
(American Institute for Musical Studies), 
kde som spolupracovala s  významnými 
dirigentmi, či hlasovými pedagógmi z ce-
lého sveta. Spievala som na  pódiu Liszt 
Halle v Grazi pod vedením svetoznáme-
ho talianskeho dirigenta Edoarda Mül-
lera, v štajerskom Musikvereine v Grazi, 

Zuzana Ballánová – Čardášová princezná – Česko. Foto: archív ZB
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v berlínskej Deutsche Oper. Ďalšie nároč-
né operné a operetné roly som spievala 
v  severočeskom divadle v  Ústí nad  La-
bem, v  pražskej Štátnej opere, v  Národ-
nom divadle Moravskosliezskom v Ostra-
ve. V roku 2022 som sa mohla predstaviť 
aj na Slovensku, v   Štátnej opere v Ban-
skej Bystrici.
Viktória: Dôležitým momentom bolo, 
keď som v  roku 2016 vyhrala medziná-
rodnú spevácku súťaž Elizabeth Házy. 
Vďaka tomu som dostala viacero profe-
sijných ponúk, medzi nimi aj zo Severo-
českého divadla v Ústí nad Labem. V roku 
2017 som dostala možnosť účinkovať aj 
v  Komornej Opere Bratislava, po  boku 
môjho manžela, ktorý je tiež operný spe-
vák. Spolupracovala som s viacerými vý-
znamnými orchestrami, ako napríklad 
Cappella Istropolitana, Metropolitný or-
chester Bratislava, Il Cuore Barocco, Štát-
ny komorný orchester Žilina, Váci Szimfo-
nikus Zenekar, Collegium Wartberg a ďal-
šími. Spievala som pod  taktovkou uzná-
vaných dirigentov so známymi opernými 
spevákmi ako Miroslav Dvorský, Otokar 
Klein, Ján Babjak a Filip Tůma.
Nedávno som účinkovala v súčasnej slo-
venskej opere Mojžiš Víťazoslava Kubič-
ku, kde som stvárnila jednu z  hlavných 
ženských postáv. Vystúpila som s recitá-
lom Schubertových piesní v známom ho-
teli Sacher vo Viedni a ešte viac ma pote-
šilo, že som mohla stelesniť hlavnú žen-
skú rolu Melindy v  opere Bánk bán Fe-
renca Erkela, s  ktorou som hosťovala aj 
v mojom rodnom meste v Senci.
Obe ste sopranistky, je medzi vami 
rivalita?
Zuzana: Nemyslím si. Najkrajšie chvíle 
sú práve tie, keď sme spolu na pódiu. Žiaľ, 

je ich málo, preto si ich veľmi ceníme. 
Pred pár rokmi sa nám v Čechách pošťas-
tilo hrať Mozartovu Čarovnú flautu. Tieto 
predstavenia sme si naozaj užili.
Viktória: Súhlasím so Zuzkou. Veľmi sa 
tešíme z úspechu tej druhej a navzájom 
sa podporujeme, niekedy praktickými 
radami, inokedy prítomnosťou na vystú-
peniach. Zuzka spomínala operu Čarov-
ná flauta, ale spievali sme spolu aj v rám-
ci projektu „Die große Johann Strauss 
Gala“, s  ktorým sme absolvovali medzi-
národné turné po  Nemecku, Rakúsku, 
Francúzsku a Dánsku.
Ako sa dá zladiť rodinný život 
s umeleckou kariérou?
Zuzana: Hoci môj manžel nie je z ume-
leckého sveta, je IT špecialista, predsa má 

niečo spoločné s umením, je veľmi talen-
tovaný fotograf. Vďačím mu za mnohé vy-
darené pódiové fotografie. A, samozrej-
me, je mojím najväčším fanúšikom, ktorý 
ma vo všetkom podporuje!
Viktória: Môj manžel je operný spevák. 
Cením si, že mám partnera, ktorý plne 
chápe, čo všetko obnáša naša profesia 
a plne ma podporuje. Často máme mož-
nosť vystupovať spolu. Na pódiu musíme 
zahrať vzťahy, milostný trojuholník ale-
bo vzájomnú nenávisť, ktoré mimo scé-
ny vyznievajú vtipne a zanechávajú milé 
spomienky. Som šťastná, že mám odda-
ného manžela, ktorý ma popri vlastnej 
úspešnej kariére vo všetkom podporuje.
Aké sú vaše ciele, nielen umelecké?
Zuzana: Mojou najväčšou túžbou je, aby 
som mala aj naďalej príležitosť stvárniť 
rôzne postavy v opere či v operete a pri-
nášať tak ľuďom radosť z hudby. Je úžas-
né cítiť aj bezpodmienečnú podporu rodi-
čov, ktorí keď mohli, vždy za nami prišli, 
aby nás z hľadiska povzbudili kdekoľvek 
v  Európe. Sme im mimoriadne vďačné 
za všetko, čo pre nás robia.
Viktória: Mojím najväčším snom je, aby 
som mohla čo najdlhšie spievať s rovna-
kým nadšením a vášňou ako doteraz. Po-
zerám sa na  hudbu ako na  dobrodruž-
stvo, ktoré neustále odhaľuje nové a nové 
vrstvy umeleckých hodnôt a mňa mimo-
riadne baví toto objavovanie. Verím, že 
moja práca sa nikdy nestane „prácou“ 
v  zmysle ťaživej povinnosti, ale vždy 
bude mojou vášňou a poslaním.

