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Mestské noviny Senčan oslavujú tento rok už 30. výročie

K 30. narodeninám dostali noviny novú grafiku a tiež inú kvalitu papiera.

Oddelenie odbornej literatúry
v Mestskej knižnici v Senci
získalo cenu CE ZA AR 2020.

Vyhodnotili sme kampaň
Do práce na bicykli. Senec
je v TOP 10 na 7. mieste.

(str. 13)

(str. 11)

Rastie nová generácia atlétov.
Tatiana Janegová a Martin
Strapáč sú skvelí bežci.

(str. 22 a 23)

www.sencan.sk

Ocenená aktivita s predškolákmi o bicykloch. Foto: VCs

Senec ocenený v Národnej súťaži o Cenu ETM
V kampani Európsky týždeň mobility (ETM) 2020 zabojovalo 55 samospráv
za priblíženie sa k cieľu „Čistejšiu dopravu
pre všetkých“. Do národnej súťaže o Cenu
ETM 2020 sa prihlásilo 25 samospráv
a 11 inštitúcií.
V kategórii „Originálne“ udelila komisia
2. miesto Sencu za to, že sme dokázali zaujímavou formou upriamiť pozornosť na jeden z najčastejšie uvádzaných problémov pri otázke: Prečo nepoužívate viac bicykel na prepravu po meste? Je to obava
z odcudzenia bicykla. Od 16. do 22. septembra chodilo asi 100 detí zo základnej a materskej školy spolu s mestskou a štátnou
políciou a pedagógmi po meste a známkovali odstavené bicykle.

Prostredníctvom aktivity sa deti od príslušníkov mestskej a štátnej polície dozvedeli, ako sa bezpečne pohybovať na bicykli,
čo by mala obsahovať jeho základná výbava a ako si ho správne uzamknúť na ulici.
V kategórii samospráv „Efektívne trvalé opatrenie“ mesto Senec získalo 3. miesto
za zjednosmernenie Školskej ulice s povoleným vjazdom cyklistov v oboch smeroch
a zavedenie Zóny 30.
Národnú súťaž o Cenu ETM vyhlasuje
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, aby
motivovali k realizácii opatrení v prospech
udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality
ovzdušia a životného prostredia.

Vybudované budú bezpečné uzamykateľné stojiská pre 84 bicyklov. Realizácia
projektu bude trvať približne 3 mesiace,
preto prosíme Senčanov o trpezlivosť. Projekt je spolufinancovaný z grantu Ministerstva dopravy a výstavby SR.

S hlbokým smútkom oznamujeme,
že nás po dlhom boji s ťažkou chorobou
navždy opustila Alžbeta Šušlová. Pracovala na Mestskom úrade v Senci 36 rokov na referáte miestnych daní a poplatkov. Vždy bola ochotná pomôcť kolegom aj občanom, pre každého mala
dobré slovo a priateľský úsmev. Jej rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

VCs

Vedenie mesta a zamestnanci

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Nová cyklistická infraštruktúra už čoskoro!
Začala sa realizácia projektu s názvom
„Stanica Bike and Ride, ŽST Senec“. Odstavná plocha pre bicykle na Železničnej ulici
je od 23. septembra ohradeným staveniskom. Dočasné náhradné stojany sú umiestnené na opačnej strane brány Slnečných
jazier pri železničnej stanici.

Opustila nás dlhoročná
kolegyňa Alžbeta Šušlová
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Uznesenia zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Senci z 30.09.2020, 7.10.2020 a 20.10.2020
Uznesenie č.90/2020
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na doplnenie kandidáta - Mgr. Miriam
Krúpovej pre Radu školy MŠ Fándlyho 2,
Senec na mestom delegovaných zástupcov do rád škôl ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto Senec.
Uznesenie č.91/2020
MsZ vzalo na vedomie informáciu
o úmrtí Mgr. Nadeždy Kostkovej, konateľky SCR Senec, s.r.o. Schválilo
Bc. Mareka Šmihela do funkcie konateľa SCR Senec, s.r.o. na dobu určitú
do 31.12.2020 a schválilo odmenu za výkon funkcie vo výške 1.900€/mesiac. MsZ
poverilo mesto Senec vyhlásiť výberové konanie na funkciu konateľ SCR Senec s.r.o. a schválilo zriadenie výberovej komisie v zložení: Ing. Dušan Badinský, Ing. Rudolf Bittner, Mgr. Rudolf Galambos, Ing. Pavol Kvál, PaedDr. Monika
Snohová.
Uznesenie č.92/2020
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia návratnej finančnej výpomoci.
Uznesenie č.93/2020
MsZ prerokovalo a schválilo prijatie
návratnej finančnej výpomoci vo výške
559.548€ a chválilo podmienky na uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR a schválilo použitie prostriedkov
návratnej finančnej výpomoci podľa prílohy materiálu.
Uznesenie č.94/2020
MsZ prerokovalo a schválilo návrh
na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok
2020.
Uznesenie č.95/2020
MsZ prerokovalo a schválilo zmluvu
o spolupráci s NDS, a.s. v znení podľa
prílohy č.1, predmetom ktorej je úprava
vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z potreby spolupráce a vzájomnej
súčinnosti v oblasti prípravy a výstavby stavby „Cesta I/61 Bratislava - Senec,
skapacitnenie“.
Uznesenie č.96/2020
MsZ prerokovalo a schválilo zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve - podľa situácie v prílohe č.1
na časti zaťaženého pozemku C-KN parc.č. 2463/76 na dobu neurčitú za odplatu 18,30€/m² pre Ing. Tomáša Novotného a manželku Dianu Novotnú Sulkovú.

MsZ určilo lehotu na uzatvorenie zmluvy do 6 mesiacov od schválenia uznesenia. Po uplynutí lehoty uznesenie stráca
platnosť.
Uznesenie č.97/2020
MsZ prerokovalo a súhlasí s návrhom na prenájom nehnuteľností C-KN
č.2371/311 o výmere 150 m² v lokalite
Slnečné jazerá pre Roberta Kelemena
a Renátu Kelemenovú vo výške 3€/m²/
rok, spolu 450 €/rok.
Uznesenie č.98/2020
MsZ prerokovalo a nesúhlasí s návrhom na prenájom nehnuteľností C-KN č.
4080/6 o výmere 25,2m² v lokalite Kysucká pre Tomáša Sučáka vo výške 6,23€/
m²/rok, spolu 157€/rok.
Uznesenie č.99/2020
MsZ prerokovalo a súhlasí s návrhom
na prenájom nehnuteľností C-KN č.
2371/1 o výmere 61 m² v lokalite Slnečné jazerá pre Zdenka Straku a manželku Adelu Strakovú vo výške 1,63€/m²/
rok, spolu 169,52€/rok do doby odpredaja podľa grafického návrhu komisie výstavby a územného plánovania.
Uznesenie č.100/2020
MsZ prerokovalo a nesúhlasí s návrhom na prenájom nehnuteľností parc.č.
799/1 o výmere 125 m² na Jesenského
ulici pre Saliji Bejtul vo výške 41,50€/m²/
rok, spolu 5187,50€/rok.
Uznesenie č.101/2020
MsZ prerokovalo a súhlasí s prenájmom stavby polikliniky na Námestí 1.
mája 6 na parcele 981/4, pozemku 981/4,
981/3 a 2 garáží na parc.č. 981/3 pre Polikliniku Senec, s.r.o. podľa zmluvných
podmienok (doba neurčitá s možnosťou
výpovede bez uvedenia dôvodu so 6-mesačnou výpovednou lehotou).
• MsZ určilo lehotu na uzatvorenie nájomných zmlúv a dodatkov nájomných
zmlúv do 3 mesiacov od schválenia
uznesenia. Po uplynutí lehoty uznesenia strácajú platnosť.
Uznesenie č.102/2020
MsZ prerokovalo a schvaľuje návrh na poskytnutie zľavy z nájomného
pre Jozefa Sedlárika vo výške 50% z ceny
nájmu za obdobie 16.3-31.3.2020 ako nevyhnutnú dobu uzatvorenia prevádzok
na nebytový priestor na Krátkej ulici.
V zmysle nájomnej zmluvy je nájomné
6666,60€/rok.

Uznesenie č.103/2020
MsZ prerokovalo a schvaľuje návrh na poskytnutie zľavy z nájomného
pre Tri Nguyen Van vo výške 50% z ceny
nájmu za obdobie 16.3-22.4.2020 ako nevyhnutnú dobu uzatvorenia prevádzok
na nebytový priestor v MsKS. V zmysle
nájomnej zmluvy je nájomné 707,29€/
mesiac.
Uznesenie č.104/2020
MsZ prerokovalo a súhlasí s postupom
pre verejné obstarávanie služieb v oblasti architektúry formou architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaží návrhov v zmysle zákona 343/2015
o verejnom obstarávaní v platnom znení alebo obdobnou formou obstarávania na základe kvalitatívnych kritérií
návrhu a uchádzača. Tento postup bude
uplatňovaný len po schválení MsZ, najmä v prípadoch prípravy významnej
mestotvornej alebo regionálnej investície, významných občianskych a bytových budov a verejných priestranstiev,
urbanistických a krajinárskych riešení
a vypracovania územnoplánovacích dokumentov v súlade s finančnými a termínovými možnosťami obstarávateľa.
Uznesenie č.105/2020
MsZ prerokovalo a schvaľuje cenník
inzercie Mestských novín Senčan podľa
prílohy č.1.
Uznesenie č.106/2020
MsZ prerokovalo a schvaľuje návrh
na odpustenie nájomného pre Alex Bašnárovú - Bagetéria Alex vo výške 50%
z ceny nájmu za obdobie 16.3-31.5.2020
ako nevyhnutnú dobu uzatvorenia prevádzok na nebytový priestor v MsKS.
V zmysle nájomnej zmluvy je nájomné
1145,36€/rok.
Uznesenie č.107/2020
MsZ ruší uznesenie č.52/2014 o schválení Zadania Územného plánu mesta Senec, prerokovalo Zadanie Územného
plánu mesta Senec obstarané mestom
Senec ako orgánom územného plánovania a spracované v zmysle zákona
50/1976, berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Bratislava zo dňa
24.9.2020 a schvaľuje predložené Zadanie Územného plánu mesta Senec.
Rôzne
V bode rôzne sa hovorilo o viacerých
témach, všetky sú vo videonahrávke
MO
na www.zastupitelstvo.sk.

www.sencan.sk
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Ako v Senci fungujeme v druhej
vlne pandémie koronavírusu?
Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie Vláda Slovenskej republiky schválila návrh ústredného krízového štábu na zavedenie núdzového stavu od 1. októbra 2020. Úrad verejného
zdravotníctva SR vydal tvrdšie opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia
a pravidlá používania rúšok. Všetky aktuálne informácie nájdete vždy na stránke www.uvzsr.sk.
Rúška
Od 15. októbra 2020 do odvolania musíme nosiť rúška či iný spôsob prekrytia nosa a úst na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov
alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.
Úrad verejného zdravotníctva SR udelil
aj výnimky, ktoré uvádza v opatrení.
Prevádzky a hromadné podujatia
Od 15.10.2020 do odvolania sa uzatvárajú niektoré druhy zariadení a stravu
z reštaurácií či kaviarní nemôžeme konzumovať v ich interiéri. Podrobné opatrenia pre rôzne typy prevádzok sa nachádzajú v opatrení ÚVZ SR.
Od 15.10.2020 do odvolania platí v predajniach potravín a drogérie v pondelok
až piatok v čase od 9:00 do 11:00 vstup
iba osobám nad 65 rokov.
Od 15.10.2020 do odvolania sú zakázané
hromadné podujatia nad 6 osôb.
Tento zákaz sa nevzťahuje na:
• výkon obradu krstu, pohrebného
obradu a sobášneho obradu vrátane ich civilných verzií za dodržania
podmienok,
• zasadnutia, schôdze orgánov verejnej
moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia,
ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby a to za dodržania
podmienok,
• výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom niektorých športových súťaží uvedených
v opatrení.
Mestský úrad
Mestský úrad v Senci je pre verejnosť k dispozícii ako zvyčajne za dodržania podmienok uvedených v platnom opatrení ÚVZ
SR. Verejnosti odporúčame dohovoriť si
osobné stretnutia na MsÚ vopred cez zverejnené kontakty na webstránke mesta.

Sociálne služby mesta Senec
• Denné centrum pre seniorov je zatvorené. V Zariadení opatrovateľskej služby sú návštevy v interiéri zakázané.
• Terénna opatrovateľská služba v domácnostiach je zabezpečovaná za dôsledného dodržiavania hygienických
opatrení.
• Tzv. sociálny taxík zabezpečujúci prepravnú službu (napr. návšteva lekára
v BA) funguje. Službu je nutné si objednať najneskôr deň vopred na tel.
čísle 02/20205145.
• V októbri, mesiaci úcty k starším, sa
nemohli naši seniori stretnúť v kluboch a spoločne osláviť svoj sviatok.
Mesto im pri tejto príležitosti pripravilo darček – každý senior dostane 3
jednorazové rúška. Keďže seniorov
máme 3500, mesto nabalíčkuje 10.500
kusov rúšok, ktoré pomôžu rozniesť
dobrovoľníci z Červeného kríža.

3

Z činnosti
Mestskej polície

Spoločný obecný úrad
Pre klientov funguje v bezstránkovom
režime. Žiadosti je pre mesto Senec možné podávať na podateľni Mestského úradu a pre stavby v obciach na príslušnom
obecnom úrade. Prosíme klientov, aby
uprednostňovali elektronický spôsob
komunikácie.
BUĎME OPATRNÍ A NEPRESTÁVAJME
SA CHRÁNIŤ!

