Školský rok je v plnom prúde
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Spevácky zbor Radosť oslávil
35. narodeniny koncertom. Kam
sa za ostatných 10 rokov posunul?

(str. 14-15)

Žiaci, študenti a pedagógovia sa zapájajú do života mesta a zavádzajú novinky.

V Mestskom múzeu pripravili
novú expozíciu, ktorá pomôže
aj žiakom pri vzdelávaní.

(str. 16-17)

Materská škola s vyučovacím
jazykom maďarským má novú
riaditeľku Júliu Bankó.

(str. 19)

Jablkové hodovanie
sa do Senca vrátilo
po dvoch rokoch
Námestie plné ľudí všetkých vekových kategórií a stoly plné dobrôt – tak už tradične
vyzerá Jablkové hodovanie. Toto podujatie
sa koná v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a organizuje ho aj Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a Mestské
kultúrne stredisko v Senci. Koná sa vždy
na viacerých miestach v kraji, ale ako
správni lokálpatrioti považujeme to naše
senecké za najlepšie!
Záujem o limitovaný počet stolov je
vždy veľký. Predávať domáce jablkové dobroty majú záujem triedy, krúžky a najmä
pred voľbami aj kandidáti a politické strany. Tí prví si chcú najmä zarobiť na výlety alebo školské pomôcky a tí druhí zvyčajne finančným výťažkom pomôžu niekomu,
kto to v Senci alebo jeho okolí potrebuje.
Na pódiu sa striedali deti zo Senca
a okolia, aby predviedli svoju šikovnosť. Po
Ladies nasledovali folklórne súbory Slnečnica, Gajdošík a Möggyes. Na záver atmosféru dotvorila country skupina Belasí.

Dáte si s nami jablkové dobroty? Foto: MO

Aj z jabĺčok sa dajú vytvoriť ruže. Foto: EŠ

MO

Opustil nás Ferdinand Döme,
učiteľ ZUŠ Senec a výborný
muzikant

Manžel, otec, dedo, brat, priateľ, učiteľ, kolega, muzikant, ale hlavne človek s veľkým
srdcom, ktorý nevedel povedať nie ani sa
obrátiť chrbtom k človeku, ktorý potreboval pomoc. Mal rád ľudí, smiech, zábavu,
hudbu, dobré jedlo... Žil každý deň naplno,
tvrdo, poctivo pracoval a miloval svojich
najbližších.
Jeho rodine a blízkym vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
Vedenie mesta a zamestnanci

Pozvánka
na ustanovujúce
zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Senci
predbežne 25. novembra 2022
o 14:00 v Hoteli Senec.
Materiály na zasadnutie sa
zverejňujú na www.senec.sk
a online vysielanie je na
www.zastupitelstvo.sk
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Mesto Kőszeg vyznamenalo Jána Winklera
Mesto Kőszeg udelilo vyznamenanie „Za
európske vzťahy Mesta Kőszeg” bývalému
zamestnancovi a hlavnému kontrolórovi
mesta Senec Jánovi Winklerovi.
Príležitosť pre odovzdanie ocenenia poskytol trojdňový festival Kőszegské vinobranie, ktorého sa zúčastňujú aj delegácie
partnerských miest. Primátor Béla Básthy
v zdôvodnení uviedol, že mesto udeľuje vyznamenanie Jánovi Winklerovi za jeho mimoriadne zásluhy na udržiavaní partnerstva oboch miest od podpisu partnerskej
zmluvy v roku 2010 až dodnes. Ján Winkler sa podieľa na organizačnom zabezpečení vzájomných návštev počas sviatkov
a podujatí organizovaných nielen mestami
ale aj školami, múzeami, hasičskými spolkami... Vďaka Jánovi Winklerovi vznikli aj
komerčné väzby medzi vinárskou oblasťou
Kőszeg a vinármi Senca a okolia.
VCs

SZPB ocenil Senčanov

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senci
a Ústredná rada SZPB udelili ocenenia dlhoročným podporovateľom a spolupracovníkom. Medailu M. R. Štefánika III. stupňa získal primátor Dušan Badinský za významnú podporu presadzovania pokrokových demokratických a humanitárnych
tradícií odkazu boja za slobodu a proti
fašizmu.
Za dlhoročnú spoluprácu v prospech
rozvoja ZO SZPB v Senci s dôrazom na prácu so žiakmi a mládežou boli ocenení:
• riaditeľ ZŠ Tajovského Ladislav Kása,
• učiteľka ZŠ Mlynská Dominika
Marčanová,
• učiteľka ZŠ Tajovského Eva Beňová,
• učiteľ GAB Senec Slavomír Maľa.
Ceny odovzdal predseda Ústrednej rady
SZPB Norbert Lacko a tajomníčka Ústrednej komisie SZPB Irena Lacková.
VCs

Zľava: prednosta Mesta Kőszeg Gábor Zalán, Ján Winkler s cenou „Za európske vzťahy
Mesta Kőszeg”a primátor Mesta Kőszeg Béla Básthy. Foto: archív Jána Winklera

Prvá konferencia Regionálneho centra podpory učiteľov
V Labyrinte sa uskutočnilo pracovné
stretnutie riaditeľov a zástupcov riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec ako aj riaditeľov škôl
z okolitých obcí, ktoré patria pod Spoločný
školský úrad, so zástupcami Regionálneho
centra podpory učiteľov (RCPU).
Projekt RCPU je financovaný z Plánu obnovy, momentálne je na Slovenku 16 takýchto centier. Cieľom stretnutia bolo predstavenie cieľov a služieb
RCPU pre učiteľov (jedná sa o podporu