Rozhovor pripravil Csaba Vysztavel

Viktória Ballánová  (Valencienne) – Veselá vdova – Česko. Foto: archív VB

Zľava: Viktória Ballánová (Papagena), Zuzana Ballánová 
(Pamina) – Čarovná flauta – Nemecko. Foto: archív rodiny
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150 rokov z rodinnej histórie rodiny Sztraceni
Sándor Sztraceni sa narodil pred 150 rok-
mi 24./25. marca 1873. Zomrel 17. júla 1952. 
Celý život prežil v  Senci, ale ako dieťa sa 
v Bratislave priučil vinárstvu a pestovateľ-
ské zručnosti získal v Modre. 

Jeho najväčším pestovateľským úspe-
chom bolo, že dopestoval a  prešľach-
til odrodu Delevári, ktorá sa tu dovte- 

dy nepestovala. Bol to doslova husárskym 
kúsok, pretože sa mu to podarilo v období, 
keď bol husárom v armáde rakúsko-uhor-
skej monarchie.

Veľkovýrobu vína prevádzkoval na Piv-
ničnej ulici v Senci. Počas jeho služby  v ar-
máde sa o  vinič starala manželka Júlia, 
ktorá si na vinohradnícke práce najímala 

nádenníkov. Tí na  príležitostnú prácu ča-
kali denne na  rohu Krátkej ulice, kde je 
v súčasnosti Očná optika.

Po II. svetovej vojne veľkovýrobu vína 
zanechal, venoval sa výlučne poľnohospo-
dárstvu a chovu hovädzieho dobytka.
Rodinná história Sztracenich v  skratke 
v obrazoch z ich rodinného archívu:

Krstný list Sándora Sztraceni.
Rodičia Sándora Sztraceniho boli Imrich Sztraceni 
(1843 – 1901)  a matka Rozália Poór (1844 – 1903).

Sándor Sztraceni sa oženil s  Rozáliou Bakus, na-
rodili sa im Sándor a  Mária, ale obidvaja zomreli 
v detskom veku na čierny kašeľ. Foto z roku 1903.

Druhýkrát sa oženil s Juliannou Horváth 
(17/18.5.1878 – 28.1.1922). Z tohto manželstva sa 
dospelosti dožilo päť detí: Ilona Sztraceni, (1906 – 
1966), vydatá za Heringesa, Mária Sztraceni, (1908 
– 1980), vydatá za Hurtonya, Sándor Sztraceni 
(1909 – 1987), Jenő Sztraceni (1911 – 1944).  Vývesný cechový štít.

Alexander (26. marca 1945 – 25.12.2021), ne-
dávno zosnulý syn najmladšej dcéry Anny 
Sztraceni (27.11.1915 – 10.5.1996), na ktorého 
s láskou spomína celá rodina. Povolenie na veľkovýrobu vína.

Objekt predajne pred pivnicou 
na Pivničnej ulici pred zbúraním.
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Šľachtické rody Senca a jeho okolia v novoveku
V priebehu 16.–19. storočia tvorili príslušníci nižšej šľachty pomerne veľkú skupinu obyvateľov 
Senca a jeho okolia. Práve nimi sa bude zaoberať plánovaná séria článkov, v ktorej budeme postupne 
uverejňovať v kocke spracované dejiny vybraných rodov. Najprv ale azda niečo na úvod...

Daňové, tzv. portálne súpisy pochádzajúce z polovice 16. storočia 
poukazujú na rozsiahle zmeny majetkovo-právnych vzťahov po-
moháčskeho obdobia. V roku 1542 nachádzame medzi najväčší-
mi vlastníkmi v Bratislavskej stolici spísaných 2 755 poddanských 
usadlostí ešte Grófov z Pezinka a Sv. Jura a Alexa Thurzu. O nece-
lé desaťročie, v roku 1553 sú nimi Gašpar Serédy, Andrej Bátho-
ry a Fuggerovci. Koncom 16. storočia sa postupne presadili rody, 
ktoré patrili neskôr medzi popredných predstaviteľov uhorskej 
aristokracie. Išlo napr. o Pálffyovcov alebo o Esterházyovcov, kto-
rých rozmach v regióne možno sledovať hlavne od získania veľkej 
časti majetkov po rode Bessenyey v Galante (1590).

Esterházyovci sa po vymretí Thurzovcov a získaní ich panstva 
Šintava stali jedným z najväčších zemepánov okolia, zároveň aj 
feudálmi Senca. Okrem predstaviteľov aristokracie sa však v na-
šich podmienkach môžeme stretnúť najmä s početnými predsta-
viteľmi nižšej šľachty, ktorá bola z hospodárskeho hľadiska veľmi 
polarizovaná. Práve tieto rody tvorili vo vtedajšom Uhorsku väč-
šinu stoličnej šľachty. Uhorský snem prijal v roku 1598 uznesenie, 
podľa ktorého šľachtici nemajúci poddaných mali platiť špecifickú 
formu dane. Tá, aby sa odlíšila od dane odvádzanej poddanými, 
bola nazvaná taxou. Uvedená povinnosť sa týkala hlavne skupiny 
najnovšie nobilitovaných šľachticov, ktorí k  svojim šľachtickým 
privilégiám už nedostávali vlastníctvo žiadnej konkrétnej nehnu-
teľnosti. Bola to skupina tzv. armalistov (armáles = erbová listina).

Získavanie šľachtických privilégií erbovými listinami bolo 
od konca 16. storočia čoraz častejším javom a v 17. storočí nado-
budol tento spôsob veľmi masívny charakter. V  uhorských pod-
mienkach 18. storočia možno konštatovať, že vyše 50 % vtedajšej 
šľachty získalo svoje privilégiá až po roku 1550. 