• Telefonický oznam, že na Vinohradníckej partia osôb ruší hlukom a hudbou nočný kľud. Hliadka MsP zistila,
že sa oznam zakladá na pravde a pôvodca hluku H. S. bol za priestupok proti verejnému poriadku prejednaný v blokovom konaní.
• V rámci súčinnosti s SS OOPZ SR Senec
preverila MsP oznam, že na Železničnej
muž napáda svoju priateľku. Hliadka
MsP zistila, že M. M. priateľku napadol
a porozbíjal zariadenie bytu. Agresora si
prevzali príslušníci OO PZ, ktorý vec riešia vo vlastnej kompetencii.
• Telefonický oznam zo ŽSR, že v čakárni
sa pobili cudzinci. Hliadka MsP na mieste zistila, že bezdomovec zvaný Šteker,
ktorý permanentne obťažuje občanov
na železničnej stanici v Senci zanedbaným vzhľadom a zápachom, dostal dve
facky od neznámeho muža, ktorý z miesta odišiel. Menovaný vo veci nechcel podať oznámenie.
• V rámci súčinnosti s SS OOPZ SR Senec
MsP preverila oznam, že na Lichnerovej
v jednej prevádzke pichol kuchár čašníka nožom. Hliadka MsP oznam preverila a na mieste zistila, že v prevádzke verejného stravovania mal čašník zranenia spôsobené nožom. Prípad prevzalo
OO PZ Senec.
• Telefonický oznam, že neznáma osoba
opakovane chodí zo Športovej k bytovke
Orbis na Štúrovej, fotí si byty na poschodí a následne sa schová za kríky. Hliadka
MsP oznam preverila, pričom našla podozrivú osobu a zistila, že sa jedná o P. B.
zo Svätého Jura, ktorý uviedol, že sleduje manželku, ktorá mu má byť neverná
s riaditeľom spoločnosti. Osoba po kontrole odišla domov.
• Na mierovom námestí hliadka MsP spozorovala J. M. zo Senca (známy opakovanými výtržnosťami na námestí), ktorý odpadol a spôsobil si zranenie hlavy.
Hliadka MsP privolala RZP, ktorá ho previezla na ošetrenie do NsP Ružinov.
• Telefonický oznam, že do pivnice bytovky na Hurbanovej 4 vošli podozrivé osoby, ktoré tam predávajú drogy. Hliadka
MsP oznam preverila, pričom v pivnici
spozorovala tri osoby, ktoré fajčili pravdepodobne marihuanu a mali rozložené
predmety na fajčenie marihuany. Osoby
boli odovzdané hliadke OO PZ Senec.

vedenie mesta Senec

Mestská polícia

Školstvo a šport
Školstvo a šport sa riadi usmerneniami
určenými ÚVZ SR.
• Telocvične v školách sú pre všetkých
mimo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec do odvolania naďalej zatvorené. Mimoškolské aktivity sa
do odvolania neorganizujú.
Dôležité kontakty
• Policajný zbor SR: 158
• Mestská polícia: 159
Mestské kultúrne stredisko
• Otvorená je Mestská knižnica a Galéria Labyrint. Za vstupenky na zrušené
podujatia je možné vrátiť peniaze.
• Park oddychu – amfiteáter je pre verejnosť otvorený do 15. novembra. Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali
pokyny prevádzkovateľa parku.
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Z kalendára
primátora
mesta
Senec
Dušana
Badinského
za október
• Mestská rada pri Mestskom zastupiteľstve v Senci
• Pracovné stretnutie s konateľom
a generálnym riaditeľom spoločnosti
AVE SK Petrom Krasnecom na tému
vývozu odpadu v našom meste,
hľadanie možností riešenia situácie
• Pracovné stretnutie s riaditeľkou
Úradu BSK P. Mešťan a B. Lukáčovou,
riaditeľkou Odboru stratégie,
územného rozvoja a riadenia projektov
na tému novej základnej školy
financovanej z výzvy BSK
• Mimoriadne mestské zastupiteľstvo
mesta Senec na tému čerpania
návratnej finančnej bezúročnej
výpomoci od štátu
• Pracovné stretnutie s dočasným
konateľom SCR s. r. o. M. Šmihelom
• Pracovné stretnutie k zmene rozpočtu
s vedúcimi útvarov
• Pracovné stretnutie s členom
predstavenstva BVS o rekonštrukcii
kanalizácie v našom meste
• Pracovné stretnutia so zamestnancami
mesta
• Pracovné stretnutia s vedúcimi útvarov
Mestského úradu v Senci a riešenie
vzniknutých problémov na dennej báze
• Individuálne stretnutia s občanmi
mesta
• Individuálne pracovné stretnutia
s poslancami
• Mestské zastupiteľstvo v Senci v MsKS
• Pracovné stretnutie na tému
protipovodňových opatrení v našom
meste
• Pracovné stretnutie s riaditeľkou
ZŠ Szencziho pri príležitosti prevzatia
poslednej etapy rekonštrukčných prác
na základnej škole
• Online vyhodnotenie kampane
„Do práce na bicykli“
• Online pracovné stretnutie ku Generelu
dopravy v Senci
• Pracovné stretnutie VEOLIA Energia
Slovensko a. s. – dozorná rada
• Stretnutie na Okresnom úrade v Senci
k plošnému testovaniu obyvateľov
na COVID19
Dagmara Mičeková
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Názory vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta
a poslancom mestského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor
na rôzne aktuálne témy mesta Senec. Keďže začína nový školský
rok, pýtame sa: Ako by ste radi nastavili parkovaciu politiku
v Senci?

Rudolf Bittner
nezávislý poslanec
Parkovací systém má niekoľko častí. Technická časť, tu je nutné vybudovať veľkokapacitné garáže (8 garáží), dorobiť parkovacie miesta s ohľadom na zeleň a prírodu. Všetky
stavby musia mať dostatok parkovacích miest.
Základom ekonomiky je karta „Senčana“, zvýhodňujúca Senčanov. Zvýhodnená cena sa
môže pohybovať na úrovni 40-70 eur/rok. Je viac kategórií áut, kde je nutné ceny upraviť
a týka sa to aj druhých a tretích áut. Vyčleniť parkovanie zdarma a tiež doriešiť firemné
autá. Časové obdobie je cca 5 rokov, keďže musíme uvažovať s dobou prípravy, výstavby a zabehnutia systému.
Životné prostredie sa prejaví vo výsadbe vhodných stromov, popínavých rastlín, zatrávňovačiek, zelených striech.
Veľmi dôležitá súčasť je všeobecná ochota prijať nutné opatrenia. Tie súvisia z dôležitosťou záchranných zložiek, zdravotnej služby, hasičov, plynárov atď., kde často rozhodujú sekundy!
Neopomenuteľnou a veľmi dôležitou súčasťou je riešenie ciest a hlavne hromadná mestská, medzimestská doprava do Bratislavy. Napríklad nadzemné metro ponad starú seneckú cestu. To však je už riešenie s BSK, vládou SR, kde si treba uvedomiť výrazné odľahčenie dopravy na diaľnici.
Lucia Mészárosová
nezávislá poslankyňa
V prípade parkovacej politiky Senca by sa mali v meste vyčleniť zóny pre rezidenčné
parkovanie a zároveň dobudovať záchytné parkoviská, resp. parkovacie domy či podzemné garáže s dostatočnou kapacitou ako pre krátkodobé parkovanie, tak aj pre možnosť dlhodobého prenájmu parkovacieho miesta pre právnické osoby a nerezidentov.
Za zváženie stojí aj vyčlenenie parkoviska na krátkodobé parkovanie max 1,5-2 hodiny
priamo v centre pri pešej zóne. Pre Senčanov by mohla Karta Senčana/mobilná aplikácia, zároveň zvýhodniť poplatky za parkovanie v meste mimo vyhradených rezidenčných zón.
Pavol Kvál
nezávislý poslanec
Je dôležité venovať pozornosť regulácii parkovania a vytvoreniu parkovacej politiky.
Podkladom je aj generel dopravy a jeho implementácia v spolupráci s odborníkmi. Jedným z návrhov je regulované parkovanie, ktoré by zohľadňovalo parkovanie v centre
mesta s vytvorením centralizovaného parkovania a parkovacieho domu napr. pri autobusovej stanici pre návštevníkov aj obyvateľov priľahlých bytových domov. Ďalšou alternatívou môže byť zavedenie rezidenčných kariet v kombinácii s „kartou Senčana“,
čím by sa odlišovali denní návštevníci, ktorí nám zahlcujú parkovacie miesta na sídliskách od obyvateľov s trvalým pobytom. Ďalej pomôžu úpravy dopravných značení, ktorými sa na komisii Správy cestovného ruchu, dopravy a parkovania zaoberáme a niektoré sú už zrealizované. Funkčná cyklistická sieť a infraštruktúra, sú kľúčom k eliminácii používania áut. Sme radi, že náš nápad realizovať dvojpodlažný parkovací dom
na juhu jazier má stavebné povolenie a dúfame, že bude finančne podporený z eurofondov. Sme za to, aby boli Senčania vždy zvýhodnení oproti parkujúcim z okolitých obcí,
ktorí využívajú plochy v Senci častokrát viac ako naši obyvatelia, ktorí už aj tak trpia
hustou dopravou v meste.

www.sencan.sk
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Stav priorít vedenia mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva na volebné obdobie
Poliklinika
16. septembra sa uskutočnilo na MsÚ
v Senci stretnutie pracovného tímu zloženého zo zástupcov mesta, poslancov
MsZ a odbornej verejnosti so spracovateľmi – spoločnosťou Aspiro, a.s. pri príprave projektu Štúdia uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu „Poliklinika Senec”.
Prejednávalo sa optimálne riešenie polikliniky a variant prevádzkového modelu,
štruktúra ambulancií, diagnostiky a ostatných prevádzok v novej/rekonštruovanej poliklinike, odhad nákladov na rekonštrukciu/dostavbu novej časti polikliniky vrátane časovej náročnosti a postupnosti jednotlivých krokov vedúcich
k realizácii ako aj odhad prevádzkových
výnosov a nákladov pre roky 2021 – 2041.
Prvá pracovná verzia štúdie bola zaslaná
pracovnému tímu na pripomienkovanie
18.9.2020 a po ňom bol 6.10.2020 doručený kompletný dokument Štúdie uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu „Poliklinika
Senec” ktorý bude predložený v najbližšej komisii výstavby, finančnej a sociálnej spolu s jeho prezentáciou zástupcami spoločnosti ASPIRO. Po prerokovaní
materiálu v uvedených komisiách bude
návrh Štúdie predložený na schválenie
do nasledujúceho zasadnutia MsZ.
Územný plán
Na základe stanoviska Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, v ktorom ako príslušný
orgán územného plánovania súhlasí

s predložením posúdeného Zadania
na schválenie mestským zastupiteľstvom,
bolo dňa 20.10.2020 mestským zastupiteľstvom schválené Zadanie Územného plánu mesta Senec. Po tomto schválení sa
bude pokračovať v procese obstarávania
nového Územného plánu mesta Senec
v zmysle stavebného zákona, prerokovanie Konceptu riešenia územnoplánovacej
dokumentácie, zabezpečené prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov
a dokumentácií.
Školstvo
Primátor mesta Senec zvolá stretnutie
poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci, aby rozhodli o konkrétnom mieste, kde
má stáť nová základná škola.
V októbri bolo dokončené zateplenie ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským A.M.
Szencziho.
Športový areál
Ďalší postup závisí od stretnutia o novej
škole, pretože môže ovplyvniť spôsob realizácie športového areálu.

Vlastníci a správcovia
pozemkov sú povinní
odstraňovať invázne druhy
rastlín a drevín

Útvar výstavby a ochrany životného
prostredia Mestského úradu v Senci
upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov na povinnosť odstraňovať invázne nepôvodné druhy rastlín a drevín, ktorú im ukladá § 3 zákona
č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona obec pri výkone samosprávy písomne upozorňuje na miesta
výskytu takýchto druhov a na zákonné
povinnosti s ich odstránením. Na invázne druhy drevín nie je potrebný súhlas na výrub. Odstraňovať sa môžu
od 1. októbra do 31. marca kalendárneho roka. Podrobnejšie informácie
k tejto téme nájdete na webe mesta:
senec.sk/sk/clanok/vyruby-drevin
a na stránke Štátnej ochrany prírody:
www.sopsr.sk/invazne-web/.
Ing. Lenka Nižnanská
Referent životného prostredia

MO

Mesto hľadá asistentov sčítania obyvateľov
Od 15.2. do 31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov samosčítaním. Zber údajov
nebude prebiehať cez papierové formuláre, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára na www.scitanie.sk. Sčítava sa každý obyvateľ, ktorý má v SR trvalý,
prechodný alebo tolerovaný pobyt. Zúčastniť sa sčítania je zákonnou povinnosťou,
v prípade nesčítania sa hrozí sankcia.
Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami (napríklad ak nedisponujú osobným počítačom), budú môcť využiť službu asistovaného sčítania na určenom kontaktnom mieste, kde obyvateľovi
so sčítaním pomôžu stacionárni asistenti.

5

Pôsobiť budú aj mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa, (napríklad z dôvodu imobility), ak o túto službu požiada. Z toho dôvodu Mesto Senec
hľadá adeptov na stacionárnych aj mobilných asistentov, napríklad študentov vysokých škôl, ktorí budú finančne odmenení.
Pre účely sčítania budú zaškolení. Žiadosti sa podávajú do podateľne do 10.1.2021
alebo elektronicky na nemethovas@senec.
sk. Podmienkou je bezúhonnosť a dosiahnuté vzdelanie - minimálne stredná škola
s maturitou.
Silvia Némethová
Referent podateľne a evidencie obyvateľstva

Invázny pajaseň žliazkatý.
Zdroj foto: internet

Zúčtovanie dotácií z rozpočtu
Mesta Senec do 30.11.2020

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 9/2019 (ďalej len VZN), prijímateľ dotácie musí predložiť doklady pre zúčtovanie poskytnutej dotácie
do 30 kalendárnych dní po ukončení
jednorazového projektu. V ostatných
prípadoch je prijímateľ dotácie povinný predložiť doklady na zúčtovanie
najneskôr do 30.11. príslušného kalendárneho roka, ak zmluva neustanovuje inak. Všetky informácie nájdete
na stránke mesta v časti Ako požiadať
a zúčtovať dotáciu.
Gabriela Rebrošová, referent športu a dotácií
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Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste Senec
za mesiac september
Papier a lepenka
2019 – 15,14t
2020 – 33,78t
Plasty
2019 – 11,24t
2020 – 29,39t
Sklo
2019 – 17,70t
2020 – 22,44t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2019 – 80,59t
2020 – 117,73t
Zmesový komunálny odpad
2019 – 553,87t
2020 – 525,86t

Ako v Senci triedime plasty?