– individuálnu a skupinovú pomoc a mentoring pre učiteľov). Účastníci stretnutia
si pracovali aj v skupinách, v ktorých sa
diskutovalo o potrebách učiteľov na školách. Stretnutie dopadlo na výbornú.
Ďakujeme riaditeľom a zástupcom
škôl za ich podnety, útvaru školstva
a športu Mesta Senec za pomoc pri príprave pracovného stretnutia a v neposlednom rade ďakujeme aj hosťom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
JUDr. Mgr. Jana Glodžáková, útvar školstva a športu

Hostí privítala riaditeľka kancelárie primátora Alena Greksa. Foto: Labyritnt MsKS

www.sencan.sk
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Obchodná verejná súťaž

Z činnosti Mestskej polície

Mesto Senec, zastúpené Ing. Dušanom Badinským, primátorom, so sídlom: Mierové nám. č. 8, Senec vypisuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, nebytového priestoru pozostávajúceho z dvoch miestností so samostatným
vchodom o výmere cca 84,15 m² nachádzajúceho sa na prízemí vľavo do hlavného vchodu budovy mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele
č. 989/2 evidovanej na LV č. 2800 Okresného úradu Senec.
Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a kontakty
k získaniu bližších informácií o predmete obchodnej verejnej súťaže sú k dispozícií na webovom sídle www.senec.sk alebo na vyžiadanie u informátora
na MsÚ v Senci.
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa končí 31.11.2022 o 12:00 hod.

• Hliadka MsP Senec preverila oznam, že na Čerešňovej psychicky narušená dcéra doma napáda rodičov. 13-ročné dievča sa vyhrážalo,
že sa zabije. Privolaná RZP previezla dievčinu
do NsP. Prípad prevzalo OO PZ Senec.
• Hliadka MsP Senec preverila oznam, že na Slnečných Jazerách juh sa vyhráža muž zabitím. 21-ročný občan mesta Senec sa verbálne
vyhrážal svojej matke, že ju zabije. Privolaná
RZP ho previezla na psychiatrické vyšetrenie.
K zraneniu osôb našťastie nedošlo.
• Hliadka MsP Senec preverila telefonický oznam, že na Šafárikovej došlo k rozbitiu sklenenej výplne na autobusovej zastávke. Vodič autobusu IDS BK narazil do zastávky, pričom došlo k rozbitiu sklenenej výplne a vodič z miesta odišiel. V rámci pátrania
hliadka MsP našla autobus odstavený v depe
na Železničnej. Na autobuse došlo nárazom
k poškodeniu pravého spätného zrkadla.
• Hliadka MsP Senec preverila telefonický
oznam z čerpacej stanice G&G, že vodič osobného motorového vozidla natankoval a nechce zaplatiť. Na mieste bolo zistené, že 3 osoby
J. D. a S. D. bytom Zbudské Dlhé a M. S. z Medzilaboriec natankovali benzín v hodnote 75 €
a nemali z čoho zaplatiť. V prítomnosti hliadky MsP Senec, OO PZ Senec a so súhlasom personálu čerpacej stanice menovaní odčerpali
benzín z auta do bandasky a odovzdali ju.
• Hliadka MsP Senec preverila oznam, že na Jesenského nechcú nejaké osoby pustiť pána R.
do jeho bytu. Hliadka sa s menovaným skontaktovala pri garážach na Jesenského, kde
uviedol, že chce podať trestné oznámenie
na neznámeho muža, ktorý ho už 3 roky prenasleduje, lebo sa zaľúbil do jeho manželky.
Hliadku si žiadal kvôli obave o svoj život. Menovaný trval na podaní trestného oznámenia
a preto bol nasmerovaný na OO PZ Senec.
• Hliadku MsP v skorých ranných hodinách
v lokalite Salámka zastavili rodičia 16-ročného chlapca, ktorí uviedli, že ich syn išiel
venčiť psa a po čase sa pes vrátil sám domov. Hliadka MsP okamžite začala miestne
pátranie v blízkom okolí a podľa popisu našla
chlapca na Sokolskej. Našťastie nemal žiadne
zranenia a bol odovzdaný matke.
• Hliadka MsP Senec vykonala miestne pátranie po 5-ročnom dievčatku, ktoré malo odísť
zo dvora rodinného domu. Po nejakom čase
však bolo pátranie odvolané, nakoľko otec
po následnej kontrole zistil, že dievčatko
z domu neodišlo. Dávajme si pozor na to najdrahšie čo máme, na naše deti!
• Ďakujeme za spoluprácu pozorným
občanom.