Do skupiny taxalistov však na začiatku novoveku nie je možné 
zarátať tých, ktorí svoj armáles získali iba ako potvrdenie svojich, 
už aj dovtedy existujúcich šľachtických slobôd. Išlo najmä o rody 
disponujúce stredovekým šľachtickým pôvodom, vlastniace men-
šie či väčšie majetkové diely, poddanské usadlosti. V ich prípade 
však takéto vlastníctvo znamenalo nepochybne viac, ako vlastníc-
tvo erbovej listiny. Príslušníci tejto skupiny sa práve preto snažili 
získať od panovníka listiny nanovo potvrdzujúce majetkové práva 
nimi užívaných a vlastnených majetkov. Išlo o tzv. nové donácie (z 
latinského Donatio nova). 

Medzi uvedenými skupinami sa nachádzala aj početná vrstva 
šľachtických rodov, ktorých minulosť siahala taktiež do stredove-
ku. Boli to potomkovia hradských vojakov 12.–13. storočia, ktorí 
sa v priebehu 14. storočia dokázali udržať medzi privilegovaný-
mi a nesplynuli s poddanskou vrstvou. Ide o tzv. kurialistov, kto-
rých kúrie boli vyčlenené z pôvodných stredovekých kráľovských 
hradných majetkov a obdržali ich z dôvodu zabezpečenia vojen-
ských služieb preukázaných v rámci tzv. hradského vojska. Ich ku-
riálne majetky boli v novoveku už značne rozdrobené, no vlast-
níctvo získané pred mnohými generáciami bolo zároveň aj nosite-
ľom a dôkazom užívaných šľachtických slobôd. 

Takéto šľachtictvo mohlo v  dobovom chápaní znamenať jed-
noznačne viac, ako šľachtictvo získané veľkými masami novo pri-
vilegovaných armalistov. Aj preto sa darilo kurialistom pomerne 
dlho odolávať povinnosti odvádzania spomínanej taxy, ako špeci-
fickej formy dane. 

Počet kuriálnych dedín obývaných takmer výlučne kuriálnou 
šľachtou bol v Uhorsku pomerne vysoký. V roku 1720 ich bolo pri-
bližne 1200. V okolí Senca síce v 17.– 18. storočí už nenachádzame 
dediny stopercentného kuriálneho charakteru, no boli tu väčšino-
vo obývané drobnou šľachtou, združujúcou sa na základe vlastnej 
vôle do  šľachtických komposessorátov. Takýmito dedinami boli 
napr. Pusté Úľany, Reca, Veľký Biel. 

Okrem týchto dedín sa šľachtické spoločenstvá, či obce vytvá-
rali aj v zemepanských mestečkách, kde mali svoju samosprávu 
s  vlastnými predstavenými. Ich spôsob fungovania sa vo  veľkej 
miere zhodoval so spôsobom fungovania kuriálnych dedín, alebo 
šľachtických komposessorátov. Bolo to tak aj v Senci...
Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci

Súpis taxalistov z roku 1650 (Reca, Bernolákovo, Senec, Pusté Úľany). Zdroj: 
Štátny archív v Bratislave (foto: G. Strešňák)
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A zene a középpontban

Tóth Katalin – „A zene a középpontban 
című pályázat keretében a gyerekek általá-
nos tanulási, térbeli tájékozódó készségeit, 
fi gyelemösszpontosítási és szociális készsé-
geit fejlesztjük a zene eszközeivel. 

A közös éneklés az egyik leghatékonyabb 
eszköze lehet a  személyiségfejlesztésnek, 
ezért arra ösztönözzük a  gyerekeket, hogy 
minél többet énekeljenek. Az alapkészsé-
gek fejlesztésével kezdtük, mint például 
a  ritmusérzék javítása, ami nagyban segíti 
a  gyerekek szenzomotoros képességeit, és 
végső soron a kognitív képességeiket is. 

A három napig tartó, intenzív foglalko-
zásokon a  tehetséges és a  speciális nevelé-
si igényű diákjainkkal külön is foglalkoztak 
a vendégtanáraink. Ugyanakkor vegyes cso-
portok, osztályok is részt vehettek egy-egy 

foglalkozáson. Minden diák kitűnő tapaszta-
latokról számolt be, a szünetekben a tanult 
dalokat dúdolták mindenhol.    

Tóth Réka a  budapesti Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem Kodály Intézetében 
kifejlesztett „Megérint a  zene” elnevezé-
sű módszert alkalmazta az óráin, amely 
modern, informatikai alapon közelíti meg 
a zeneoktatást. Ez a számítógépre tervezett 
program valójában egy olyan applikáció, 
amely hatékonyan segíti az iskoláskorú gye-
rekek zenei hallásának fejlesztését a  zenei 
íráson, kottaolvasáson keresztül.

Tóth Árpád a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetemen Budapesten karvezetést, ze-
neelméletet, tanítási módszertant és kama-
razenét tanít. A pedagógusi pályája mellett 
zenét szerez és kórusokat vezényel, köztük 

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass La-
jos Kórusának is a karnagya volt. A nemzet-
közi Kodály-mozgalom világszerte elismert 
képviselője. Folyamatosan járja a  világot. 
Szencre az ausztráliai Brisbane-ből érkezett, 
ahol egy kéthetes kurzust tartott a zenetaná-
roknak és a karvezetőknek.”

Tóth Árpád – „Sokáig vezettem a  Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kó-
rusát. Nagyon sok itteni zenetanárral máig 
kapcsolatban vagyok. 

Véleményem szerint a  valódi zeneokta-
tás nem a Zeneakadémián zajlik. Az általá-
nos iskolai zeneoktatás az a platform, ahol 
mindenkinek tanítjuk a zenét, a speciális ne-
velési igényű gyerekektől kezdve a legkivá-
lóbb tanulókig. Hiszem, hogy az iskolában 
az éneklés lehet az egyik legnagyobb közös-
ségteremtő erő. 