Odborníci z organizácie NATUR-PACK
a INCIEN spolu s dobrovoľníkmi zo spoločnosti Kaufland v rámci podujatia Naše
mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis,
analyzovali plastový odpad z vybratých
žltých kontajnerov od bytoviek a z vriec
s plastom od rodinných domov v Senci.

Výsledok z vriec od rodinných domov
V rodinných domoch to už bolo lepšie.
Nečistôt bolo 10,28%. Je to celkom dobrý
výsledok, ale stále nie ideálny.
Čo do vriec na plasty nepatrilo? Najmä
znečistený odpad, zvyšky jedál a potravín na prípravu jedál, ale aj rúška či jednorazové rukavice. Našiel sa tu aj stavebný odpad – rúrky, hadice či káble a neobalové kovy. Na počudovanie sa vo vreciach
na plast našiel aj papier a sklo.
MO

Kam patria ohorky

Pred budovu Kocky na Lichnerovej ulici
sme umiestnili tzv. „hlasovací kôš na ohorky“, aby sme kreatívnym spôsobom za pomoci behaviorálnej psychológie naučili fajčiarov hádzať cigaretové ohorky tam, kam
patria a zabránili tým znečisťovaniu verejného priestranstva a životného prostredia.
Koš v meste umiestnilo občianske združenie Civita Center, ktoré sa zameriava
na podporu behaviorálnej politiky na komunálnej úrovni.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

www.sencan.sk

Zmeny nastali aj na zbernom dvore.
Aby bol odvoz odpadu čo najefektívnejší aby boli kontajnery čo najviac plné a aby
sa nemuseli tak často vyvážať - musí sa
objemný odpad na zberný dvor odovzdať čo najviac rozobratý a objemovo
minimalizovaný.
Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne. Odpad už nikdy lacnejší nebude,
preto sa spoločne usilujme minimalizovať
odpad a precízne dotrieďovať.
Počas celého októbra bol na zbernom
dvore pristavený kontajner na nebezpečný odpad. Patria tam odpady s obsahom
škodlivých látok ako napríklad motorový olej, riedidlá, farby, pesticídy, postreky a iné. Senčania využili túto príležitosť,
pretože tento typ odpadu sa nesmie dávať
nikam inam. Ak ste počas októbra nestihli
odniesť svoj nebezpečný odpad na zberný
dvor, odložte si ho – počas jarného upratovania sa plánuje opäť tento druh zberu.
Otváracie hodiny zberného dvora:
Utorok – Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 14:00
Sobota: 8:00 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
Zberný dvor je teda zatvorený počas
nedelí a pondelkov a počas štátnych sviatkov. Mesto si vyhradzuje právo na zmenu
otváracích hodín. Prípadné zmeny budú
zverejnené na bráne zberného dvora
a na stránke mesta.
MO

Zmeny v odpadovom
hospodárstve v meste

Výsledok z kontajnerov od bytoviek
V kontajneroch na plasty sme prešli len
tak-tak. Nečistôt, ktoré do kontajnerov nepatrili, bolo 34,66%. Ak by pomer nečistôt
presiahol 40%, organizácia zodpovednosti
výrobcov by za takýto odpad nezodpovedala. Čiže by ho neakceptovala ako vyseparovaný plast.
Čo do kontajnerov nepatrilo? Zmesový komunálny odpad, znečistený odpad
od zvyškov jedál a potravín na prípravu
jedál, biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad, stavebný odpad – izolácia pre plávajúce podlahy, rúrky, žalúzie a podobne,
káble, neobalové kovy, papier, gumený obrus s plstenou vrstvou, textil, obuv, kabelky, vankúš a dokonca aj sklenené fľaše.

V súvislosti s tým, že po 31. auguste nie je
možné zneškodňovať zmesový komunálny
odpad na skládke v lokalite Červený Majer,
muselo mesto urobiť niekoľko zmien v odpadovom hospodárstve. Zvozová spoločnosť avizovala, že v posledný septembrový týždeň nebude zabezpečovať zvoz odpadu z čiernych nádob od rodinných domov. Z Malého Bielu a zo Svätého Martina
sa odpad neodvážal v riadnom termíne.
Našťastie, v priebehu 24 hodín sa situáciu
podarilo vyriešiť a zabezpečiť aj náhradný
termín odvozu za chýbajúci deň.
Odpad sa však aj naďalej vozí na iné
skládky, ktoré sú ďalej a preto musí mesto
znášať väčšie náklady na dopravu. Mesto
musí teda apelovať na svojich obyvateľov, aby dôsledne triedili odpad tak, aby
sa do čiernych nádob dostalo čo najmenej
odpadu – čím menej odpadu, tým menej
najazdených kilometrov a samozrejme, aj
nižšie náklady na zneškodnenie.

Kuchynský odpad budeme
triediť s CMT Group, s.r.o.

Verejné obstarávanie na zber kuchynského odpadu vyhrala spoločnosť CMT Group,
s.r.o. Momentálne prebieha zonácia mesta tak, aby bolo rozdelené na päť zón. Každá domácnosť dostane svoj harmonogram,
nakoľko sa v budúcom roku bude meniť aj
systém vývozu zmesového komunálneho
odpadu – znižovanie intervalov vývozov.

Výstavba polopodzemných
kontajnerov sa pripravuje na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SNP 2
Hurbanovej 14
J. Jesenského 2
J. Jesenského 4
J. Jesenského 8
Košickej 10
Košickej 20
Košickej 26
Pribinovej 11
Žitavskej 11

Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
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Výberové konanie na obsadenie funkcie
konateľa mestskej obchodnej spoločnosti
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

HODINÁRSTVO

Ponuka:
• zmluva o výkone funkcie konateľa v zmysle obchodného
zákonníka od 01.01.2021;
• odmena za výkon funkcie konateľa je 1 900 Eur mesačne;
• maximálna samostatnosť pri riadení.

KRÁTKA 4, SENEC

Výberové konanie:
• 26.11.2020 o 10:30 v obradnej sieni na Mestskom úrade.
Upozornenie:
Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad. Účasť na výberovom
konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia
vyhlásené podmienky výberového konania.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVE KONANIE - Konateľ Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. - neotvárať !“ v lehote do 19.11.2020
do 14:30 poštou na adresu Mestský úrad, Mierové nám. 8,
903 01 Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu.

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ
OPRAVY

Všetky ďalšie informácie nájdete na www.senec.sk v časti
Voľné pracovné miesta.
10-01

10-02
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Nehodovosť
na cestách stúpa
Vzhľadom na to, že v poslednom období evidujeme v okrese Senec zvýšený
počet dopravných nehôd s tragickými
následkami, príslušníci Okresného dopravného inšpektorátu v Senci vo zvýšenej miere vykonávajú dopravno-preventívne akcie zamerané na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky jej účastníkmi. Cieľom týchto
preventívnych akcií je ochrana ostatných účastníkov cestnej premávky pred
tými, ktorí nedodržiavajú zákon o cestnej premávke a páchajú priestupky.
6. októbra bola kontrola zameraná najmä na cyklistov a chodcov. Počas nej bolo zistených 14 závažnejších
priestupkov, ktoré policajti vyriešili na mieste v blokovom konaní. Preventívna akcia však nebola zameraná len na sankcie. Cieľom bolo upozorniť chodcov a cyklistov na riziko nedodržiavania predpisov cestnej premávky
a poučiť ich, čomu sa majú na cestách
vyvarovať.
Upozorňujeme, že cyklista musí
rešpektovať dopravné značky rovnako, ako každý iný účastník cestnej premávky. Cyklistom zároveň pripomíname, aby nezabúdali na povinnú výbavu bicykla, a aby svoj bicykel neviedli
pod vplyvom alkoholu. Len správnym
dodržiavaním pravidiel sa vyhnete nielen pokute, ale predovšetkým chránite
svoju bezpečnosť ako i bezpečnosť ostatných účastníkov premávky.
por. Mgr. Michaela Petrášová

www.sencan.sk

Havarijný stav
stolnotenisovej haly
Druhého júna pri príchode na tréning stolného tenisu čakalo všetkých prítomných
nepríjemné zistenie resp. šok z pohľadu,
ktorý sa nám naskytol pri otvorení stolnotenisovej haly. Na jednom mieste bola úplne prepadnutá strecha v šírke asi 2,5 metra
a v dĺžke cca 5 metrov. Našťastie v hale
v čase prepadu strechy nikto nebol a strecha prepadla na mieste, kde sa nenachádzali ani stoly či iné vnútorné zariadenia. Stolnotenisová hala je v areáli futbalového štadióna, ide o budovu starej tribúny. Na prízemí sú priestory a šatne futbalového klubu
a na poschodí stolnotenisová hala.

Prepadnutá strecha
Foto: Richard Nagy

Halu sme okamžite uzatvorili a informovali mesto. Statik so zástupcami útvaru
výstavby a ochrany životného prostredia
Mestského úradu v Senci vykonali obhliadku. Vzhľadom na aktuálny stav odporučili
celú strešnú krytinu vymeniť a tiež po celej dĺžke strechy privariť priečne na trámy
ďalšie železné profily. To znamenalo pôvodnú strešnú krytinu kompletne demontovať a nahradiť novou, ktorá by už spĺňala
súčasné statické a hydroizolačné parametre. Mestské zastupiteľstvo 23. júna v rámci
zmeny rozpočtu Mesta Senec na rok 2020
schválilo aj rozpočet na opravu strechy.
Celú opravu zabezpečovala firma Tilico s.r.o., inštaláciu podhľadov a maľovku
IN REAL, spol. s r.o. Práce prebiehali v júli
až auguste. Pri odstraňovaní pôvodnej
strešnej krytiny sa zistilo, že prepadnutie
strechy z dôvodu prehrdzavenia hrozilo
na viacerých miestach. Počas výmeny bola
pôvodná strecha úplne odstránená, a preto došlo počas tohto obdobia niekoľkokrát

Rozobratá strecha
Foto: Richard Nagy

aj k menšiemu zatopeniu priestorov haly
a k premoknutiu stien až po prízemné
priestory budovy. Našťastie počas najväčších letných dažďových prívalov v auguste
bola nová strecha už nainštalovaná.
Po dokončení prác vo vnútorných
priestoroch (podhľady, maľovka, elektrina
a pod.,) boli celkové stavebné úpravy skolaudované a hala bola koncom septembra
uvedená do prevádzky.
Chceli by sme poďakovať zástupcom mestského úradu (odbor výstavby)
a poslancom mestského zastupiteľstva
za promptné navrhnutie a schválenie riešenia havarijnej situácie. Ďalej by sme
chceli poďakovať firmám, ktoré zabezpečovali opravu, za ich rýchlu a kvalitne odvedenú prácu, ktorú realizovali počas horúcich letných dní. Tiež by sme sa chceli
ospravedlniť všetkým, ktorí boli stavebnými prácami obmedzení, dotknutí resp. museli strpieť stavebné práce vo svojej blízkosti. Ďalej by sme chceli poďakovať primátorovi mesta Ing. Dušanovi Badinskému,
ktorý sa zasadzoval za urýchlenie riešenie
vzniknutej havarijnej situácie a osobne sa
niekoľkokrát zúčastnil na kontrole prebiehajúcich stavebných prác.
Ing. Richard Nagy, tajomník STK Senec v mene
všetkých členov a priateľov Stolnotenisového klubu
Senec

Inštalácia podhľadov a svetiel
Foto: Richard Nagy
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10-03

Podlaha jednoducho, rýchlo,
bez
lepenia
BOLDOCKÁ 1
SENEC
10-04

Riadková inzercia

Riadková inzercia: sencan@senec.sk
Uzávierka novín 20.10.2020

Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm,
cena 95euro. Tel.:0907181800
20201001

DANE

Kvalitne a zodpovedne!

ÚČTOVNÍCTVO
50% ZĽAVA prvé 3 mesiace

0915 758 976
tussyuctovnictvo@gmail.com
10-05

MZDY

PERINBABA - POJAZDNÁ ČISTIAREŇ PERIA
v neustálej prevádzke v našom meste
Čistiareň ponúka svoje služby občanom. Čistenia peria, výrobu vankúšov a paplónov. Stanovisko: TRHOVISKO ŠAFÁRIKOVA, Pondelok – Piatok 11:00 – 16:00,
Sobota 10:00- 12:00, Info: 0940362204
Starší občania, ktorí nemajú možnosť dopraviť
svoje staré periny k nám, stačí len zavolať, prídeme,
odvezieme, vyčistíme a privezieme späť. Doprava je
zadarmo. Čo s vašou alergiou, prachom a roztočmi?
Príďte k nám! Čisté perie, zdravý spánok.
20201002
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Naše školy

Základná škola Mlynská
oslavuje 30. výročie
25. novembra 2020 sa mala uskutočniť oslava 30. výročia
založenia našej školy v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci,
na ktorú sme mali pripravený slávnostný program a veľkú
oslavu. Žiaľ, momentálna pandemická situácia nám plány
prekazila a už po druhýkrát sme museli oslavu zrušiť. Každá
takáto udalosť si zaslúži oslavu. I my sme chceli výročie osláviť
a poďakovať sa všetkým tým, ktorí od vzniku a založenia našej
školy odviedli množstvo kvalitnej práce a podieľali sa na jej
rozvoji a raste. Ale človek mieni a pán Boh mení.
Naša škola stojí už 30. rokov na pevných
základoch. Od svojho vzniku prešla obdivuhodnú cestu a každý, kto sa na nej podieľal, si zaslúži našu úctu a uznanie. A preto nám dovoľte poďakovať všetkým našim
predchodcom vo vedení školy a to Jánovi
Nádaskému, Eme Petrovičovej, Vladimírovi Chríbikovi, Ivanovi Rezníkovi, ale aj súčasnej pani riaditeľke Janke Tamašiovej.
Ďakujeme tiež bývalým pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom a žiakom, ktorí tvorili históriu našej školy.