Dva pohľady na naše mesto

Mesto Senec získalo za rok 2021 5,3 z možných 6 bodov v hodnotení finančného
zdravia INEKO. Umiestnilo sa na 18. mieste zo 141 miest. V uplynulých 12 rokoch
sa mesto stabilne držalo v prvej tridsiatke. Dokazuje to kontinuitu zodpovedného prístupu vedenia k finančnému zdraviu mesta. Podrobné informácie nájdete
na www.hospodarenieobci.sk
Transparency International Slovensko zverejnilo hodnotenie transparentnosti 100 najväčších slovenských miest, ktoré však už nie je lichotivé. V oblasti
transparentnosti mesto Senec stagnuje a naopak väčšina ďalších miest napreduje. Kým 50% v celkovom hodnotení stačilo Sencu na výborné 14. miesto v roku
2010, tak 52% v roku 2022 nás už radí na 85. priečku. Viac informácií nájdete
na www.samosprava.transparency.sk
VCs

Priechod pre chodcov na Sokolskej ulici. Foto: TČ

Pred zimou sú nasvietené tri priechody pre chodcov

Pre zvýšenie bezpečnosti zrealizovalo mesto Senec nasvietenie ďalších troch rizikových priechodov pre chodcov. Ide o priechody:
• Muškátová – Lokalita Senec Gardens
• Sokolská pri školskom klube
• Námestie A. Molnára pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
Zabezpečenie nasvietenia zrealizovala firma CiTYSafety s.r.o. – víťaz verejného
obstarávania.
Tibor Časný, útvar výstavby a ochrany ŽP

Výkopové práce

V októbri sa začali robiť výkopové práce pre odstránenie havarijného stavu káblového vedenia verejného osvetlenia na uliciach: M.Urbana, Pri Striebornom jazere, Gagarinova a Zemplínska. Koniec výkopových prác je predbežne stanovený na 15.12.2022. Prosíme občanov o trpezlivosť.
Tibor Časný, útvar výstavby a ochrany ŽP

Mestská polícia
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Z kalendára primátora
mesta Senec Dušana
Badinského za október
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Rada RVC
Mimoriadne Valné zhromaždenie BVS
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo
Účasť na Jablkovom hodovaní
Stretnutie s lekárkou prevádzkujúcou
ambulanciu v našej poliklinike
o možnosti poskytovania špeciálnej
lekárskej starostlivosti a podpory
zo strany mesta
Dozorná rada SCR
Pracovné stretnutie so zástupcami BSK
týkajúce sa križovatky Malý Biel
Október úcty k starším – stretnutia
s jednotlivými klubmi dôchodcov
Pracovné stretnutie so zástupcami
spoločnosti Orange o rozkopávkach
Pracovné stretnutie so zástupcom petície
proti parkovaciemu domu na Hollého
Stretnutie s obyvateľmi bytového
domu na Jesenského 2 k problematike
parkovania a zelene
Pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov
na tému poplatkov za rozvoj mesta
Účasť v politickej diskusii na TA3
Individuálne stretnutia s občanmi
Účasť na Dni župných škôl v Bratislave
Odovzdanie výťažku z benefičného
koncertu Senčania Senčanom rodinám
v núdzi
Účasť na stretnutí členov Červeného
kríža
Účasť na Veľtrhu cestovného ruchu
v Prahe
Účasť na slávnostnom podujatí
venovanom oceneniu dlhoročných
podporovateľov a spolupracovníkov
SZPB v Senci
Účasť na prvom stretnutí okrskových
volebných komisií – skladanie sľubu
Účasť na Dňoch A. M. Szencziho
Účasť na oslavách 40. výročia vzniku
hvezdárne Senec za účasti Ivana Bellu
Účasť na Seneckom festivale dychovej
hudby v kinosále MsKS

Dagmara Al-Khaldi Mičeková

Festival Jána Smreka po prvýkrát v Senci
V Labyrinte MsKS sa 9. septembra študenti GAB mohli stretnúť so svetovými
básnikmi na Festivale Jána Smreka, ktorý sa doteraz zvykol konať len v Bratislave a v Trnave.
Básnik Milan Richter, ktorý podujatie
moderoval, vtipne komunikoval s publikom a prekladal rozhovory s básnikmi.
Bolo zaujímavé vypočuť si svetovú poéziu v origináli, básne čítali ich autori
v pôvodných jazykoch, a zároveň sledovať text v knihe v slovenskom preklade.
Nadja Popova recitovala v rodnej bulharčine, José Muchnik v španielčine, Richard

Pietrass a Helmuth A. Niederle v nemčine a Knut Ødegård v nórčine. Slovenský
básnik Erik Ondrejička preklad pre naše
publikum, samozrejme, nepotreboval.
Dve básne Nadje Popovej predniesla spisovateľka Monika Macháčková. Na záver
báseň zo svojej mladosti zo zbierky Storočie, kruté stoočie predniesol aj Milan
Richter.
Za mesto Senec básnikom poďakovala
hovorkyňa mesta Senec Martina Ostatníková a osobne odovzdala dary riaditeľka
kancelárie primátora Alena Greksa.
MO

Ako sa čítalo v Senci počas celoeurópskeho
podujatia – Noc literatúry
14. ročník Noci literatúry priniesol spojenie známych osobností, európskej literatúry a zaujímavých priestorov. Čítalo sa 21. septembra v rovnakom čase na
18 miestach na Slovensku. Zapojilo sa
15 krajín na 4 kontinentoch v takmer
každej metropole Európy.
V Senci čítal Vojtech Koleják v kaviarni
Versh Café & Wine úryvok z knihy Odkiaľ
si, od nemeckého autora Sašu Stanišiča.