Úgy látom, hogy a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskolában nagyon odafi gyelnek a  kü-
lönböző képességű gyerekekre. A zenét egy-
szerűen nem lehet egyfajta magasabb fokú 
fi gyelem nélkül csinálni, de a zene, a közös 
éneklés, a ritmusgyakorlatok, a közös moz-
gás megteremti azt a  fi gyelmet, amit más 
tantárgyaknál véres verejtékkel építünk fel. 
Pont a zene lehet egy olyan médium, ame-
lyik létrehozza azt a  környezetet, amelyik-
ben minden gyerek egyforma  képességű-
nek érezheti magát.

Szencen magas szintű munka folyik a kó-
rusmozgalomban is, mégis az az érzésem, 
hogy a  közösség szintjén a  kórusban való 
éneklésnek még ki kell követelnie az elisme-
rést magának. Ezzel a programmal azt a célt 
is szolgáltuk, hogy emeljük a közös éneklés 
méltóságát.”
VCs

Hudba v centre

Základná škola Alberta Molnára Szenczi-
ho uskutočnila projekt s  názvom „Hudba 
v centre “ v rámci programu Erasmus+. 

Dva roky trvajúca séria podujatí do-
spela do  fi nále v  posledný januárový týž-
deň s trojdňovým hudobným programom. 
Vzdelávacie programy viedli pedagógovia 
Réka Tóth a Árpád Tóth z Kodályho inšti-
tútu Hudobnej akadémie Ferenca Lisz-
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kognitívne schopnosti, priestorovú orien-
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Druhý zľava: Árpád Tóth, vysokoškolský pedagóg Hudobnej akadémie Fernca Liszta v Budapešti. Foto:VCs 

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola az Erasmus+ program keretében sikeresen 
pályázott „A zene a középpontban” című projekt megvalósítására. A két éve tartó 
rendezvénysorozat idén, január utolsó hetében érkezett el a záróakkordjához, egy 
háromnapos zenei programhoz. A foglalkozásokat a budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Kodály Intézetének két tanára, Tóth Réka és Tóth Árpád tartotta.

János Zolcer bol hosťom Csemadoku 

Novinár, režisér dokumentárnych fi lmov 
a medzinárodný televízny producent János 
Zolcer, rodák z  dedinky Balog nad  Ipľom, 
predstavil svoje knihy „Gorbačovove tajom-
stvá – príbeh 20 rokov priateľstva“ a „XX. sto-
ročie: 100 rokov – 100 udalostí – 100 fi lmov“ 
v Spojenej škole s VJM a večer v Mestskom 
múzeu. Podujatie zorganizovala senecká zá-
kladná organizácia Csemadoku a  Mestské 
múzeum v Senci. Rozhovor v múzeu mode-
rovala publicistka Ágnes Bárdos.  

Michail Gorbačov zomrel vlani 30. au-
gusta vo veku 92 rokov. Knihe Jánosa Zol-
cera dodáva výnimočnosť tá skutočnosť, že 
s  Gorbačovom boli dve desaťročia blízki 

priatelia, spolu cestovali a boli hosťami po-
predných svetových politikov. Počas dní, 
a  niekedy aj týždňov strávených v  trojici 
u hostiteľov získaval informácie, ktoré by 
pravdepodobne pri  tradičnom rozhovore 
nevyplávali na povrch. 

János Zolcer charakterizoval Gorba-
čova ako jediného politika svetových de-
jín, ktorý mierovými prostriedkami zme-
nil svet pozitívnym smerom. Pri moci bol 
sedem rokov. Ukončil éru studenej vojny, 
vrátil slobodu satelitným krajinám býva-
lého Sovietskeho zväzu, vrátane Českoslo-
venska a  dal civilizovanému svetu šancu 
vstúpiť na cestu mierového rozvoja. 

Jeho sen sa rozplynul vlani vo februári, 
keď Rusko spustilo bratovražednú voj-
nu proti Ukrajine. Kniha spája nástro-
je populárnej dokumentárnej literatú-
ry s  modernými informačnými technoló-
giami. Na  mnohých miestach sú v  texte 
QR kódy, ktoré umožnia prístup k  ďalším 
informáciám, fi lmom a iným materiálom.

Kniha „XX. storočie: 100 rokov – 100 
udalostí – 100 fi lmov“  obsahuje minimum 
textu. Prostredníctvom QR kódov predsta-
vuje v 100 desaťminútových fi lmoch krás-
ne, zároveň temné XX. storočie v  maďar-
skom aj anglickom jazyku.
VCs

A Csemadok vendége volt Zolcer János

Zolcer János újságíró, rendező, dokumen-
tumfi lmes és nemzetközi tv-producer feb-
ruár 8-án könyvbemutatót tartott a Csema-
dok Szenci Alapszervezete és a Szenci Váro-
si Múzeum rendezésében. Gorbacsov titkai 
– 20 éves barátság története és a XX. század: 
100 év – 100 esemény – 100 fi lm című köny-
veit délelőtt a Sz. M. A. Szakközépiskolában, 
majd este a  Városi Múzeumban ismertet-
te. A múzeumban Bárdos Ágnes publicista 
beszélgetett a szerzővel, aki Ipolybalog köz-
ségből indult el a nagyvilágba. 

Mihail Gorbacsov tavaly augusztus 30-
án halt meg 92 évesen. Zolcer János róla 
írott könyvének különlegességét az adja, 
hogy két évtizeden keresztül valóban kö-
zeli baráti kapcsolatban voltak. Együtt 
utaztak és vendégeskedtek a  világ vezető 
politikusainál. 