35 - 30 - 20

Čo asi tieto čísla znamenajú?
Vek, rozmery, matematickú záhadu? Nie. Zaujímavú a krásnu realitu. Som vychovávateľka. Svoje povolanie milujem
a nemenila by som ho za nič
na svete. Vykonávam ho 35 rokov a ani neviem, kedy tie roky
ubehli. Na spoluprácu s deťmi
mám tie najkrajšie spomienky.
S deťmi? Dnes už s dospelákmi
nad 40 rokov.
Naša škola má podľa dostupných informácií už 30 rokov
školský časopis, ktorý v školskom roku 1990/1991 uzrel svetlo sveta. Jeho stvoriteľkou bola
bývalá riaditeľka Mgr. Božena Venerčanová. Perfektná učiteľka, žena na svojom mieste.
V spomínanom roku sa hľadal
názov časopisu. Žiaci 4. ročníka
sa zhodli na názve“ Zvonček“.
A zvonec úspešnosti a obľúbenosti mu zvoní už 30 rokov.
Posledným číslom v našom

Spomíname na tých, ktorí v škole pracovali, ale už nie sú medzi nami. Naša úcta
a poďakovanie patrí aj všetkým kolegom,
s ktorými sa v škole stretávame i dnes.
Radi by sme sa takisto poďakovali všetkým rodičom, zástupcom mesta, školského
úradu, sponzorom – firmám i jednotlivcom
a priateľom školy, ktorí nás v úsilí o rozvoj
školy podporovali.
Je radostné konštatovať, že škola má aj
v dnešných časoch dostatok žiakov, že široké okolie oceňuje prácu tunajších učiteľov

titule je 20-ka. Dve desaťročia sa Zvonček tvorí so žiakmi,
s niektorými učiteľmi a so
mnou. Už 20 rokov sa do obehu
dostane každý mesiac nové číslo. Príspevky žiakov sú bohaté,
či už po stránke textovej alebo
výtvarnej. Je z čoho vyberať,
najmä keď pomôžu učiteľky,
ktoré žiakov správne motivujú a povzbudzujú k tvorivému
prejavu. A je to veľmi potrebné,
pretože v dnešnej dobe mládež
postupne prestáva komunikovať, čítať knihy - česť výnimkám. Nepotrebujú to. Však mobil, počítač, technika všetko vyrieši. Z mladých sa stanú roboti, bez citu, rozprávania, písomného prejavu, správnej gramatiky a... mnohých iných ľudských vlastností. Verím, že si tí
inteligentní uvedomia, že krásna a bohatá realita ľudskosti sa
tvorí úplne iným spôsobom.

www.sencan.sk

a rodičia nám s dôverou zverujú svoje deti,
aby sme ich pripravili do života, aby sme
ich viedli, formovali, vychovávali, ale hlavne učili. V súčasnosti je na našej škole 840
žiakov, mnohí aj z okolia Senca, pracuje
u nás 70 pedagogických zamestnancov,
1 odborný zamestnanec – psychológ,
1 špeciálny pedagóg, 2 asistentky učiteľa
a 23 nepedagogických zamestnancov.
Želáme si pre túto školu, aby bola
studnicou vedomostí a poznania, ale aj
mravného rozvoja detí, pretože naša krajina takýto úspech potrebuje a bez vzdelaných ľudí sa žiadna krajina nemôže
rozvíjať.
Milí občania mesta Senec, keďže sa nemôžeme verejne stretnúť a spolu osláviť
túto mimoriadnu udalosť, pripravili sme
na našej webovej stránke informácie z histórie školy, aby sme Vám priblížili cestu,
ktorou škola prešla a ponúkli Vám aspoň
malé nahliadnutie do jej vnútra. Na našej stránke Vám ponúkame i ukážku nášho bulletinu, zhotoveného pri príležitosti
30. výročia a fotografické ukážky a videá
zo života našej školy. Kto si chce zaspomínať, alebo sa dozvedieť viac informácií
o našej škole a zo života školy, má možnosť.
Budeme sa veľmi tešiť.
Mgr. Erika Biharyová
koordinátorka akcie

Poďakovanie za dlhoročnú prácu
V septembri 2020 sme sa
na Útvare školstva a športu spoločne rozlúčili s dvoma dámami, ktoré po rokoch
práce odchádzajú na zaslúžený odpočinok, užívať si v kruhu rodín dôchodok.
Juliana Durayová, vedúca
školskej jedálne na ZŠ Mlynská od roku 1990 a Eva Strešňáková, vedúca školskej jedálne na ZŠ A. S. Molnára
od roku 1983.

Milé dámy, vďaka za roky
vašej práce. Za prípravu jedálnych lístkov, organizačné schopnosti a talent zvládnuť každú akciu na výbornú.
Za všetko hovorí veľké množstvo spokojných stravníkov.
Do ďalších rokov Vám zo srdca
prajeme veľa zdravia, radosti, spokojnosti a splnenie želaní. Pre Vašu hlbokú ľudskosť,
priateľskosť si ich zaslúžite.

Eva Strešňáková

Juliana Durayová

Vedenie mesta Senec

MonSkov

www.sencan.sk
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V kampani Do práce na bicykli obsadil Senec 7. miesto
Rok 2020 je poznačený celosvetovou pandémiou koronavírusu, ktorá spôsobila aj
presun celoslovenskej kampane „Do práce
na bicykli“ z mája na september a aktuálne
sa presunulo vyhodnotenie seneckej časti
kampane na internet. Naživo sa streamovalo na FB stránke – Do práce na bicykli –
Senec, kde je možné pozrieť si aj záznam.
Seneckým víťazom virtuálne odovzdali ceny národný cyklokoordinátor Peter
Klučka, viceprimátor mesta Senec Juraj
Gubáni a Lukáš Cerovský z Cyklopasie Senec, ktorá do súťaže venovala hlavné ceny.
Ďalšie ceny venoval Aquapark Senec, Wellnea, Mesto Senec a Správa cestovného ruchu Senec.
Ako samospráva sme sa dostali do TOP
10 a porazili sme také cyklomestá ako sú
Trnava, či Galanta. Do kampane za samosprávu Senec sa v roku 2020 zapojilo celkom 37 tímov (náš predchádzajúci rekord
bolo 48 tímov), celkový počet registrovaných účastníkov bol 131 (doterajší rekord
je 151), spolu sme najazdili 8.714,95 km, čo
je o 1.500 km viac ako v predchádzajúcej
kampani (7.147 km), ušetrili sme 2.478,30

• Celkový počet najazdených kilometrov
- tím: DHL team (DHL Logistik Slovakia
spol. s.r.o.) – Štefan Beňo, Róbert Pakan,
Patrik Durai, Matej Koči – 787,41 km.
• Absolútny víťaz: Tím - Majorko – Magdaléna Majorová, Adama Major, Andrej
Major, Róbert Mundi

Vyhodnotenie bez súťažiacich.
Foto: MO

kg CO2, čo je o 100 kg CO2 viac ako minulý rok a na jedného účastníka pripadlo
66,53 km, čo je o 20 km na účastníka viac
ako v minulom roku.
A kto sú víťazi?
• Celkový počet jázd kategória jednotlivec:
Róbert Mundi (Novafenz s.r.o), 55 jázd.
• Celkový počet jázd kategória tím - Majorko – Magdaléna Majorová, Adama Major,
Andrej Major, Róbert Mundi - 183 jázd.
• Celkový počet najazdených kilometrov - Juraj Petek (KUHN-Slovakia s.r.o.),
525,45 km.

Ocenenie najlepšia inštitúcia:
3. miesto – Gymnázium Antona Bernoláka
2. miesto – ZŠ J.G. Tajovského
1. miesto – Mestský úrad Senec
• Najlepšia škola: GAB, Senec
Žrebovanie
Hostia vyžrebovali a odmenili 10 súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 10 jázd
do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období. Špeciálnou cenou bol aj bicykel v hodnote 200€ od Cyklopasie Senec.
Ďakujeme všetkým súťažiacim, pre ktorých mesto Senec pripravilo symbolické
ceny, ktoré si môžu prísť kapitáni prevziať
na útvar školstva a športu Mestského úradu – Lichnerova 61, Senec.
MO a GR
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Turecký dom nepostavili Turci, žiaci ZŠ Mlynská
sa to naučili v Školskom klube detí
Na Základnej škole na Mlynskej ulici v Senci zorganizovali pani vychovávateľky
v Školskom klube detí veľmi pútavú, poučnú, zároveň i výtvarne zameranú celoklubovú akciu pre deti, ktorú venovali
histórii jednej z najznámejších kultúrnych
pamiatok mesta Senec - Tureckému domu
– dnešnému Mestskému múzeu v Senci.
História Tureckého domu je veľmi zaujímavá a deti boli prekvapené, že Turecký
dom nepostavili Turci.
Je zaujímavé, na čo všetko slúžil Turecký dom počas svojej 500-ročnej existencie.
Postavili ho v polovici 16. storočia. Sídlil tu
úrad, ktorý vyberal daň z diaľkového obchodu tovarov dovážaných z a do Uhorska.
Zo zachovaných dokumentov sa dozvedáme, ako úrad fungoval a veru nie každý sa
snažil poctivo platiť dane. V dokumente sa
zachovali zoznamy dlžníkov, ale aj sťažnosti na úradníkov, ktorí prekročili svoje
právomoci. Medzi neplatičmi boli aj vážené osoby z radov šľachty, napríklad Esterházyovci z Galanty.

Turecký dom budovali vo viacerých
etapách. Na pôdoryse z roku 1783 je zobrazené prízemie, ktoré pozostávalo zo záhrady a dvorovou zástavbou. Postupne sa
začalo aj s rekonštrukciou krovu. Úradník,
ktorý mal rekonštrukciu na starosti, Lukáš

Ekert, si robil podrobnú evidenciu použitých materiálov na prestavbu a tak máme
podrobný prehľad o tom, aký materiál sa
pri rekonštrukcii použil a koľko to stálo.
Do veľkých trámov použili 600 kusov veľkých klincov a na streche pribudlo 45.000
kusov šindľov, na ktoré sa použilo 80.000
kovaných klincov. Spolu rekonštrukcia stála 1.150 zlatých a 41 denárov.
Počas panovania Márie Terézie
v druhej polovici 18. storočia došlo k mnohým reformám, ktoré sa dotkli aj vyberania daní a tak daňový úrad postupne zanikol. Od roku 1783 sa využíval Turecký dom
ako radnica a prízemie ako väznica. V roku
1872 začal v budove pôsobiť slúžnovský
úrad ako centrum novovzniknutého okresu Senec v rámci Bratislavskej župy.
Na prelome 19. a 20. storočia sa objavili
fotografie Senca aj so slúžnovským úradom,
na ktorých sa prvýkrát objavuje názov Turecký dom. V starších dokumentoch sa podľa historikov s týmto názvom nestretneme.

Turecký dom je zahalený aj rúškom tajomna, ktoré ľudia rokmi okorenili o nové.
Napríklad, že sú v Tureckom dome tajné
chodby, ktoré sa však nikdy nenašli. Jediné
zachovalé zákutie je na povale a nie je prístupné verejnosti.
Od druhej polovice 20. storočia slúži Turecký dom kultúrnemu životu mesta Senec. Po prestavbe začiatkom 90. rokov tu
vznikla reštaurácia. Postupne v rokoch
2008 a 2009 sa tu vybudovalo Turistické informačné stredisko a o rok neskôr otvorilo svoje priestory návštevníkom aj Mestské
múzeum v podkroví. Postupne tam vzniknú nové priestory, aby múzeum poskytlo
návštevníkom viac zážitkov a vedomostí
z nášho mesta Senec a okolia.
Aj detičky z našej školy navštevujú v múzeu stále expozície a iné výstavy, ale i prednášky, ktoré sú prepojené
so zaujímavými hrami a súťažami. Deti
sú vždy nadšené z toho, čo videli a čo sa
dozvedeli.
Aj v budúcnosti by sme radi viedli naše
deti k tomu, aby spoznávali vlastný región,
vďaka prednáškam, tematickým dočasným
výstavám i stálym expozíciám, ale i k rôznym tematickým vychádzkam do mesta
spojeným s návštevou historickej pamiatky v meste. Chceme tak prispieť k ich vzdelaniu, budovaniu hodnôt a všeobecnému
intelektu.
Po zaujímavom rozhovore o histórii Tureckého domu sa deti pustili do jeho výtvarného zobrazenia. A bolo sa na čo pozerať. Deti opäť preukázali svoj talent, šikovnosť, kreativitu a fantáziu.
Mgr. Erika Biharyová
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Mestská knižnica zvíťazila v kategórii
interiér a získala cenu CE ZA AR

Otvorený priestor na menšie podujatia.
Autor: Pavel Meluš

Vitajte v oddelení odbornej literatúry.
Autor: Pavel Meluš

Po uvoľnení priestoru na 1. poschodí MsKS
vznikla myšlienka na vytvorenie oddelenia odbornej literatúry. K tejto vízii prispelo tiež dlhoročné zbieranie informácií
od čitateľov, ktorí navštevovali už existujúce oddelenie literatúry pre dospelých ako
aj oddelenie detskej literatúry. Ich spätná väzba bola pre mňa nesmierne dôležitá. Zistila som, že mestská knižnica symbolizuje tzv. „bezpečný prístav“ pre mnohé deti a to vo mne upevnilo myšlienku
na vytvorenie nového priestoru, ktorý by
bol šitý na mieru podľa potrieb obyvateľov
mesta Senec a jeho okolia. Rozmýšľala som
nad tým, ako sa fungovanie tradičnej inštitúcie postupne mení a čo treba urobiť, aby
bola stále atraktívna.

Vizualizácia návrhu.
Autor:Mgr. art. Matúš Bišťan

Tieto moje návrhy a odborná vizualizácia vynikajúceho architekta, Matúša
Bišťana, viedli k úspešnému vypracovaniu projektu. Najdôležitejším podkladom
na žiadosť o dotáciu bol Architektonický
koncept vypracovaný práve autorizovaným architektom Mgr. art. Matúšom Bišťanom, ktorý prepojil prácu architekta a knihovníka. Splnil moje očakávania na sto percent a keď projekt, ktorý som vypracovala,
podporil Fond na podporu umenia, moja
radosť bola na mieste. Podarilo sa nám vytvoriť priestor s plochou 150 metrov štvorcových, kde sme uskladnili 15.000 zväzkov
kníh. Je tu tichá študovňa, priestor na prácu s počítačom a tiež otvorený priestor, kde
je možné usporiadať menšie podujatia.