Herečka a speváčka Lucia Lužinská v kaviarni Andy predniesla úryvok z knihy
Všetky tie maličkosti od írskej autorky
Claire Keegan. Českej literatúry od Daniela Hradeckého pod názvom Tři kapitoly sa zhostil herec Krištof Tobiáš. Úryvok pod názvom Pluto, cesta na koniec
sveta od Lary Taveirneovej patril knižnej
autorke Monike Macháčkovej.
Tím MsKS

www.sencan.sk
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Ivan Bella opäť prednášal v Senci
Záverečný deň osláv 40. výročia vzniku
hvezdárne v budove ZŠ A. M. Szencziho
priniesol 9. októbra výnimočné stretnutie
s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. Program sa začal na nádvorí
školy prechádzkou okolo Mesiaca a ukážkou pozorovania oblohy hvezdárskym ďalekohľadom. Riaditeľka školy Mónika Matus a vedúci astronomického združenia
SOLAR Hvezdáreň Senec Jaroslav Šimon
krátko bilancovali uplynulých 15 rokov
od znovuzrodenia hvezdárne pod gesciou
združenia SOLAR. Ivana Bellu sme sa spýtali zopár otázok.
Čomu sa venujete v súčasnosti?
Som dôchodca, ale to neznamená, že nič
nerobím. Na dôchodok som odišiel asi
pred 2 mesiacmi a odvtedy som nemal
ešte ani jeden deň voľný. Ako sa ľudia dozvedeli, že kozmonaut je na dôchodku,
bol som okamžite zasypaný mailami a telefonátmi so žiadosťou o stretnutia, besedy a prednášky. Pôvodným cieľom odchodu na dôchodok bolo začať sa venovať
tomu, čo som takmer 23 rokov zanedbával, to znamená manželke, deťom a sebe,
čo sa mi však ešte stále nedarí. Manželka
mi to začína vyčítať, pretože sa tiež tešila
na môj odchod na dôchodok. Teraz považuje za svoju prvoradú úlohu naučiť ma
hovoriť NIE.
Prezidentka Zuzana Čaputová vás
vymenovala do hodnosti „brigádny
generál“. Ako to vnímate?
Už som bol viac menej zmierený s tým,
že ak generálsku hodnosť dostanem, tak
možno in memoriam. Našťastie sa to nestalo. Pred rokom som bol pani prezidentkou ustanovený do prvej generálskej
hodnosti, čo považujem za ohodnotenie
nielen toho, čo som vykonal počas prípravy a kozmického letu, ale hlavne ocenením toho, čo som počas uplynulých 23
rokov urobil pre propagáciu a prezentáciu ozbrojených síl a Slovenska. Zapájal
som sa aj do práce s mládežou. Môj príbeh je jedným z príkladov toho, že v každej dobe sa dá dosiahnuť cieľ, keď ho človek má a je ochotný na sebe pracovať.
Dôležité je tiež vedieť uchopiť príležitosť,
keď sa naskytne.
Slovensko sa stalo pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry.
Čo to pre nás znamená?
Bohužiaľ ešte nie sme plnohodnotným, ale pridruženým členom, čo je
však najvyššia forma spolupráce pred

Zľava: pracovníci astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec
Jaroslav Šimon a Klára Balogh, brig. gen. v. v. Ing. Ivan Bella. Foto: VCs

plnohodnotným členstvom. Môžeme sa
už zapájať do aktivít vesmírnej agentúry.
Posunuli sme sa, ale dosť dlho sme relatívne stagnovali. Nevyužili sme prvotnú
vlnu, na ktorej sme sa viezli po mojom
kozmickom lete. Slovensko sa vtedy ukázalo v dobrom svetle vo vedeckej, teoretickej, praktickej aj vzdelanostnej oblasti.
Ale Slovensko opäť začalo byť aktívne.
Vzniká Slovenská vesmírna kancelária, ktorá má 2 hlavné smery pôsobnosti. Politická, legislatívna a administratívna agenda kancelárie sa týka procesov
vstupu do Európskej vesmírnej agentúry.
Vo vedecko-technickej oblasti spolupracuje Vesmírna kancelária so SARIO. Zameriava sa na firmy, pretože za lietaním
do vesmíru, hlavne za pilotovanými letmi s posádkou, je obrovská základňa, ktorá poskytuje Slovensku veľké možnosti
zapojiť sa aj do výrobnej a vývojovej fázy
kozmických telies.
Smeruje niekto zo Slovenska
do vesmíru?
Čo sa týka pilotovaných letov, ten môj
sa uskutočnil v rámci jednorazového
programu. Bol realizovaný na základe
ponuky ruskej strany, ktorá navrhla vyrovnať časť svojho štátneho dlhu voči Slovensku tým, že pripravia a uskutočnia let
občana Slovenskej republiky do vesmíru.
Odvtedy sa Slovensko nezapojilo do ďalších programov v oblasti pilotovaných
letov. Naskytujú sa však nové a iné možnosti v súvislosti s tým, že sme sa stali
partnermi Európskej vesmírnej agentúry. Európska vesmírna agentúra má svoj
program aj v oblasti pilotovaných letov
a má oddiel kozmonautov, ktorý bude
otvorený aj pre Slovákov.