A  hármasban vendégségben eltöltött 
napok, sőt esetenként hetek, alatt olyan in-
formációkhoz jutott, amelyek egy hagyo-
mányos interjú során nem jutnak felszín-
re. Zolcer János Gorbacsov jelentőségét 

úgy foglalta össze, hogy ő volt az egyetlen 
politikus a  világtörténelemben, aki békés 
eszközökkel pozitív irányban változtatta 
meg a világot. Hét évig volt hatalmon. Le-
zárta a  hidegháború korszakát, visszaad-
ta a szabadságot a volt Szovjetunió szatel-
lit országainak, köztük Csehszlovákiának 
is, és esélyt adott a civilizált világnak arra, 
hogy békésen fejlődjön tovább. Még meg-
érte, hogy ez az álma szertefoszlott, ami-
kor Oroszország elindította az Ukrajna el-
leni testvérgyilkos háborút. A könyv ötvö-
zi az olvasmányos dokumentumirodalom 
eszközeit a modern információs technoló-
giákkal. Találhatók benne QR kódok, ame-
lyekkel további információkhoz, fi lmekhez 
és egyéb ismeretanyagokhoz juthatunk.

Zolcer János a XX. század: 100 év – 100 
esemény – 100 fi lm című kötete egyfajta 
hibridkönyv. QR kódok segítségével 100 
tízperces fi lmben mutatja be az egyszerre 
csodálatos és szörnyű XX. század legfonto-
sabb eseményeit. A fi lmek magyar és angol 
nyelven is elérhetők. 
VCs

Árpád Tóth vyučuje hudobnú teóriu, meto-
dológiu vyučovania, komornú hudbu a pri-
pravuje zbormajstrov na  Hudobnej uni-
verzite Ferenca Liszta v  Budapešti. Popri 
učení sa venuje komponovaniu hudby a di-
rigovaniu speváckych zborov. Je celosveto-
vo uznávaným predstaviteľom medziná-
rodného Kodályovho hnutia. Neustále ces-
tuje po svete. Do Senca prišiel z austrálske-
ho Brisbane, kde viedol dvojtýždňový kurz 
pre učiteľov hudby a zbormajstrov.“

Árpád Tóth: „Dlho som viedol Spevác-
ky zbor maďarských učiteľov Lajosa Vassa 

na Slovensku. Stále som v kontakte s mno-
hými učiteľmi hudby. Skutočné hudobné 
vzdelávanie podľa mňa neprebieha na uni-
verzitách. Hudobná výchova na základných 
školách je platforma, kde vzdelávame hud-
bou všetkých, od detí so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami až po nadaných 
žiakov. Verím, že spev v škole môže byť jed-
nou z najväčších síl, ktoré vytvárajú a stme-
ľujú kolektívy.

Vidím, že na  ZŠ A. M. Szencziho kladú 
veľký dôraz na diferencovaný prístup k de-
ťom. Hudbu jednoducho nie je možné robiť 

bez  vyššej úrovne pozornosti, ale hudba, 
spoločný spev, rytmické cvičenia a spoločný 
pohyb prirodzene navodia vyššiu koncen-
tráciu, ktorú pri  vyučovaní iných predme-
tov treba krvopotne vybojovať. Hudba môže 
byť médiom, ktoré vytvára prostredie, kde sa 
deti cítia byť rovné.

V Senci je kvalitné aj zborové hnutie, no 
mám pocit, že spev v zbore si ešte musí vy-
dobyť väčšie uznanie. Týmto programom 
sme prispeli aj k pozdvihnutiu spoločenské-
ho uznania spoločného spievania.“
VCs

János Zolcer (prvý sprava) prednáša v Spojenej škole s VJM. Foto: VCs
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Spomíname
Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomien-
ky na  teba zostávajú. Dňa 16.3.2023 uply-
nie 14 rokov, kedy nás navždy opustila naša 
mama, krstná mama, babka, sestra, švagriná 
Adriana Felvidékyová, rod. Kissová. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
Ďakujeme.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
drága bátyámra Danter Sándorra, aki 
egy éve, február 2-án távozott az élők so-
rából. Fájó szívvel gondolunk rá, húga, ro-
konai és barátai. Nyugodjál békében. 
Dňa 2.2.2023 uplynul rok, keď nás navždy opus-
til môj milovaný brat Alexander Danter. Od-

počívaj v  pokoji. Spomíname naňho s  láskou, sestra, rodina 
a priatelia.

Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlé-
kezünk március 22-én halálának 2. évfordu-
lóján drága halottunkra édesanyára, nagy-
mamára, dédnagymamára, anyósra Németh 
Jenőné szül. Gottgeisl Erzsébetre. Emlé-
két hálával és szeretettel őrző fiai családjaikkal. 
Dňa 22. marca si pripomíname 2. výročie, kedy 

nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, svokra 
Alžbeta Némethová rod. Gottgeislová. S láskou a s úctou spo-
mínajú synovia s rodinami.

Dňa 15.3.2023 by oslávila nedožité narodeniny 
100 rokov Anna Mókosová, svokra, mama, bab-
ka, prababka, praprababka. Dňa 17.11.2022 bolo 
29 rokov, čo nás navždy opustil 
Alexander Mókos, otec, ded-
ko, pradedko, prapradedko, svo-
kor. S láskou na nich spomínajú 

syn Šaňo s rodinou, dcéra Magda s rodinou, dcéra 
Hela s rodinou, dcéra Anka s rodinou, vnuk Milan 
s rodinou, vnučka Kristina s rodinou, vnučka Ive-
ta a Gabi s rodinou a ostatná rodina. Ďakujeme

Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym za prejavy sústrasti a kvety na poslednej roz-
lúčke s naším drahým manželom, otcom a dedkom 
Jozefom Urbančokom, ktorého sme odprevadili 
na poslednej ceste dňa 26.1.2023. Smútiaca rodina  
Touto cestou sa chceme poďakovať aj pohrebnej 
službe VA-SI, s.r.o. za  ich ľudský prístup v  tejto 
pre nás ťažkej chvíli.