Prestížna cena ma nadmieru potešila,
gratulujem pánovi Bišťanovi k oceneniu
a s kolegyňami sa tešíme veľkému záujmu
detí, žiakov, študentov a dospelých čitateľov o návštevu nového oddelenia.
Robíme to pre vás všetkých a ďakujeme
za podporu!
Poďakovanie patrí v prvom rade riaditeľovi MsKS, Mgr. Petrovi Szabovi, ktorý
pozitívne reagoval, podporil moju víziu
a projekt schválil, Mgr. art. Matúšovi Bišťanovi a ostatným, ktorí sa podieľali na interiérovom dizajne oddelenia a pánovi
primátorovi, Ing. Dušanovi Badinskému
a poslancom mesta Senec.
Anetta Zelmanová
Vedúca mestskej knižnice

Primátor Dušan Badinský zablahoželal Anette Zelmanovej a Petrovi
Szabovi k úspechu. Autor: DM
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Senčan telom i dušou - Ivan Gróf
Keď sa prechádzame po štýlových mestečkách, ku ktorým patrí aj Senec, zvykneme
naďabiť na pamätné tabule o ich slávnych
rodákoch. Niekedy označujú aj miesto ich
života či pôsobenia. K staronovému okresnému mestu Senec neodvolateľne patrí
aj osoba gymnaziálneho profesora Ivana Grófa, tajného kňaza saleziána. Deň čo
deň prechádzal jeho ulicami, či už smerom
do školy, alebo na „kopec“, čiže do kostola.
Alebo na apoštolských prechádzkach okolo Slnečných jazier. Najmä v sedemdesiatych rokoch minulého storočia bol Senec
svedkom vyliatia Ducha Svätého nielen
na neho samotného, ale aj na mnoho mladých z mesta i okolia. Toho Ducha Svätého,
ktorý robí všetko novým, plodným, strhujúcim. Celé mestečko i s jeho okolím bolo vtedy ako vo vare. Ľudia si pošepkávali, že sa
tam deje niečo zvláštne, že mladí sú pobláznení novými ideálmi. Niektorí dospelí sa
čudovali, iní sa tešili a ďalší ho zaradili medzi náboženských fanatikov.

No pán profesor sa nikoho nezľakol. Ani
eštebákov. Prežíval zásadu svojho duchovného otca, dona Bosca, ktorý rád hovorieval: „Nechajte vrabce čvirikať a vy konajte
dobro.“ Aj keď občas na neho vyrútil nejaký
ustráchaný rodič s pocitom, že mu kradne
deti, pán profesor ho utíšil dobrosrdečnou
úprimnosťou, ľudskosťou a humorom. Potom nasledovala radosť z každého stretnutia s ním. Na ulici, v škole alebo v kostole.
Stal sa Senčanom telom i dušou, lebo žil
slová sv. Pavla, ktorý sa chcel stať všetkým
pre všetkých.
Pod jeho rukou vyrástli desiatky vynikajúcich pedagógov, viacerí lekári a vzdelaní ľudia, ktorí to v živote chytili za správny koniec. Každý, kto mal možnosť ho spoznať bližšie, stal sa priateľom mladých. Dostal do výbavy akýsi šiesty zmysel, ktorým
vedel načať srdce mladého človeka a zasadiť doň semeno dobra.. Lebo keď ste sa
s ním raz stretli, nemohli ste ostať takí ako
dovtedy.

Generácie, ktoré odchoval, už smerujú
k horizontu života. Ale duch ich duchovného otca ostáva. Prechádza z pokolenia
na pokolenie. Celkom nenápadne, a predsa
dosť hlboko na to, aby prežil.
Dnes už naozaj netreba zatĺkať, že sme
ho poznali. Naopak. Dnes by bolo treba kričať, a tak dobehnúť to čudesné ticho, ktoré nastalo po jeho vyhodení zo seneckého gymnázia takmer až dodnes. Všetkým
svojim žiakom vtedy povedal, že sa previnil, lebo ich miloval viac, ako to režim dovoľoval. Jeho milovaný sv. Pavol povedal,
že všetko zanikne, len láska ostane. A tá
jeho ostala, lebo pramenila v Kristovi. Pripomínajú to aj dve publikácie, ktoré vyšli
v tomto roku: kniha spomienok a svedectva o jeho živote pod názvom Mal nás rád
a kniha Slová múdrosti a lásky na každý
deň roka, obsahujúca jeho myšlienky, rady
a povzbudenia.
Sr. Dagmar Kráľová FMA

info@OtecIvanGrof.sk
FB.com/otecivangrof

Nezábudka oslávila 25 rokov
Nezábudka je jediná neštátna organizácia
v okrese Senec, ktorá ponúka pomoc rodinám so zdravotne ťažko postihnutými deťmi, mladistvými aj dospelými. Funguje ako
škôlka, denné centrum s množstvom aktivít a terapií nad rámec zákona. Tento úžasný projekt Ildikó Madarászovej pomohol
a pomáha rodinám zo Senca a okolia.
Ildikó Madarászová založila a 21 rokov
úspešne viedla Nezábudku od júna 1995
do júla 2016. Štafetu od nej prevzala Ildikó
Popálená a pani Madarászová pokračovala
ako zástupca riaditeľa. V súčasnosti pracuje v združení v predsedníctve a v domove
sociálnych služieb ako sociálny poradca.
V roku 2009 hrozil zánik organizácie,
pretože museli uvoľniť prenajaté priestory v MŠ Tureň. Ildikó Madarászovej sa

podarilo postaviť nové sídlo Nezábudky a v auguste 2012 sa nasťahovať do budovy postavenej s pomocou firmy DOAS
a.s., s minimom štátnej dotácie a z veľkého
množstva malých projektov, grantov a darov. Na výstavbu prispelo Mesto Senec aj
Bratislavský samosprávny kraj. V rokoch
2012-2019 pokračovala výstavba podkrovia budovy a podarilo sa rozlohu takmer
zdvojnásobiť. V týchto priestoroch využíva
dennú starostlivosť, poradenstvo, výchovu a rôzne druhy terapií 58 klientov, o ktorých sa starajú odborne školení zamestnanci a spolupracovníci Nezábudky.
Čestnosť, poctivá húževnatá práca
Ildikó Madarászovej je žiarivým príkladom milosrdenstva. Jej výnimočná práca
pre zdravotne postihnutých v okrese bola

Ildikó Madarászová s deťmi z Nezábudky.
Foto: archív

v roku 2015 ocenená Cenou primátora
mesta Senec a predseda Bratislavského samosprávneho kraja jej v roku 2016 udelil
Cenu Samuela Zocha.
Zdroj: Nezábudka
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Bol politicky nespoľahlivý
pre komunistický režim
František Podolský oslávil 14. októbra 2020 deväťdesiate narodeniny. Narodil sa v roku 1930
do rodiny železničiara, v najlepších časoch I. Československej republiky, ktoré však netrvali dlho.
Prežil II. svetovú vojnu, krátky návrat demokracie a následný komunistický prevrat, ktorý vyústil
do vyše štyridsať rokov trvajúcej vlády totalitného režimu. Františka Podolského považovali
prisluhovači režimu za politicky nespoľahlivého pre jeho náboženské presvedčenie, preto vojenskú
službu a výnimočné vojenské cvičenie absolvoval v II. Pomocnom technickom prápore (PTP).
Takzvaným „pétépákom“ nedali do ruky zbraň, len lopatu a krompáč, aby slúžili režimu ako lacná
pracovná sila. Je členom Oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Slovenska v Senci.
V roku 2018 dostal Pamätnú medailu ministra obrany SR III. stupňa.

Manželia František a Mária Podolskí.
Foto: archív Františka Podolského

Prečo Vás považoval komunistický
režim za politicky nespoľahlivého?
Po vojne a komunistickom prevrate
som pracoval v Meopte a odmietal vstúpiť do Československého zväzu mládeže. Na 1. mája som mal v sprievode niesť
červenú zástavu, ktorú som však oprel
o stenu a utiekol preč. Kádrový profil
mi v očiach komunistov zhoršilo aj to,
že som bol veriaci a stretával som sa
s kňazmi. Všetky tieto skutočnosti viedli k tomu, že som musel 1. októbra 1951
narukovať do II. Pomocného technického práporu v Libave. Dva a pol roka som
pracoval v baniach v Ostrave a býval
v kasárňach Sovinec. Pol roka ma nechali robiť nočné zmeny, pričom denne som
spal len tri-štyri hodiny, pretože popoludní boli namiesto odpočinku politické
školenia a po nich previerky. Počas celej

služby v PTP som bol hodnotený ako nespoľahlivý. Do civilu som bol prepustený
5. apríla 1954.
V politike som sa neangažoval, ale stačilo moje silné náboženské presvedčenie,
aby som v očiach politikov vtedajšieho režimu zostal neprijateľný.
Ako sa vyvíjal Váš ďalší osud?
Našťastie po odslúžení základnej vojenskej služby v PTP prenasledovanie ustalo. Oženil som sa a s manželkou Máriou
sme prežili krásnych 54 rokov manželského života. Vychovali sme spolu štyri deti. Moja nálepka nespoľahlivého občana nemala na osud rodiny takmer žiaden vplyv. Manželka pracovala v SVŠ
v Senci ako kuchárka. Presviedčali ju,
že ako zamestnankyňa školy nemôže
dať deti na vyučovanie náboženstva, ale
nepochodili.

Ja som sa zamestnal v Počtovníckej
službe v Bratislave ako mechanik štatistických strojov, kde som zotrval 21 rokov.
Moja ďalšia cesta viedla do Slovenského národného divadla, kde som pracoval
16 rokov ako klimatizér, až do dôchodku.
Mojim koníčkom i potrebou bolo chovanie hydiny a králikov. Chovu králikov som
sa venoval aj profesionálne, chodieval som
na výstavy, kde som získaval rôzne ocenenia. Dlho som bol aktívnym funkcionárom, predsedom, pokladníkom Slovenského zväzu chovateľov v Senci. Vo veku 80 rokov som funkcie odovzdal, ale členom zväzu som ostal.
K druhej mojej záľube patrilo vinohradníctvo. Vedel som dorobiť chutné, kvalitné vínko, ktoré dostávalo na výstavách
ocenenia.
Bola vždy viera v Boha vo vašom živote taká dôležitá?
Bola, držala ma pri živote, bez nej by som
to ďaleko nedotiahol. Túžil som prispieť
k šíreniu dobra, od roku 1984 ako priateľ
don Bosca som sa stal saleziánom-spolupracovníkom. Za totalitného režimu som
tajne sprostredkovával tlač náboženskej
literatúry, pripravoval deti k sviatosti
birmovania.
Ako Vám slúži zdravie?
Vzhľadom na môj vek mi zdravie slúži celkom obstojne. Neposlúchajú ma
iba nohy, moja chôdza je pomalá, neistá.
Pre zdravie mi dobre padne pohárik vínka alebo koňaku.
Ako si žije Vaša rodina v súčasnosti?
Moje tri deti žijú v manželstve, jeden syn je rehoľník - salezián. Veľmi
ma teší široká rodina. Mám 15 vnúčat
a 30 pravnúčat.
Pripravil Csaba Vysztavel
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51. Szenczi Molnár Albert Napok a járvány idején
A koronavírusjárvány második hulláma
csaknem meghiúsította a Szenczi Molnár
Albert Napok megnyitóját, amelyet hagyományosan az ünnepségsorozat névadója szobrának megkoszorúzása indít útjára. Október 2-án azonban, külsőségeiben
szerényebb, de méltóságteljes keretek között mégis megvalósult a nyitóünnepség
a mintegy harminc résztvevő jelenlétében.
Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd
Pongrácz Flórát szólította a mikrofonhoz,
aki Tóth Elemér Könyörgés József Attilához
című versét mondta el. Az ünnepi beszédet
a Deáki Református Egyházközösség lelkésze, Édes Ákos mondta el.
Beszédében kiemelte, hogy Szenczi
Molnár Albert életműve időtállónak bizonyult. A reformátorokkal együtt azt vallotta, hogy az egyháznak mindenkor szüksége lesz a reformációra, amelynek immár
több mint fél évezrede az a legfontosabb
üzenete, hogy úgy kell élnünk és tekintenünk a jelenre, mint amelynek egyedüli biztos viszonyítási pontja Isten igéje és
Isten maga. Szenczi Molnár Albert azonban nemcsak a protestantizmus szellemi

Édes Ákos ünnepi beszédet mond. Fotó: VCs

kincsét közvetítette, hanem a magyarság
szellemi színvonalát is a nyugati példaképek rangjára emelte. Bemutatta a nyugatnak a magyar nyelv és a magyar szellemiség teljesítményét.
A beszéd elhangzását követően Édes
Ákos és Baross Róbert, a Deáki Református Egyházközség nevében, valamint a jelenlévők a helyi kulturális, politikai szervezetek és oktatási intézmények képviseletében koszorúikkal és virágaikkal járultak

Szenczi Molnár Albert szobrához, végül
elénekelték nemzeti imánkat. Városunk
elöljárói Dušan Badinský, Juraj Gubáni és
Jarmila Répássyová október 9-én pénteken
helyezték el a megemlékezés koszorúját
Szenczi Molnár Albert szobránál.
Az egyre súlyosbodó járványhelyzet
megpecsételte a további rendezvények
sorsát. A továbbiakban már csak egy rendezvény valósulhatott meg. Október 10-én
Boldogfán a Csemadok és a Magyar Közösség Pártja képviselői emlékeztek meg az
aradi vértanúkról a templom előtti Hősök
szobránál.
VCs

Litkei András és Duray Rezső koszorút helyez el
az Arady vértanúk emlékére a boldogfai Hősök
szobránál. Foto: Neszméri Tünde

51. Dni Alberta Molnára Szencziho počas pandémie
Druhá vlna koronavírusovej pandémie
takmer zmarila otvorenie Dní Alberta Molnára Szencziho, ktoré tradične začína položením vencov k soche Alberta Molnára
Szencziho. 2. októbra sa však uskutočnilo
skromné, ale o to dôstojnejšie slávnostné
otvorenie za prítomnosti približne tridsiatich účastníkov, ktorých privítal celoštátny
predseda Csemadoku Gyula Bárdos. Požiadal Flóru Pongrácz, aby zarecitovala báseň
Eleméra Tótha pod názvom Modlitba k Attilovi Józsefovi. Slávnostný príhovor predniesol Ákos Édes, farár Reformovaného
cirkevného zboru v Diakovciach.
Vo svojom prejave vyzdvihol, že dielo
Alberta Molnára Szencziho ustálo skúšku
časom. Spolu s reformátormi zastával názor, že cirkev vždy bude potrebovať reformáciu, ktorej najdôležitejším odkazom už
vyše pol tisícročia je, že pre náš život a náš
spôsob nazerania na prítomnosť je najdôležitejším referenčným bodom Božie slovo a samotný Boh. Nevenoval sa len šíreniu duchovných pokladov reformácie, ale
pozdvihol aj úroveň spoločenskovedného
myslenia Maďarov na úroveň západných

vzorov, zároveň predviedol západu výkony maďarskej jazykovedy a humanitného
a spoločenskovedného myslenia.
Predstavitelia cirkvi, spoločenských,
kultúrnych a politických organizácií a zástupcovia škôl položili vence k soche Alberta Molnára Szencziho a na záver zaspievali
národnú modlitbu.
9. októbra položili k pomníku Alberta
Molnára Szencziho veniec primátor Dušan Badinský, viceprimátor Juraj Gubáni

a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová.
Zhoršujúca sa epidemiologická situácia
spečatila osud ďalších plánovaných podujatí. 10. októbra sa uskutočnilo posledné
podujatie v rámci 51. Dní Alberta Molnára
Szencziho. Zástupcovia Csemadoku a SMK
si v Boldogu pri Pamätníku hrdinov uctili pamiatku Aradských martýrov, popravených generálov Revolúcie a boja za slobodu v roku 1848-49.
VCs

Dušan Badinský, Juraj Gubáni a Jarmila Répássyová
si uctili pamiatku A. M. Szencziho. Foto: VCs
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Litera-túra

elnöke Hodossy Gyula így foglalta össze
a Litera-túra céljait: „Fontosnak tartjuk,
hogy az olvasókkal kapcsolatot tartsunk.
Legyen egy rendezvény, ahol tudnak találkozni azokkal a szerzőkkel, akik az adott
régióban élnek. Fontos, hogy ezeket a szerzőket elvihessük iskolákba, olyan helyekre,
ahol érdeklődő magyar olvasók vannak.
Nagyon fontos az élő kapcsolat.”
A találkozó végén a szerzők dedikálták a köteteiket, amelyek többségét térítésmentesen hazavihette a közönség.