Ako ste sa skontaktovali so seneckou hvezdárňou?
Je to moja druhá návšteva. Prvýkrát som
tu bol asi pred 11 rokmi. Teraz ma oslovil Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, s ktorým sme
sa stretli v Paríži, kde sme boli na Svetovom astronautickom kongrese.
Je to paradox, že na Slovensku vo výrazne menších mestách sú hvezdárne alebo
planetáriá, ale Bratislava, ako asi jediné
hlavné mesto v Európe, nemá ani hvezdáreň ani planetárium. Je to chyba. Slovensko je 21. krajinou sveta, ktorá mala
svojho človeka vo vesmíre, takže výskum
vesmíru a jeho mierové využívanie by
mohlo byť hlbšie zakorenené v povedomí
verejnosti.
Senec má hvezdáreň aj nafukovacie planetárium, takže sa tu dajú robiť veľké veci pre priblíženie a popularizáciu
vesmíru širokej verejnosti, pretože vesmír nie je len o vesmírnych letoch, ale
poskytuje ďalšie obrovské možnosti praktického uplatnenia v oblasti výskumu
a vývoja technológií.
Čo by ste odkázali Senčanom?
Som nesmierne rád, že od vzniku seneckej hvezdárne ubehlo 40 rokov a toto zariadenie stále aktívne pracuje a napreduje. Pevne verím, že návšteva hvezdárne
motivuje mladých ľudí, aby sa orientovali
smerom k vede aj výskumu vesmíru, pretože ten nám poskytuje široké spektrum
možností aj praktického uplatnenia. Človek sa musí na vesmír pozerať nielen ako
na veľkú neznámu, ale aj ako na svoju
budúcnosť, pretože pozemské zdroje nie
sú nevyčerpateľné.
Rozhovor pripravil Csaba Vysztavel
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Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste Senec
za mesiac september
Zmesový komunálny odpad
2021 – 404,14 t
2022 – 389,31 t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 109,06 t
2022 – 120,72 t
Plasty
2021 – 74,49 t
2022 – 27,89 t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 915 l
2022 – 745 l
Biologicky rozložiteľný odpad
z kuchyne
2021 – 54,739 t
2022 – 61,77 t
Sklo
2021 – 27,96 t
2022 – 23,45 t
Papier a lepenka
2021 – 53,43 t
2022 – 35,27 t

Tulipány, narcisy a krókusy
skrášlia okolie kruhového
objazdu a Železničnú ulicu

Na jar sa môžeme tešiť na ďalšiu záplavu
kvetov, pretože zamestnanci útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta zabezpečili vysadenie holandskej zmesi tulipánov,
narcisov a krókusov na 100 metroch štvorcových mestských pozemkov na vstupe na
Železničnú ulicu a tiež v okolí kruhového
objazdu pri Lidli.
Martina Ostatníková

Mesto získalo financie
na triedenie a zhodnotenie
BRKO z Evirofondu

www.sencan.sk

Zelené obce Slovenska

V Senci pribudne takmer 100 kusov drevín
(stromov/kríkov) v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“.
Nová zeleň skrášli dve lokality, a to na
Slnečných jazerách na piatej pláži, kde pôjde o brehové výsadby. Druhá lokalita je v
blízkosti Kollárovej ulice, kde pôjde najmä
o medziblokovú zeleň.
Medzi pestrou druhovou skladbou nájdete napríklad: javor poľný, jelša lepkavá,
hrab obyčajný, jaseň štíhly a iné.
Hodnota podpory je 13.556 eur.
Žiadosť o poskytnutie podpory sa podávala už v roku 2020 a schvaľovací proces trval takmer 2 roky. Výsadba zelene
bude prebiehať cez nasledujúce vegetačné
obdobie.
Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou.

Mesto Senec získalo príspevok vo výške
57.104,77 € z Environmentálneho fondu
za úroveň vytriedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností za rok 2021 (BRKO), pretože splnilo všetky požiadavky zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.
Beáta Štureková, útvar projektového riadenia
Celkové zhodnotené množstvo biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu z doIvica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
mácností za rok 2021 bolo 606,792 tony.
Povinnosť zhodnocovať BRKO bola zaVýsadba trvaliek k združenému vedená začiatkom roka 2021. Napriek krátchodníku medzi Billou a Tescom kemu času prispôsobiť sa nastaveným praProjekt je spolufinancovaný Európskou
V októbri útvar verejnej zelene, údržby vidlám mesto promptne reagovalo a nastaa čistenia mesta Senec zabezpečil úpravu te- vilo pohodlný a komfortný systém zbierarénu a neskôr aj výsadbu trvaliek k zduže- nia spomínaného odpadu.
nému chodníku medzi Billou a Tescom. FiJesenné úniou
upratovaniewww.op-kzp.sk, www.sazp.sk
Útvar verejnej
zelene,
údržby a čiste- Európskou
Projekt
je spolufinancovaný
nancie na toto skrášlenie mesta pochádzajú nia mesta patrí v oblasti odpadového hos- Koncom mesiaca október prebehlo jesenaj od spoločnosti Tesco, ktoré mestu venova- podárstva medzi slovenských špecialistov né upratovanie v rodinných domoch. ĎaNázovvšetkým
projektu:
Podporaktoré
biodiverzity
p
la za úspešné triedenie plastových fliaš oby- a je príkladom aj pre iné samosprávy, ktoré kujeme
domácnostiam,
sa
www.op-kzp.sk, www.sazp.sk
vateľov mesta v minulom roku.
tento rok zodpovedne
zapojiliSlovenka
a odpad vy- – Zelen
sa chodia do Senca inšpirovať
a školiť.
infraštruktúry
v obciach
Na týchto miestach bol záujem aj o výsadbu
Obyvatelia sa naučili a prispôsobi- ložili podľa nastavených pravidiel. Čo sa
stromov, to však pre umiestnenie inžinier- li rýchlym zmenám v oblasti odpadového týka skladby odvezeného odpadu, tak najNázov projektu: Podpora biodiverzity
prvkami
zelenej
Cieľ projektu:
1.3.1 Zlepšenie
stavu ochrany druhov a biotopo
skych sietí nie je možné. Zeleň skrášlia na- hospodárstva – o čom svedčí veľké množ- väčšie
zastúpenie
mal zelený
odpad – orenajmä v rámci sústavy Natura 2000
v obciach
príklad rozchodníky, floxy, lupiny, ozdobnéinfraštruktúry
stvo BRKO za rok
2021. Dobré Slovenka
výsledky sa –zyZelené
stromov aobce
kríkov. Slovenska
trávy, šalvia či rebríček.
ukázali aj v celkovom poklese zmesového Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
13 556,00
komunálneho odpadu až o 23%.
Cieľ projektu: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity
O príspevok bude mesto žiadať aj za rok
najmä v rámci sústavy Natura 2000
2022. Množstvo zhodnoteného BRKO môže
dosahovať ešte vyššie čísla, čo sa odzrkad13 556,00
lí aj na výške príspevku. Príspevok môže
byť použitý len na účely zabezpečenia
triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností.
Ďakujeme našim obyvateľom, ktorí
vzorne triedia odpad!
Beáta Štureková, útvar projektového riadenia