 
Márne Ťa naše oči hľadajú, aj po  rokoch nám 
po tvári slzy stekajú. Dňa 2.3.2023 uplynú 4 roky 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko, pradedko Karol Bánoczky. S  láskou 
na  neho spomíname manželka, dcéry, vnúča-
tá, pravnuk a ostatná rodina. Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Odišli ste náhle z  našich životov 
ale krásne spomienky a vaša láska 
v nás ostanú navždy. V dňoch 21.1. 
a  6.3.2023 si pripomíname pia-
te výročie úmrtia našich drahých 
rodičov, starých a  prastarých 
rodičov Michala a  Margitky 
Kobelových. S láskou a úctou spomína celá rodina.

25.marca si pripomenieme 3. výročie úmrtia 
Milana Čaplu. S láskou spomína manželka, deti 
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 26.1.2023 vo veku 69 rokov nás navždy opus-
til Milan Mókos otec, brat, švagor, dedko. S lás-
kou na teba spomínajú syn Milan s rodinou, dcé-
ra Kristina s rodinou, vnuk Enriko, vnučka Anna-
mária, vnuk Dávidko, brat Šaňo s  rodinou, ses-
tra Magda s rodinou, sestra Hela s rodinou, sestra 
Anka s rodinou, neterka Iveta a Gabina s rodinou 
a ostatná rodina. Ďakujeme.

Dňa 16.3.2023 by oslávil nedožitých 80 rokov 
Ondrej Zelman, manžel, otec, dedko a praded-
ko. S láskou na teba spomínajú manželka, syn Ľu-
boš s manželkou, vnučky a pravnučka. Ďakujeme.

 
Nestratíš niekoho, koho nosíš v  srdci. Stratíš jej 
prítomnosť, jej hlas, jej vôňu, ale to, čo po sebe 
zanechala, nestratíš nikdy. Dňa 25.2.2023 sme si 
pripomenuli 3. výročie, čo nás opustila manžel-
ka, mamička, babička Marta Klásková. S  lás-
kou spomínajú manžel a synovia s rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Dňa 21.3. si pripomíname nedožité 70. narodeni-
ny ako aj 4. výročie, čo nás navždy opustil náš  
milovaný Štefan Ježík. To, že sa rana zahojí, to 
je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť zo-
stala a tiché spomínanie. S láskou spomína man-
želka, deti s rodinami a ostatná rodina.

 
Dňa 27. februára sme si pripomenuli smutné 
1. výročie, kedy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, starý otec, brat, zať i  kamarát 
Milan Uhľár. Ktorí ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. Ďakujeme. S úctou a láskou spo-
mínajú manželka a deti.
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Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov
Spoločenská sála SOŠ automobilovej a pod-
nikania bola 16. februára dejiskom výročnej 
členskej schôdze Jednoty dôchodcov v Senci. 

Podpredsedníčka Jednoty dôchodcov 
Slovenska Valéria Pokorná pochválila fun-
govanie seneckej základnej organizácie. 
Informovala prítomných aj o programoch 
a aktivitách, ktoré ponúka ústredie Jedno-
ty dôchodcov.

Pod taktovkou predsedníčky Márie Ju-
ranovej bola oficiálna časť schôdze šikov-
ne naplnená. Medzi inými bol odsúhlase-
ný návrh na  vyznamenanie Jána Lošon-
ského za  mimoriadne výsledky na  poli 

dobrovoľníckej práce v  oblasti kultúry 
a  používania informačných technológií. 
Pamiatku člnov, ktorí opustili rady Jednoty 
dôchodcov v uplynulom roku, si prítomní 
uctili minutou ticha.

Vystúpili najmladší členovia Detského 
folklórneho súboru Slnečnica a  predvied-
li sa Čiperky, dámska tanečná formácia se-
neckej Jednoty. Dámy ukázali, že milujú ta-
nec na country hudbu a dokázali, že vek je 
len číslo.

Podávala sa chutná večera, tancovalo sa 
a žrebovali sa ceny z bohatej tomboly.
VCs

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Mária Šimigová (70)
Jozef Poór (70)
Helena Zelmanová (75)
Mária Szorgeová (80)

SZTP ZO č. 215
Andrea Szabóová (50) 
Jozef Poór (60) 
Mária Šimigová (70)

Jednota dôchodcov
Viera Andelová (65)
Eva Pajgerová (65)
Mgr. Emília Šupalová (65)
Jozef Poór (70)

Mária Šimigová (70)
Ing. Pavol Gerula (80)
Mária Sorgerová (80)

Opustili nás
MUDr. Edita Vojtková (70)
Anna Bordácsová (86)
Ľudovít Časný (62)

František Podolský (92)
Margita Páleničková (64)
Edita Struhárová (55)

Mária Majorovičová (69)
Milan Mókos (69)
Ladislav Gallai (70)

Bezplatne zverejňujeme mená narode-
ných detí, sobáše a zosnulých.
Kontakt: sencan@senec.sk 
Uzávierka 20.3.2021

Naše stretnutie 
s  primátorom

My, zástupcovia občianskych združení JDS, 
SZTP a Klubu dôchodcov v Senci sme sa po-
tešili stretnutiu s primátorom mesta Senec 
Ing. Kválom, zástupcom Ing. Gubánim a ve-
dúcou sociálnych služieb pani Lócziovou.  
Mali sme mnoho otázok, na  riešení kto-
rých nám záleží. Najviac nás trápi nedosta-
tok priestorov na stretávanie sa. Naše poč-
ty rastú a doterajšie miesta nám nevyhovu-
jú. Primátor nám načrtol riešenie, s ktorým 
sme veľmi spokojní. Sme radi, že už vyvolal 
prvé stretnutie s dotknutými osobami. 