Spoločnosť
maďarských
spisovateľov
na Slovensku organizuje pod názvom Litera-túra stretnutia čitateľov so svojimi členmi v mestách a obciach, kde sú maďarské
komunity. V druhej polovici septembra
zavítala Litera-túra do Labyrintu MsKS,
kde sa milovníci literatúry stretli s Pálom
Csákym, Gyulom Hodossym, Józsefom Ravaszom, Erikou Nagy a Adrienn Rajczi.
Podujatie moderovala Margit Polák.
Predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku Gyula Hodossy povedal: „Považujeme za dôležité, aby sme
udržiavali kontakt s čitateľom. Potrebujeme mať podujatie, kde sa môžu čitatelia
stretnúť so spisovateľmi z regiónu. Je dôležité, aby sme autorov doviedli do škôl,
či inde, kde sú vnímaví maďarskí čitatelia. Živý kontakt je mimoriadne dôležitý.“
Na autogramiáde bola väčšina kníh autorov pre účastníkov dostupná bezplatne.

VCs

VCs

Balról/Zľava: Csáky Pál, Ravasz József, Rajczi
Adrienn, Hodossy Gyula, Nagy Erika, Foto: VCs

Litera-túra
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Litera-túra című író-olvasó találkozóival turnézik a magyarlakta településeken. Szeptember második felében a szenci Labirintus Galéria volt a rendezvénysorozat aktuális helyszíne, ahol 17:00 órától Csáky
Pállal, Hodossy Gyulával, Ravasz Józseﬀel,
Rajczi Adriennel és Nagy Erikával találkozott a szenci irodalomkedvelő közönség. A beszélgetést Polák Margit vezette.
A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának

Elkészült a Sz. M. A. Alapiskola épületének szigetelése
Az alapiskola külső szigetelése három fázisban valósult meg. Az utolsó fázis pénzügyi fedezetét, több mint 250.000 euró értékben, teljes egészében Szenc városa költségvetése állta. Az iskola múlt század 30-as
éveiben épült főépületének hőszigetelésére és burkolatának fölújítására fordították
a képviselőtestület által megszavazott öszszeget. A polgármester Dušan Badinský és
az iskola igazgatónője Matus Mónika a kivitelező és Szenc városa közti hivatalos átadás – átvételi aktus alkalmából találkoztak. Mindkét oldal szakemberei az iskola kültéri tantermében találkoztak, hogy

eleget tegyenek a szigorú járványügy előírásoknak. Nem sokkal az iskola külső

szigetelésének elkészülte előtt fejeződött
be a kültéri tanterem berendezése. A Bethlen Gábor Alapnál tavaly megpályázott támogatásból és az iskola szülői szövetségének segítségével valósult meg ez az új fedett tér, amely kreatív módon szélesíti ki
az iskola oktató-nevelő munkájának lehetőségeit. A szülői szövetség által felkért
asztalos igazán impozáns munkát végzett:
modern közösségi tér jött létre a fedett terasz alatt, amit a rendhagyó tanórák megtartásán túl, sok más iskolai- és szabadidős
foglalkozásra is használni fogunk.
VCs

Budova ZŠ A. M. Szencziho je zateplená
Vonkajšia rekonštrukcia budovy ZŠ A. M.
Szencziho sa uskutočnila v troch etapách.
Investičné zdroje na poslednú etapu v objeme vyše 250.000 eur, pochádzajúce z rozpočtu mesta, boli použité na zateplenie
hlavnej budovy školy, postavenej v 30. rokoch minulého storočia.
Primátor Dušan Badinský a riaditeľka
školy Mónika Matus sa stretli pri príležitosti odovzdania a prevzatia diela medzi
zhotoviteľom a mestom Senec. Odborníci
z oboch strán sa zišli vo vonkajšej učebni
školy, aby tak učinili zadosť prísnym protiepidemiologickým opatreniam. Krátko

pred dokončením zateplenia budovy školy sa podarilo zriadiť aj vonkajšiu učebňu. Nový zastrešený priestor bol vytvorený s pomocou grantu z Nadácie Gábora
Bethlena a rodičovského združenia školy.
Vonkajšia učebňa kreatívnym spôsobom
rozširuje možnosti výchovno-vzdelávacej
činnosti. Pod strechou terasy vznikol moderný spoločenský priestor, ktorý bude
použitý nielen na netradičné formy vyučovania, ale aj na organizovanie množstva iných školských aj voľnočasových
aktivít.
VCs

Odovzdanie a prevzatie zateplenia školy
v novej vonkajšej učebni. Foto: VCs
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

Ľudmila Rajtíková (65)
László Galambos (80)

Jednota dôchodcov

Ľudmila Rajtíková (65)
Mária Záhončíková (65)
Alena Palijčuková (70)
Katarína Paulenová (75)

SZTP ZO č. 215

Ing. Zuzana Karová (60)
Milan Kišš (65)
Ľudmila Rajtíková (65)
Mária Záhončíková (65)
Ján Dzurňák (70)
Karol Poizl (70)
Katarína Paulenová (75)
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V mesiaci november oslávi okrúhle jubileum naša
milovaná mama a babka Alžbeta Zaoralová, rod.
Lasserová. Kyticu ruží v tento krásny deň zo srdca Ti chceme dať a už iba jedno prianie v srdci
pre Teba máme: Ži ešte dlho s nami v zdraví a láske. Syn Peter s priateľkou a vnučka Emily.
Dňa 2.11.2020 oslávi svoje krásne 75 narodeniny náš milovaný otec, manžel, dedko a pradedko
Imrich Bordács (Száki). Ku krásnemu životnému
jubileu želáme ešte dlhé roky v pevnom zdraví.

V Mestských novinách Senčan radi bezplatne uverejníme mená narodených detí, sobáše alebo úmrtia.
Z dôvodu GDPR však potrebujeme buď zaslanie súhlasu mailom na sencan@senec.sk alebo s podpisom osobne v redakcii.

Spomíname
19. septembra 2020 nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička, prababička Alžbeta Balazsová
rod. Mucsková vo veku 90 rokov. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Dňa 1. novembra 2020 uplynulo presne 35 rokov
čo nás navždy opustil náš drahý, milovaný manžel,
otec, svokor, deduško Ján Šebok. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.
“Len krásne spomienky ostali na Teba, tiché modlitby posielame do neba. V srdci Ťa stále máme a s
láskou na Teba spomíname.” Dňa 4. novembra 2020
uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Ladislav Nádaský. Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Ľudmila, synovia s rodinami a ostatná rodina.
Tam hore v nebíčku, anjelika máme, plamienkom
sviečok si dnes na Teba spomíname. Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, ruka Tvoja už nepohladí. Tvoje srdce však ostane v nás, bude nás tešiť,
bude nás hriať, bude nám úsmevy rozdávať, i keď ty
budeš v kľude spať. Táto svieca dnes horí pre Teba, posielame tichú
spomienku do neba. Dňa 20.11.2020 si pripomíname 13. výročie
od smrti našej milovanej manželky, mamičky a babičky Zdenky
Veselej. S láskou spomína manžel Jarko, syn Jarko a dcéra Zdenka s rodinami.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, v našich srdciach, ale žiješ stále spomienkami. Dňa 17.11.2018
uplynie 13 rokov čo nás navždy opustil otec, dedko Martin Varga. S láskou spomína celá rodina
November 17-én lesz 13 éve, hogy eltávozott családja köréből a drága jó apa nagyapa Varga Marci.
Szeretettel, emlékét örökké őrző családja.
Fájó szívvel emlékezünk november 9 – én halálának
5. évfordulóján, drága édesapánkra, Horváth Pálra.
Szerető lányai családjaikkal
Dňa 09.11.2020 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho drahého otca, Pavla Horvátha. Smútiaca
rodina

Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti v súvislosti
s úmrtím nášho drahého Mgr. Bohuslava Žbodáka,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 86 rokov.
Taktiež ďakujeme jeho ošetrujúcim lekárom a sestričkám v Senci za maximálnu starostlivosť. Smútiaca rodina Žbodáková.
Poďakovanie - Z úprimného srdca ďakujeme našim milým
príbuzným, priateľom, susedom, a všetkým známym,
ktorí ste dňa 5. októbra 2020 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého Zoltána Csaszny,
ktorý nás vo veku 88 rokov navždy opustil. Srdečne vám
ďakujeme za prejavenú sústrasť, vence a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. S úctou smútiaca rodina.
Köszönetnyilvánítás - Őszinte szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonunknak, barátunknak, szomszédunknak és ismerősünknek, akik 2020. október 5-én elkísérték utolsó útján drága szerettünket Csaszny Zoltánt, aki 88 évesen örökre megpihent. Köszönjük szépen a koszorúkat, virágajándékokat és a részvét szavakat, amelyekkel igyekeztek enyhíteni mély bánatunkat. Tisztelettel a gyászoló család. Virtuális gyertyák a drága szerettünkért az alábbi címen égnek:
https://www.gyertyalang.hu/szemely/142382
Dňa 22.11.2020 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý Imrich Hegyi. S láskou spomína manželka Irena s rodinou.
Soha el nem múló szeretettel gondolunk drága szüleinkre
Szabó Jánosra, aki 33 éve, és Szabóné szül. Ollé Ilonára, aki 20 éve
távozott a földi életből. Nekik köszönhetjük, hogy példás szeretetteljes
családi körben nevelkedhettünk. Nyugodjanak békében. Sok szeretettel
és hálával gondolunk rájuk, gyermekeik Pista, Ica, Jancsi és Erzsi, unokáik és dédunokáik. Két testvérünk Mária és Anna már velük vannak
Isten országában. Szívünkben örökké együtt vagyunk az egész család.
2020. szeptember 8- án kísértük örök útjára drága
édesanyánkat, Horváth Annát. Egyúttal szeretnénk
köszönetet mondani mindenkinek, aki osztozott mély
fájdalmunkban. Gyászoló család
Dňa 08.09.2020 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou
mamičkou, Annou Horváthovou. Ďakujeme všetkým
za prejav sústrasti. Smútiaca rodina
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Opätovné poznávanie kultúrno-historických
pamiatok
Našej miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska sa podarilo v septembri uskutočniť dva výlety za dodržania nosenia rúšok, hygienických odstupov a všetkých platných opatrení.
V polovici septembra sme zavítali do Modry a Pezinka, miest bohatých
na kultúrne a historické pamiatky. Prvou
zastávkou bolo Múzeum Ľ. Štúra v Modre.
Pamiatku národného buditeľa sme si uctili položením venca k pamätníku v miestnom cintoríne. Boli sme aj v Bizmayerovom múzeu. Ignác Bizmayer, národný
umelec, bol svetoznámy keramikár, ktorého dielo obdivujú nielen na Slovensku, ale
i v zahraničí.
V Pezinku sme navštívili Schaubmanov
mlyn, ktorý patril k najväčším v Európe.
V pezinskom zámku nás zaujali sklárske
umelecké diela z celého sveta. Nachádza
sa tam kolekcia motoriek JAWA a v klenbovej pivnici starobylé drevené sudy na víno.
Vo vinotéke v Grinave nám agronóm Krasňanský pripravil ochutnávku vín.
Na konci septembra, za príjemného
počasia, sme sa vybrali na výlet po pamätihodnostiach Nitrianskeho kraja. Marienka Kožuchová zabezpečila v autobuse prevenciu proti vírusu. Najskôr sme sa

Chválime, karháme

• Karháme tých obyvateľov Malého Bielu,
ktorí takto vyhadzujú svoj odpad.
• Mesto sa neustále snaží zlepšovať možnosti triedenia pre obyvateľov a mnohí z nich si naozaj zaslúžia pochvalu za
skvelý prístup. Na Slnečných jazerách
sú však stále problémy. Je až neuveriteľné, že rybári hádžu rybacie vnútornosti
do kontajnerov na triedený odpad. Všetko, čo ostatní vyseparovali, sa tak znehodnotilo. Rybacie vnútornosti sa začali
rozkladať, neuveriteľne zapáchať a všetok obsah kontajnerov na plasty sa tým

Účastníci zájazdu na nádvorí pezinského
zámku. Foto: Ján Lošonský

zastavili v Oponiciach v známej knižnici.
Nasledoval poľovnícky zámoček, kde nám
zanietená kustódka priblížila rod Oponických. V Topoľčiankach sme nabrali silu
na prehliadku zámku v jeho krásnom parku. V Nitre nám podal výklad o kostole
a jeho výzdobe jeden z kostolníkov. Vynikajúca sprievodkyňa nás oboznámila s dejinami hradu a v podzemí nám poukazovala „poklady“ biskupstva.