www.sencan.sk
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Krátka 4, Senec

11-01

Ponuka práce
do Trafiky v Senci
Ponúkame prácu dôchodcom, invalidným
dôchodcom a študentom v Trafikách v Senci.
Nástup do práce od novembra 2022,
resp. podľa dohody.
Kontakt, prípadne životopis nechajte v stánku
alebo pošlite na mail:
juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266
11-02

11-03

Novinky zo Slnečných jazier
11-04

Posezónna bioremediácia
Slnečných jazier

Po letnej turistickej sezóne aj tento rok
prebehla celoplošná bioremediácia vôd
Slnečných jazier. Správa cestovného ruchu (SCR) v spolupráci s Mestom Senec sa
aj týmto spôsobom usiluje o udržiavanie
kvality vody v jazere. Práce vykonávala
slovenská firma SanAqua a prebiehali počas dvoch dní v októbri. Bioremediácia je
proces, kedy sa pomocou biotechnologického materiálu (vybraných druhov baktérií a enzýmov) napomáha k udržiavaniu
a zlepšovaniu ekologickej kvality vodnej
plochy. Týmto procesom dochádza k zabezpečeniu lepšej ekologickej rovnováhy
vo vodnom ekosystéme, ktorá bola narušená vplyvom ľudských aktivít počas letnej
turistickej sezóny.

Defibrilátory pre Slnečné jazerá

Spoločnosť Prologis, ktorá pôsobí v Meste Senec, poskytla SCR finančný dar, z ktorého boli zakúpené 2 kusy defibrilátorov.
Defibrilátory budú počas letnej sezóny

umiestnené na recepciách v areáli Slnečných jazier. A aj tento dar sa zaradí k investíciám, ktoré SCR tento rok v spolupráci
s mestom a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Senec vynaložila k zvýšeniu bezpečnosti rekreantov na Slnečných jazerách. Mimo letnej turistickej sezóny budú defibrilátory umiestnené v turistickom informačnom centre v múzeu
a druhý bude poskytnutý hliadke mestskej
polície. SCR ďakuje spoločnosti Prologis
za poskytnutý dar.
Správa cestovného ruchu Senec

Riadková inzercia
JABLKÁREŇ, Mäsiarska 5, Senec, otvorené po-pia: 9:00-12:30
13:00-17:30, sobota 8:00-12:00,
tel.: 0949883443
20221101

Inzercia: sencan@senec.sk
Uzávierka novín 16.11.2022
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Alkohol za volant nepatrí
V posledných dňoch celou slovenskou verejnosťou rezonujú správy o tragickej autonehode, ktorá sa odohrala v nedeľu
02.10.2022 v podvečerných hodinách na
autobusovej zastávke Zochova v Bratislave,
pri ktorej auto vedené vodičom pod vplyvom alkoholu usmrtilo päť ľudí a niekoľko
ďalších utrpelo zranenia. Alkoholu sa nevyhýbajú ani vodiči v okrese Senec, ako aj
09.10.2022, kedy boli seneckí dopravní policajti privolaní k dopravnej nehode v obci
Rovinka, kde vodič motorového vozidla zišiel mimo vozovky a narazil do stĺpu verejného osvetlenia. Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom
2,27 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo je z medicínskeho hľadiska stav rizika smrteľnej otravy alkoholom.
Porušenie dopravných predpisov a bezohľadná jazda majú často nezvratné následky v podobe vyhasnutých životov. Aj
napriek tomu, že jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči ohrozujú ostatných účastníkov
cestnej premávky a riskujú nielen odobratie vodičského preukazu, ale i väzenie, každoročne sa nájdu tisícky vodičov, ktorí sadnú za volant „pod parou“.
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v
Senci od začiatku roka 2022 do 01.10.2022
eviduje celkovo 106 dopravných nehôd, pri
ktorých bola usmrtená jedna osoba a 10
ťažko zranených osôb, pričom z toho pod
vplyvom alkoholu bolo spôsobených 12 dopravných nehôd. V okrese Senec bolo za
uvedené obdobie zistených s pozitívnym
výsledkom na alkohol 86 vodičov motorových vozidiel.