Ďalej sme rokovali o  úprave chodníka 
na  Šamorínskej ulici, ktorý je nevyhovu-
júci. Tento problém sa už rieši spolu s cyk-
lochodníkom. Podobne sa všetci kladne vy-
jadrili k podpore športových hier a získali 
sme povzbudivé slová pre našu činnosť. 

Veľmi nás trápi čistota mesta a  hluč-
nosť vo večerných hodinách v okolí jazera.  
Chceli by sme apelovať aj na občanov, naj-
mä na fajčiarov, aby si vstúpili do svedomia 
a neodhadzovali ohorky na zem. Podobne 
vyzývame všetkých, aby dbali na hádzanie 
odpadkov do košov, ktoré sú na to určené. 
Boli by sme radi, keby bolo naše mesto vzo-
rom pre návštevníkov.
Mária Juranová

Čiperky tancovali s obrovskou pozitívnou energiou. Foto: VCs

Najmladší členovia detského folklórneho súboru Slnečnica vykúzlili všetkým úsmev. Foto: VCs
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Poznáme najlepších športovcov mesta Senec za rok 2022
Po dvoch rokoch natáčania a  streamova-
nia podujatia, sme sa dožili odovzdávania 
cien Športovec roka mesta Senec naživo. 
Moderátor galaprogramu Gregor Mareš 
privítal a  aj krátko vyspovedal primáto-
ra Pavla Kvála, viceprimátora Juraja Gu-
bániho, prednostku Jarmilu Répássyovú 
a vzácnych hostí, olympionika Filipa Poláš-
ka, poslanca BSK, predsedu Bratislavského 
futbalového zväzu a podpredsedu SFZ Ju-
raja Jánošíka, známu postavu zo seriálu TV 
Markíza a  odchovanca seneckého basket-
balového klubu Victora Ibaru. Zástupcovia 
mesta a  hostia odovzdali ceny najlepším 
seneckým športovcom za rok 2022.

Kategória jednotlivec deti 
a mládež 
• Nina Jankovská – Sport club DS – 

plávanie, tréner Tibor Viola
• Natália Sitárová – ŠK BEST FITNESS – 

Jiu Jitsu Grappling, tréner Marián Šurka 
• Marin Hajko – Sport club DS – plávanie, 

tréner Tibor Viola 
• Lara Grossmanová – LB reining Team 

Bernolákovo, jazdectvo, tréner Lucia 
Babjaková 

• Liliana Kantorová – J&T SPORT TEAM 
Bratislava, plávanie, tréner Karol Máčik

• Sophia  Isabelle Helfer – SPORT CLUB 
Senec – hádzaná, tréner: František 
Gábriš

• Nella Martišovičová –  Sport club DS 
plávanie, tréner Tibor Viola 

Miroslav Koczka prijíma cenu z rúk Filipa Poláška za prítomnosti primátora Pavla Kvála. 
Foto: Miro Pochyba

Zľava: Liliana Kantorová, Nella Martišovičová, Sophia Isabelle Helfer sa podpisujú do 
pamätnej knihy. Foto: Miro Pochyba

Starší žiaci U15 MŠK Senec s trénerom Ladislavom Talamonom, v spoločnosti viceprimátora Juraja Gubániho a herca Victora Ibaru. Foto: Miro Pochyba
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Kategória kolektív
• Starší žiaci U15 – MŠK Senec, futbal, 

tréner Ladislav Talamon

Kategória tréner
• Štefan Horný – MŠK Senec, futbal

Kategória jednotlivci – dospelí
• Lucia Debnárová – Šport  klub – Lucia 

Debnárová
• Maximilián Macsai – AWK Senec, 

armwrestling, tréner Miroslav Koczka 
• Pavol Hrnčiar – BSC Hustý, plážový 

futbal, tréner Róbert Hustý
• Miroslav Koczka – AWK Senec, 

armwrestling
Lucia Debnárová ako 12-násobná majster-
ka sveta a  12-násobná majsterka Európy 
v armwrestlingu prijala od primátora oso-
bitné poďakovanie a dar.

Fotoalbum z podujatia  nájdete na sociál-
nej sieti: Mesto Senec – oficiálna strán-
ka pod názvom Športovec roka mesta Se-
nec za rok 2022 objektívom Mira Pochybu.
VCs

Piccard Senec 
obhájil titul
Potápačský klub PICCARD SENEC 21. januá- 
ra 2023 obhájil 1. miesto v silnej konkuren-
cii amatérskych mužstiev  na medzinárod-
nej  plaveckej súťaži Aronnax Apnea Cup 
2023. Išlo už o  14. ročník plaveckej súťa-
že v  plutvovom plávaní 25 metrov dĺžky 
pod  vodou štafetovým spôsobom. Počas  
1 hodiny odplávali naši potápači 6.300 
metrov, sú zároveň držiteľom rekordu tra-
te s naplávanými 6.725 m. Súťaž sa usku-
točnila v  bazéne Lafranconi pri  FTVŠ UK 
v Bratislave.