Veľká vďaka patrí organizátorkám výletov, pani Lieskovskej a Ing. Mokráňovej,
pracovníčkam MsÚ, ktoré nám pripravili
propagačné materiály mesta Senec. Oceňujeme všetkých účastníkov za disciplinované nosenie rúšok a dodržiavanie opatrení. Zároveň vyjadrujeme poďakovanie
mestu Senec za finančnú podporu.

pádom stal zmesovým komunálnym odpadom. Náklady za takýto znehodnotený vyseparovaný odpad znášame všetci.
• Chválime útvar všeobecnej a vnútornej
správy mesta Senec za to, že zabezpečil
vyčistenie budovy polikliniky po rokoch
nepekného vandalizmu sprejerov. MO

• Prechod v centre Senca z Námestia
1. mája na Jesenského ulicu vyzerá
takto! Špina a smrad, ktorý vidíme a cítime každý deň, lebo niekto si tam urobil
WC. Riešila som to dvakrát cez mesto, ale
žiaľ, náprava žiadna.

Z poznámok členiek výboru pripravil VCs

Obyvateľka Senca
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Po kom je pomenovaná pešia zóna v Senci?
Ján Lichner (1897–1979)
Jedným z posledných podujatí pred výrazným obmedzením z dôvodu pandémie
koronavírusu bol odborný seminár venovaný osobnosti politika Jána Lichnera.
Usporiadalo ho Mestské múzeum v Senci za podpory mesta Senec, v spolupráci
s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Senci. Seminár sa konal 29. septembra
2020 v Labyrinte MsKS. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Senec
Ing. Dušan Badinský.
Rôznym etapám profesného života Jána
Lichnera sa venovali viaceré prednášky.
Vedúci múzea Mgr. Gábor Strešňák priblížil poslucháčom jeho pôsobenie vo funkcii vedúceho Obvodného notárskeho úradu v Senci. Úrad oficiálne prevzal 22. apríla 1929. Lichner sa narodil vo Veľkom Čepčíne 14. februára 1897, oficiálne však bol
príslušný do Blažoviec, odkiaľ pochádzala rodina jeho otca Michala Lichnera (nar.
1852). Bývalý legionár Ján Lichner pôsobil v štátnej službe od roku 1921 s gymnaziálnou maturitou a so skončeným notárskym kurzom. V Senci býval aj s rodinou.
V spomínanom úrade bol činný do zvolenia za poslanca Národného zhromaždenia
za agrárnu stranu. Po oznámení kandidatúry bol ešte v apríli 1935 služobne oslobodený, úrad oficiálne odovzdal 21. júna
1935. Jeho nástupcom sa stal dovtedajší notársky pridelenec, Belomír Sutoris.
Mgr. Matej Hanula, PhD. analyzoval
v prednáške s názvom „Ján Lichner ako agrárny politik do marca 1939“ okrem iných
aj dôvody rozhodnutia, prečo si za platformu pre verejné účinkovanie vybral túto

najvplyvnejšiu stranu prvorepublikovej
politickej scény. Názory na politiku, ale aj
ďalšie oblasti verejného života prezentoval v početných publicistických príspevkoch. Podrobne sa zameral na okolnosti
Lichnerovho zvolenia za poslanca Národného zhromaždenia v roku 1935. Následne sa stal blízkym spolupracovníkom Milana Hodžu, ktorý bol od jesene 1935 československým premiérom. Po októbri 1938
a prijatí zákona o autonómii Slovenska
podľa návrhu HSĽS sa Lichner pokúšal čeliť postupným a čoraz evidentnejším autoritárskym a antidemokratickým tendenciám ľudákov ako člen prvej autonómnej
vlády Slovenska. Nebol v tom však príliš
úspešný a po rekonštrukcii kabinetu v decembri 1938 už nebol jeho členom. Po pohltení agrárnej strany ľudákmi a nastolení
vlády jednej strany prešiel Lichner definitívne do opozície a po marci 1939 sa okamžite aktívne zapojil do odboja.
Vynútenému a komplikovanému odchodu do Veľkej Británie a jeho ďalšej činnosti sa venoval Mgr. Dušan Segeš, PhD.
v prednáške: Ján Lichner v exile (1940–
1945). V tomto období udržiaval tajné spojenie s predstaviteľmi domáceho odboja
na Slovensku pod pseudonymom Ivan Jasný. Roku 1941 z poverenia československej vlády absolvoval prednáškové turné po slovenských krajanských spolkoch
v USA s cieľom získať ich členov pre myšlienku obnovy Československej republiky. Pod rúškom zdanlivo lojálneho „benešovca“, oceneného dôverou vedenia československého zahraničného odboja a povereného spravovaním postu najprv štátneho ministra bez rezortu, od roku 1942

Prednáška Mgr. Mateja Hanulu, PhD.
Foto: VCs

Fotografia z osobného fondu Jána Lichnera
uloženého v Slovenskom národnom archíve

ministra poľnohospodárstva a verejných
prác, sa skrýval v mnohom svojrázny, s čechoslovakistickou koncepciou Edvarda
Beneša nekompatibilný politik s blízkymi
väzbami na „renegátov“ československého odboja, najmä Milana Hodžu a Štefana
Osuského.
Po návrate do oslobodenej vlasti sa
opäť zapojil do politického života. Bol členom vedenia Demokratickej strany a pôsobil aj vo viacerých vládnych funkciách.
Ako štátny tajomník Ministerstva národnej
obrany spolu s ďalšími nekomunistickými
členmi vlády podali 20. februára 1948 demisiu. Napriek zahraničným kontaktom
Ján Lichner tento raz neodišiel do emigrácie. To osudovo zmenilo život. Už onedlho
sa ako bývalý demokratický politik ocitol
v hľadáčiku komunistickej Štátnej bezpečnosti. V roku 1950 ho zatkli a vo vykonštruovanom politickom procese odsúdili na dlhoročný trest odňatia slobody. Zo 17 rokov
trestu si nakoniec vo viacerých komunistických väzniciach odsedel v ťažkých podmienkach ako politický väzeň spolu 10 rokov. V roku 1960 bol v rámci amnestie prepustený. Podrobnosti osudových rokov
i praktiky Štátnej bezpečnosti poslucháčom priblížil PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
v rámci spracovanej témy Ján Lichner –
obeť komunistického režimu.
Ako posledná o Jánovi Lichnerovi hovorila Mgr. Erika Javošová, PhD. zo Slovenského národného archívu v Bratislave, ktorá predstavila osobný fond Jána Lichnera
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spravovaný v tejto inštitúcii. Tieto dokumenty sú pre bádateľskú verejnosť zväčša
neznáme a zatiaľ neboli spracované. V budúcnosti sa teda „portrét“ tejto historicky
málo spracovanej osobnosti môže ďalej
doladiť. Ťažisko fondu tvoria dokumenty
z jeho verejnej a politickej činnosti, doplnené korešpondenciou a rukopismi memoárového charakteru. Niekoľko osobných
dokumentov, listov a fotografií vydáva svedectvo o jeho súkromnom živote.
Podujatie na záver doplnila prezentácia
knihy Fašizmus v podobe prednášky jej autora Mgr. Jakuba Drábika, PhD., ktorý poznamenal: „Fašizmus bol síce v priebehu
druhej svetovej vojny vojensky porazený,
no to neznamená, že zmizol. Dnes sa síce
prezliekol do nových šiat a na svoju predchádzajúcu podobu z obdobia pred vojnou
sa na prvý pohľad nepodobá, no samotný
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Fotografia Jána Lichnera s deťmi z jeho
osobného fondu uloženého v Slovenskom
národnom archíve

21

jeho základ sa veľmi nezmenil.“ V prednáške objasnil, čo fašizmus v skutočnosti
je, ako ho možno definovať. Na záver sa venoval jeho dnešným prejavom.
Odborný seminár sa uskutočníl pred
malým obecenstvom, no dozvedeli sme
sa veľa nových infomácií. Prednášky priniesli mnohé detaily a navzájom sa dopĺňali. Získaný obraz isto nie je úplný, prispeje však k tomu, aby sme o Jánovi Lichnerovi, ktorého meno nesie naša pešia zóna,
vedeli viac. Aj z tohto dôvodu sa chystáme
spolu s Historickým ústavom SAV vydať
v budúcom roku písomnú podobu prednášok v osobitnom zborníku štúdií. Dovtedy
môžu záujemcom poslúžiť videonahrávky
prednášok, ktoré budú už onedlho prístupné na webstránke nášho múzea.
Gábor Strešňák,
Mestské múzeum v Senci

Spoločná charitatívna akcia pre občanov mesta
so zdravotným znevýhodnením

Občianske združenie ROJKO Charity pôsobí v Senci od roku 2018 s podporou Mládežníckeho športového klubu Senec. Zakladateľkou a predsedom združenia je
Lívia Tornyaiová. Združenie podporuje občanov mesta zo sociálne slabších pomerov a so zdravotným znevýhodnením
a prispieva k rozvoju infraštruktúry škôl
a športovísk. Za krátku dobu existencie má
za sebou úspešné projekty a akcie. Medzi
inými získané granty od NATO na podporu
športu pre sociálne slabšie rodiny, víťazné
projekty od firiem na podporu rozvoja infraštruktúry škôl a športovísk.
Jedným z projektov, odkladaným z dôvodu opatrení proti Covid-19, bol športový deň pre spoluobčanov so zdravotným
znevýhodnením zo zariadenia BETÁNIA

17. septembra. S využitím infraštruktúry
a podporou funkcionárov MŠK Senec sa
podarilo pripraviť množstvo športových
aktivít, ku ktorým športovci dostali klubové tričká. Primátor mesta Senec Dušan
Badinský prítomným športovcom venoval vstupy do Aquaparku Senec. Po športových výkonoch si zaslúžili vynikajúci guláš
pripravený funkcionármi MŠK Senec.
Na príprave športového dňa participovali zástupcovia ROJKO Charity, predseda MŠK Senec a riaditeľka zariadenia BETÁNIA. Za hladký priebeh športového dňa
a spokojnosť klientom zariadenia BETÁNIA patrí uznanie predsedovi klubu Ľudovítovi Szabovi, športovému riaditeľovi klubu Patrikovi Szabovi, trénerom Dávidovi
Giertlimu, Ladislavovi Pórovi, Miroslavovi

Kuhajdovi a Marekovi Mészárosovi a riaditeľke zariadenia Jane Šuranovej.
Splnenie podmienok organizovania takejto akcie podľa usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR bolo
samozrejmosťou.
Lívia Tornyaiová

Ďakujeme
V mene klientov a zamestnancov Betánie
Senec n.o. úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k nezabudnuteľnému športovému zážitku. Náročné obdobie, ktoré prežíva
celý svet, zasiahlo aj do života našich klientov a v mnohých ohľadoch ich výrazne obmedzilo. O to viac si vážime spoločné chvíle,
ktoré nám títo úžasní ľudia pripravili.
Jana Šuranová, riaditeľka
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Martin Strapáč – úspešný futbalista
a majster SR v behu na 60 m
Martina nasmeroval na futbal jeho dedo
Jaroslav Pisoň, bývalý úspešný futbalista a tréner. Začal hrať za MŠK Senec už
ako 5-ročný. Momentálne hrá na pravom
krídle. Túto sezónu si ho spoluhráči zvolili
za kapitána a pretože je výborný hráč, SFZ
si ho vybrali aj do výberu bratislavského
kraja v kategórii U13.
Martin Strapáč je žiakom 6.C na ZŠ
J. G. Tajovského. Učitelia telesnej výchovy
si všimli, že je rýchly a pravidelne ho nominujú na rôzne preteky, kde vždy úspešne reprezentuje školu.
V rokoch 2019 a 2020 zvíťazil v Behu
zdravia v Senci. Cez zimnú sezónu chodí do haly Elán v Bratislave, kde preteká v behoch na 60m a 600m v silnej konkurencii atletických klubov. O úspechoch
svedčia aj viaceré diplomy a medaily. Jeho

veľkým úspechom je najlepší čas 8,88 sekundy na 60 metrov v jeho vekovej kategórii, čo mu vynieslo titul majstra Slovenskej
republiky. Zlatú medailu mu odovzdal jeho
veľký vzor Ján Volko.
Zatiaľ najväčším atletickým úspechom
je postup na medzinárodné preteky Čokoládovej tretry 2020.
Ako víťaz sa dostal z Bratislavy do finále Slovenskej republiky v Košiciach, kde
zabehol 300 metrov pod 50 sekúnd a získal tým nomináciu do Ostravy na Zlatú
tretru. Tej sa bohužiaľ zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť.
Pevne veríme, že bude môcť aj naďalej
úspešne reprezentovať mesto Senec a ešte
o ňom budeme počuť.
Janula Pisoňová

Martin Strapáč a Ján Volko
Foto: Barbora Strapáčová

Bodka za letom - 2. ročník
memoriálu Mariána Mosorjaka
Marián Mosorjak 1.9.1975 – 13.7.2019.
Hrával extraligu, odišiel do popredného
tímu českej najvyššej súťaže a získal extraligové striebro. Pôsobil vo VKP Bratislava,
hrával na poste libera. V reprezentácii odohral tri prípravné zápasy.
Po skončení aktívnej činnosti sa ako
otec dvoch detí usadil v Senci. Marián
Mosorjak si povahou a ľudskosťou získal
hneď každého.
Po úspešnom prvom ročníku sa
29.8.2020 uskutočnil 2. ročník mixového
beachového turnaja - memoriál Mariána
Mosorjaka, kde sa všetci „beachisti“ stretli
bez ohľadu na výkonnosť, ako spomienku
na Maja, ktorý sa do sŕdc nás seneckých
volejbalistov zapísal navždy.
V tomto roku sa turnaja sa zúčastnilo 15 zmiešaných dvojíc, hralo sa v troch
5-členných skupinách systémom každý
s každým na jeden hraný set do 21 bodov.
Víťazmi turnaja sa stali Nina Trubačová
s Michalom Trubačom, druhé miesto získali Gustáv Major so Monikou Vánikovou,
na treťom mieste skončili Lenka Vandáková s Ivom Hladkým.
Turnaj mal veľmi dobrú športovú úroveň. Michal Trubač je účastník najvyššej
volejbalovej súťaze mužov v SR, člen VK

Bratislava, Lenka Vandáková je majsterka
SR v snowbale v ročníku 2018 a 2020, Dominika Jobová, odchovankyňa seneckého
volejbalu (na turnaji 4. miesto) v minulosti účastníčka najvyššej volejbalovej súťaže žien v SR, hráčka a kapitánka družstva
žien najlepšieho klubu na Slovensku - Slávie UK Bratislava, niekoľkonásobný majster SR vo volejbale, bratia Peter (bývalý
hráč VKP Bratislava) a Michal Frčovci, synovia Jozefa Frča, úspešného volejbalistu
(hráč Slávie VŠP Nitra jeden z prvých odchovancov seneckého volejbalu pod vedením pána Mateja Szehéra).
Na turnaji sa zúčastnili aj nádeje seneckého volejbalu Nina Trubačová, Barbora
Zverbíková, ale aj odchovankyne seneckého volejbalu Beáta Beňová, Stela Kakašová
- členka výberu junioriek ČR v minulosti.
Turnaj mal charitatívny charakter, štartovné bolo dobrovoľné a vyzbierané príspevky boli použité na podporu rodiny zosnulého Mariána Mosorjaka.
Ďakujeme ľuďom, bez ktorých by sa turnaj neuskutočnil. Mojej rodine za organizačnú pomoc, pánom Bučanovi a Gábrišovi za bezplatné poskytnutie ihriska. Pánovi
Majorovi za občerstvenie, a všetkým, ktorí
ste prišli a zúčastnili sa.