Alkohol podobne ako iné drogy pôsobí predovšetkým na mozog a ďalšie orgány nervového systému, čím spomaľuje reflexy,
zhoršuje koordináciu pohybov a skresľuje videnie. Efekt je prirodzene znásobený
množstvom požitého alkoholu a tiež ďalšími okolnosťami ako je fyzický stav či psychické rozpoloženie človeka. V niektorých
štátoch EÚ síce platí určitá benevolencia
ohľadom alkoholu v krvi vodiča, avšak na
Slovensku máme nulovú toleranciu.
Je potrebné dávať si pozor aj na zostatkový alkohol. I keď sa po „prehýrenej noci“
cíti človek triezvo, alkohol sa v krvi môže
stále nachádzať, čo ľahko odhalia dychové
testy alebo odber krvi. Ako dlho sa drží alkohol v krvi záleží od množstva vypitého
alkoholu, hmotnosti osoby a individuality
každého organizmu. Na internete možno
nájsť veľké množstvo alkoholových kalkulačiek, ktorých hodnoty sú však len orientačné, pretože každé telo je iné a inak odbúrava alkohol z krvi.
Vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu
dopravnú situáciu, polícia vykonáva aktivity smerujúce k zníženiu počtu dopravných
nehôd so zámerom chrániť životy, zdravie a majetok občanov formou zvýšeného
dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky. S takýmto cieľom bola
dňa 10.10.2022 spustená dopravno-bezpečnostná akcia RADAR, pri ktorej sa policajti dopravnej, poriadkovej a železničnej polície zamerali najmä na alkohol, rýchlosť
a spôsob jazdy. Kontrolám boli podrobení
nielen vodiči motorových, ale i nemotorových vozidiel.

„Z dôvodu prevencie dopravnej nehodovosti a záchrany životov apelujeme na širokú verejnosť, aby nezabúdala, že všetci účastníci cestnej premávky majú povinnosť nielen dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ale myslieť i na to, že alkohol za volant nepatrí,“ vyzýva polícia.
OR PZ v Senci

O čom sa v meste hovorí
Je v Senci nový kardiológ?
Áno, v Senci vznikla nová kardiologická ambulancia. Ordinuje v nej
MUDr. Peter Michalek, PhD., FESC. Je
na 1. poschodí na poliklinike.
Mestský úrad v Senci

janavikrutova.sk

Za najvyššiu možnú cenu

Bezpečne

Úplne bez starostí

Rýchlo

11-07
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Predvianočné zľavy až do

-30%

Pripravte sa na
Vianoce tento rok skôr!
www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk
11-05

P
lávanie a kkurzy
urzy
Plávanie
11-06

Sme tvorcami profesionálneho filmárskeho softvéru QTAKE, s podporou ktorého vznikli filmy ako Avatar,
Batman, Top Gun, James Bond a iné. Do nášho tímu práve hľadáme nového člena na pozíciu

špecialista technickej podpory
technická podpora pre zákazníkov • testovanie softvéru a hardvéru • prístup k najnovším technológiám
príprava manuálov a inštruktážnych videí • komunikácia v anglickom jazyku • pohyblivá pracovná doba
výhody práce v malom kolektíve • kancelária v Bernolákove

Viac informácií na in2co.re/job-sc
11-07
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Projekt „Okno do prírody“
Materská škola Kollárova sa zapojila
v rámci výzvy Bratislavského samosprávneho kraja do projektu, v ktorom bola definovaná oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávanie a osveta (EVVO),
ktorá je otvorená pre materské a základné
školy.
Primárnym cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a informovanosti detí
predškolského veku o potrebe a dôležitosti
ochrany prírody formou hry, a to vybudovaním prírodnej záhrady. Záhrada deťom
v praxi priblíži vedomosti, ktoré nadobúdajú v materskej škole, zároveň im ukáže
možnosti starostlivosti o životné prostredie. Cieľom projektu je podporiť trvalo udržateľnú starostlivosť o prírodnú záhradu,
ktorá rešpektuje prírodné procesy, podporuje biodiverzitu a tiež navráti do škôlky
tradičné spôsoby pestovania.
V rámci projektu sme vytvorili prírodnú
záhradu, kde sa budeme výsadbou zelene
a umiestnením drobných záhradných prvkov v areáli školy snažiť zlepšiť povedomie

detí o potrebe ochrany životného prostredia. Bude to miesto pozorovaní, poznávania a učenia sa prírodným procesom. Deti
môžu bezprostredne prežívať všetky ročné
obdobia. Osveta ochrany životného prostredia bude prebiehať v čase, ktorý trávia
deti v materskej škole.
Deti materskej školy sa aktuálne sami
stretávajú s lokálnymi environmentálnymi problémami, ako sú napríklad prašnosť
prostredia, suchý vzduch, či s absenciou
zelene.
Miesto realizácie projektu je v areáli
Materskej školy na Kollárovej ulici v Senci, Celková plocha areálu školského dvora. predstavuje 5 869 m2 z toho prírodná
záhrada bude mať 100m2. Materskú školu
navštevuje 231 detí a z toho povinné predprimárne vzdelávanie má 84 detí.