Ďakujeme úžasnému fanklubu neplá-
vajúcich členov Piccardu Senec a  našim 
plavcom za reprezentáciu.
Dalibor Martišovič

Zľava: Štefan Horný preberá cenu od Juraja Jánošíka. Foto: Miro Pochyba

Zľava: Nina Jankovská, Marin Hajko, Nella Martišovičová, v pozadí tréner Tibor Viola. 
Foto: Miro PochybaLucia Debnárová. Foto: Miro Pochyba

Potápači opäť prví! Foto: Piccard Senec
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Šport 
v Senci
Futbal - zápasy v NTC Senec
4.3. od 9:00 -Halová liga U9
4.3. o 9:00 - MŠK Senec U15 - ŠK Vrakuňa Ba U17
5.3. o 9:00 - MŠK Senec U14 - ŠK Tomášov U15
5.3. o 11:00 - MŠK Senec U12 - ŠK Atletiko Zálesie U13
11.3. o 9:00 - MŠK Senec U14 - TJ Malinovo U15
11.3. o 11:00 - MŠK Senec U12 - TJ Malinovo U13
18.3. od 10:00 - Jarný turnaj MŠK U8 - U9
19.3. o 9:00 - MŠK Senec U14 - FK Dúbravka
19.3. o 11:00 - MŠK Senec U12 - PŠC Pezinok
24.3. o 18:30 - MŠK Senec A - ŠK Tomášov
25.3. o 10:00 - MŠK Senec U19 - FK Dúbravka
25.3. o 12:30 - MŠK Senec U17 - MŠK Kráľová pri Senci
26.3. o 11:00 - MŠK Senec U12 - FK Vajnory

Basketbal - telocvičňa ZŠ A. M. Szencziho
Mladší mini – U11
4.3.2023 BK Gabko Senec – BC Komárno
4.3.2023 BK Gabko Senec – B.S.C Bratislava 
• Starší mini – U12
11.3.2023  BK Gabko Senec – MBK Karlovka 
• Staršie žiačky – U15
4.3.2023  Levy Senec – MBK Stará Turá 
Rozlosovanie nadstavby prebehne 5.3.2023
• Starší žiaci – U15
25.3.2023 Levy Senec – BK MBK AŠK Slávia Trnava 
• Kadeti
Rozlosovanie nadstavby prebehne koncom februára – hrá sa 4.3., 18.3., 
19.3.,

O aktuálnych domácich zápasoch informujeme na sociálnych sieťach. 
Športové kluby, ktoré majú záujem o zverejňovanie svojich zápasov, 
ktoré sa konajú v Senci, môžu 
písať na sencan@senec.sk

Výsledky k 15.2.
Futbal
MŠK Senec A FK Lamač Ba  4:1
MŠK Senec A TJ Záhoran Jakubov 3:2
MŠK Senec A Akadémia Dallas  2:0
MŠK Senec A FK Inter Ba  0:5
MŠK Senec A ŠK Vrakuňa Ba  2:0
MŠK Senec A ŠK Tomášov  2:0
MŠK Senec A  FK Pata   3:4
MŠK Senec U19 SDM Domino Ba  3:2
MŠK Senec U19 FKM Karlova Ves  3:1
MŠK Senec U19 ŠTK Šamorín   4:0
MŠK Senec U19 SDM Domino Ba  0:2
MTE Mosonmagyarovar MŠK Senec U19 5:0
FK Slovan Dusľo Šaľa MŠK Senec U19 1:1
MŠK Senec U17 ŠTK Šamorín   4:2
MŠK Senec U17 FKM Karlova Ves  3:1
MŠK Senec U17 SDM Domino Ba  0:4
MŠK Senec U17 ŠTK Šamorín   1:1
MTE Mosonmagyarovar MŠK Senec U17 4:3
FK Slovan Dusľo Šaľa MŠK Senec U17 3:2
MŠK Senec U15 ŠK Slovan Ba ženy  6:0
MŠK Senec U15 FKP Dúbravka Ba  6:0
MŠK Senec U15 OFK Dynamo Malženice 12:0
MŠK Senec U15 ŠTK Šamorín   5:3
MŠK Senec U15 TJ Horné Saliby  7:0
MŠK Senec U15 FK Inter Ba  3:2
MŠK Senec U14 OŠK Ch. Grob  2:0
MŠK Senec U14 FK Inter Ba  2:6
MŠK Senec U13 PŠC Pezinok  5:3
MŠK Senec U13 FK Inter Ba  2:2
MŠK Senec U13 OŠK Ch. Grob  4:2
MŠK Senec U13 TJ Horné Saliby U15 2:3
MŠK Senec U11 turnaj v Hrnčiarovciach 7. miesto 
MŠK Senec U11 turnaj v Malackách 7. miesto 
MŠK Senec U11 turnaj vo Svätom Jure 8. miesto 
MŠK Senec U10 turnaj v Galante  1. miesto 
MŠK Senec U10 turnaj v Šenkviciach 4. miesto 
MŠK Senec U9 turnaj v Pezinku  6. miesto 
MŠK Senec U9 turnaj v Galante  5. miesto 
MŠK Senec U9 turnaj v Tomášove  5. miesto 
MŠK Senec U9 Halová Liga Senec  4. miesto 
MŠK Senec U9 Halová Liga Šamorín 4. miesto 
MŠK Senec U8 Halová Liga Senec   1. miesto
MŠK Senec U7 Halová Liga Senec   1. miesto

Basketbal
• Mladší mini – U11
BK Gabko Senec  - 9. miesto (z 11)
• Starší mini – U12
BK Gabko Senec MS - 6. miesto (zo 7)
• Staršie  žiačky – U15
Levy Senec - 7. miesto (z 9)
Rubriku pripravila Martina Ostatníková

Šport s úsmevom a s partiou. Foto: GR