Zľava doprava 3.miesto Ivo Hladký
s Lenkou Vandákovou a víťazi Nina
Trubačová s Michalom Trubačom

Touto cestou chcem vyjadriť úctu Matejovi Szehérovi, ktorý semienko lásky k volejbalu zasial na seneckom GAB ako profesor telesnej výchovy a má na svedomí generáciu výborných volejbalistov. Bez práce
pána Szehéra a po ňom Ondrejoviča, Potočára, Chríbika, Koreňa, Škovránka, ktorí
sa venovali mladým ako učitelia telesnej výchovy a tréneri volejbalu zanietene vo svojom voľnom čase, by tento turnaj nebol.
Som rada, že svojou troškou do mlyna
som zopár rokov prispela aj ja a dnes aj
moji nasledovníci: pani Čierna, Váleková,
pán Trnka, Zverbík, Trubač.
Tešíme sa o rok na 3. ročník memoriálu
Mariána Mosorjaka.
Silvia Meszárosová
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Ela Zigová má pozvánku do futbalovej
reprezentácie dievčat do 15 rokov
V kategórii starších žiakov MŠK Senec
rastie talentovaná futbalistka Ela Zigová.
„To, že trénuje s chlapcami je pre ňu prínosom. Pracuje na sebe tvrdšie, rýchlejšie spracováva loptu, skrátka musí myslieť
rýchlejšie. Na tréningoch je koncentrovaná a motivovaná, ale aj na zápasoch preukazuje hernú inteligenciu a rozvážnosť.
Na svojej hráčskej pozícii je pracovitá, odhodlaná a má víťaznú mentalitu. Jej talent
neunikol viacerým popredným klubom. Je
nominovaná do slovenskej reprezentácie
dievčat do 15 rokov. Mimo ihriska je zodpovedná a starostlivá, čo vyplýva z jej ženskej stránky,“ hodnotia Elu tréneri Imrich
Kolláth a Patrik Szabo. „V klube sme vždy
radi, ak náš hráč dostane pozvanie do reprezentácie. Je to vizitka práce klubu a našich trénerov,“ hovorí predseda klubu Ľudovít Szabo. Čo na to Ela?
Ako by ste sa predstavili?
Mám 14 rokov a chodím do kvarty na
Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci. S
futbalom som začala v deviatich rokoch
spolu s bratom, pretože ma veľmi bavil.
Hrávam za MŠK Senec v chlapčenskom
tíme. S chlapcami môžem hrať do 15 rokov, takže už hrám aj ako hosťujúca hráčka v Spartaku Trnava v tíme dievčat do
15 rokov.

Ela Zigová
Foto: MŠK Senec

Akí spoluhráči a protihráči sú
chlapci?
Chalani ako spoluhráči sú úplne v pohode. Rada s nimi hrám, pretože aj keď sa
mi nedarí, povzbudia ma. Nemám pocit,
že by boli spoluhráči alebo protihráči ku
mne ohľaduplnejší. V zápase ideme do súbojov všetci naplno. Keby som nejaký súboj vypustila, tak by ma tréner veľmi nepochválil a nebolo by to fér ani voči spoluhráčom. Takáto skúsenosť je pre mňa aj
výhoda, keď hrám proti dievčatám. Dievčenský futbal nie je taký kontaktný a intenzívny ako chlapčenský, takže mám určitú výhodu v porovnaní s dievčatami,
ktoré pravidelne s chlapcami nehrávajú.

Aké sú možnosti v ženskom futbale?
Po skončení medzi chlapcami mám možnosť hrať v čisto dievčenskom tíme. Najmä v Bratislave a Trnave je niekoľko prvoligových ženských tímov v kategórii do
15 a do 19 rokov. Ženský futbal na Slovensku je na amatérskej úrovni a nie je
to o peniazoch, ale o láske k tomuto športu. Momentálne neriešim moju futbalovú
budúcnosť, ale teším sa z každého tréningu a zápasu.
Aké úspechy ste si pripísali a ako vidíte svoju futbalovú budúcnosť?
Získala som individuálne ocenenia ako
najlepšia hráčka na turnajoch, ale to bolo
skôr preto, lebo som dievča. Pre mňa je
úspechom, že pravidelne hrávam za MŠK
Senec. V tíme U15 máme silný tím, čo ilustruje aj skutočnosť, že za výber bratislavského kraja na regionálnom turnaji
v Poprade hralo šesť mojich spoluhráčov.
Veľmi si cením pozvánku do slovenskej
reprezentácie do 15 rokov. Nominácia
ma prekvapila, keďže som do leta 2020
nehrala za žiadny dievčenský tím a vynechala som regionálny turnaj dievčat pre
chorobu. Čo sa týka mojich plánov, na prvom mieste je vzdelanie, ale futbal chcem
hrať čo najdlhšie.
Csaba Vysztavel

Tatiana Janegová – vychádzajúca
hviezda atletiky
Žiačka ZŠ Tajovského Tatiana Janegová je
skromné, nenápadné dievčatko, ktoré asi
pred tromi mesiacmi začalo aktívne trénovať atletiku. Jej talent sa začal prejavovať v školskom klube pri športových aktivitách. V súčasnosti trénuje pod vedením
učiteľa telesnej výchovy na 2. stupni Tomáša Horvátha.
Za tak krátky čas dosiahla významné
úspechy. Zúčastnila sa na viacerých slovenských súťaží s výbornými umiestneniami, ale jej najväčším úspechom je účasť
na pretekoch Zlatá tretra Ostrava - Ostrava Golden Spike, ktoré sú najvýznamnejším medzinárodným atletickým mítingom v Česku a zároveň jedným z najstarších atletických pretekov v Európe. Tatiana
v Ostrave postúpila medzi osem najlepších

pretekárok a ocitla sa v hlavnom programe, na obrovskom štadióne. Skončila nakoniec štvrtá na 200m s časom 32,85 sekundy.
Talentovaná atlétka nám porozprávala,
že má rada atmosféru pretekov na štadiónoch a rada behá hlavne kratšie trate, hoci
pred pretekmi máva obrovskú trému, bolieva ju brucho a má zrýchlený tep.
Zo študijných predmetov má jednoznačne najradšej telesnú výchovu. Jej cieľom
je zúčastniť sa na pretekoch na európskej
úrovni a dosiahnuť tam dobré výsledky.
Na Tatianu sú jej spolužiaci právom
hrdí, motivuje ich a je pre nich tým správnym vzorom. Už teraz je medzi nominovanými na Športovca roka 2020!
Jarmila Čierna

Tatiana Janegová
Foto: Tomáš Horváth
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Športové kluby v Senci
V našom meste pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa
venujú deťom, mládeži alebo dospelým. Predstavujeme jednotlivé
športové kluby a informujeme o ich činnosti, tréningoch,
súťažiach a úspechoch.

Čchi-Kung (Qi Gong) Senec
Čchi-Kung v Senci pôsobí už šiesty rok
pod vedením lektora Ing. Mareka Ruzsinszkého KcS (KcS=kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov), ktorý sa
Čchi-Kungu venuje už vyše 20 rokov. Pracuje tiež ako Life-kouč, pomáha ľuďom prekonať rôzne životné či krízové situácie či
emočné bloky.
Čo je Čchi-Kung“?
Čchi-Kung má viac ako päťtisícročnú históriu a pochádza z Číny. Ľudia ho poznajú
ako cvičenie, ktorým sa dosahuje ozdravenie ľudského tela, ale je to aj životná filozofia. Nie je vekom obmedzený.
Ako to funguje?
Slovo „Čchi“ je v preklade energia, naša životná sila. „Kung“ znamená prácu. „ČchiKung“ je teda „práca s energiou“. Cvičenec
sa učí pracovať so svojou energiou, t.j. životnou silou. Cieľom cvičenia je kumulovanie a distribúcia bioenergie - Čchi v ľudskom tele, ktorá vedie k podpore zdravia,
potlačeniu depresie a stresových reakcií.
Je to súbor cvičebných techník na regeneráciu tela, ktorými je možné dosiahnuť lepšiu sústredenosť, upokojenie a aj zmiernenie či dokonca odstránenie zdravotných
problémov. Existuje veľa škôl a foriem cvičenia. Začína to telesnými cvičeniami a po
niekoľkých stupňoch končí už len mentálnymi technikami. Vďaka skúsenostiam
viem, že „všetko je v hlave“. Telesné cvičenie je dôležité pre telo, ale bez upratania si
v hlave to nestačí.
Ľudské telo je ako baterka. Ráno sa zobudíme plní energie, ale počas dňa z našej baterky ubúda. Práca, rodina, povinnosti, iné aktivity môžu spôsobiť, že si
do postele líhame vyčerpaní, vybití. Potom nemáme dosť síl, aby sme v pokoji zaspali. Spánkom si dobijeme baterku
len na 40-60% a aj to iba vtedy, ak máme
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kvalitný, hlboký spánok a pokojné sny.
Ak sa to často opakuje a nevieme dobre
zrelaxovať, privedie nás takýto životný
štýl k únave, podráždenosti, agresivite.
Pri dlhotrvajúcom energetickom nedostatku telo nefunguje ako má, cítime sa
byť vyhorení, klesá imunita, objavujú sa
choroby, rýchlejšie starneme.
Ako pomôže cvičenie?
Na začiatku sa učia zostavy obnovy Čchi
(energie), aby sa cvičenec dokázal rýchlo
energeticky stabilizovať, aby zostal „v pohode“, dokázal zachovať pokoj aj v stresujúcej situácii. Sú to techniky ako baterku dobíjať. Efektívnejšie je však prísť
na to, ako únikom predchádzať.
Pri Čchi-kungu nejde len o telesné cvičenie, je to aj učenie o psychosomatike,
o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov, najmä pri vzniku alebo liečení chorôb. Čchi-Kung neskúma
len duševnú príčinu chorôb, ale popisuje, že je dôsledkom nerovnováhy Čchi.
Na tomto princípe je založená aj tradičná čínska medicína. Hovorí sa, že západná medicína lieči dôsledky chorôb a tá
východná lieči aj jej príčiny. Pochopením
príčiny a jej odstránením, môžeme dosiahnuť energetickú rovnováhu, ktorej
dôsledkom je aj uzdravenie. Čchi-Kung
pôsobí aj preventívne, resp. ako doplnok
k tradičnej medicínskej liečbe, kde dokáže posilniť účinky liečby alebo urýchliť
rekonvalescenciu.
Ako som sa dostal k Čchi-Kungu?
Asi nikoho neprekvapí, že to bolo
pre zdravotné problémy. Chcel som vedieť, prečo som ochorel a lekári mi nedokázali dať uspokojivé odpovede. Vyskúšal som aj viacero alternatívnych liečiteľských techník. Keďže som vyštudovaný
inžinier vedeckého zamerania, nestačilo

mi slepo uveriť v „nejakú“ liečivú energiu, ale chcel som pochopiť aj vedecké
vysvetlenie. Nechcel som len vyzdravieť,
ale dosiahnuť, aby sa choroba nevrátila. Doviedlo ma to ku môjmu učiteľovi
Čchi-Kungu, ktorý účinnosť telesných cvikov podmieňoval aj pochopením zákonitostí života, ktoré neprotirečia všeobecne akceptovaným znalostiam z fyziky,
chémie či biológie, ale ich komplexnejšie dopĺňajú a objasňujú. Následne som
sa po rokoch stal lektorom, učím a delím
sa o svoje skúsenosti a pomáham druhým
ako kouč.
Ako cvičenie Čchi-Kungu vyzerá?
Zvyčajne trvá 1,5 hodiny a je rozdelené
na 4 bloky. Na začiatku je mentálne cvičenie, rozhovor o živote, o životných situáciách či vzťahoch z pohľadu psychosomatiky a ich energetickej záťaže. Súčasťou je
aj motivácia a naštartovanie sa. Nasledujú techniky na posilnenie energetických
dráh orgánov a meridiánov. Pokračujeme telesnými cvičeniami, ktoré vyberám zo zostáv Čchi-Kung brokátov, 5 Tibeťanov, 12 Tamových foriem, Čchi Kung
zvierat alebo Tai-Chi. Na záver je krátka
relaxácia, cvičenia na upokojenie mysle
alebo antistresové techniky.
Cieľom je, aby cvičenec odchádzal obohatený a s nabitou baterkou.
Kedy a kde cvičíte?
Momentálne to závisí od epidemiologickej situácie, ale v riadnom režime sú cvičenia vo štvrtok o 18:30 v MsKS Labyrint,
Senec. Počas roka mávame aj víkendové
kurzy pre začiatočníkov a aj pre pokročilých. Termíny sú zverejnené na webovej stránke www.Cchi-Kung.sk, alebo
www.life-koucing.eu.
Ing. Marek Ruzsinszký KcS
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