Zámerom prírodnej záhrady bolo vytvoriť
nové podmienky pre spestrenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti zážitkovou formou prostredníctvom revitalizácie vonkajšieho priestoru materskej školy.
Očakávaným výsledkom prírodnej záhrady je vzbudiť záujem, poskytnúť informácie, vzdelávať, formovať vedomosti, rozvíjať emocionálny vzťah k prírode
a viesť deti k zodpovednosti za životné
prostredie. Prírodná záhrada zameriava
svoju pozornosť na živé a neživé zložky
prírody.
Projekt pozostáva z 9-tich aktivít:
1. informačný panel,
2. bylinková záhrada – „bylinkové slimáky“
3. drevené záhony – zeleninové, drobné
plody, záhon trvaliek
4. výsadba zelene - červienky,
5. kresliace tabule,
6. hmyzie hotely, vtáčie búdky,
7. dotykový chodník,
8. edukačný altánok,
9. vodozádržné opatrenia
Projekt bol realizovaný s finančnou
podporou Bratislavského samosprávneho
kraja a Mesta Senec.
Projekt vypracovali: Mgr. Jarmila Miartušová, zástupkyňa riaditeľky MŠ, Mgr. Katarína Németh, učiteľka MŠ Kollárova
Na projekte spolupracovali: Mgr. Eva
Jonášová, riaditeľka MŠ Kollárova, Mgr.
Erika Vereská, projektový manažér Útvaru školstva a športu v Senci.
Projekt zrealizoval: Roman Bohovič, záhradnícke služby.
Text a foto: MŠ Kollárova

Láska na 1. pohľad
– Biela pastelka
Aj tento rok sa naša škola zapojila do charitatívnej zbierky na pomoc nevidiacim
a slabozrakým Slovenska – Biela pastelka.
Podobne ako celé Slovensko, aj my (pod
záštitou koordinátorov PhDr. Dominiky
Marčanovej a Mgr. Aleny Čonka Lukáčovej) sme vyše týždňa za pomoci našich deviatakov zbierali príspevky do stacionárnej pokladničky.
Za dobrovoľný príspevok sme rozdávali biele pastelky. V mene neziskovej organizácie Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska, ktorá zbierku organizuje a zastrešuje, ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa

Keď môžeme, pomáhame. Foto: ZŠ Mlynská

prostredníctvom svojich ratolestí zapojili.
Rovnako aj pedagógom a zamestnancom
školy. Konečná suma, ktorú sme za ZŠ Mlynská vyzbierali, predstavuje nádherných

500 eur, čo si nesmierne vážime a sme radi,
že aj v takýchto ťažkých časoch vieme nielen vzdelávať, ale aj pomáhať.
PhDr. Dominika Marčanová
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Hodiny programovania s micro:bitom
Základná škola J. G. Tajovského v Senci sa
zapojila v spolupráci s útvarom školstva
a športu do projektu ENTER, ktorý vyhlásila nadácia Pontis. Základná škola získala microbit v hodnote 799,60 eur. Hlavným
cieľom projektu bolo obohatiť ̌ hodiny informatiky o praktické́ používanie programovania, čo môže mať u žiakov vplyv
pri výbere ich budúceho povolania.
Žiaci mohli na hodine informatiky vyskúšať programovanie s micro:bitom
v prostredí makecode. Môžete si to vyskúšať aj vy: makecode.microbit.org
BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Má LED svetelný displej, tlačidlá, senzory a mnoho vstupných a výstupných funkcií, ktoré keď sú naprogramované, umožňujú komunikáciu s vami
a vaším svetom. Ešte ste o nich nepočuli? Prečítajte si viac o micro:bit sadách tu:
www.ucimeshardverom.sk/hardver

Pasovanie s úsmevom. Foto: ačl

Pasovanie
prváčikov
na ZŠ Mlynská

učiteľka informatiky Mgr. B. Bohušová

Záverečná fotografia súťažiacich a poroty. Foto: LJ

Detská vedecká konferencia k 770. výročiu mesta
19. októbra sa uskutočnil 2. ročník detskej vedeckej konferencie Heuréka, ktorú naša škola s finančnou podporou
mesta Senec vyhlásila k 770. výročiu
1. písomnej zmienky o meste Senec. Žiaci a študenti 3 seneckých škôl súťažili
v dvoch kategóriách. Ich výkony hodnotila porota vedená riaditeľom Mestského
múzea Mgr. Gáborom Strešňákom, ktorému asistovali Mgr. Martina Ostatníková, šéfredaktorka Senčana, naša pani
riaditeľka a 3 zástupcovia školských parlamentov. Videli a počuli sme prezentácie prevažne z histórie mesta, ale dozvedeli sme sa aj to, aké predstavy o riešení

problémov mesta majú mladí ľudia.
Všetci zúčastnení získali čestné uznanie za prezentácie a ceny poroty putovali do rúk Sofie Slavkovskej zo Súkromnej
základnej školy v kategórii 10 - 12 ročných a dvojici Klárka Bírová a Samuel
Klčo z GAB Senec v kategórii 13 - 15 ročných. Konferenciu výborne odmoderovala Ninka Semancová z 8.A a v publiku sedeli žiaci 5. a 7. ročníka. Všetci zúčastnení
sa môžu tešiť na exkurziu do Viedne, kde
budeme putovať po stopách cisárovnej
Márie Terézie, ktorá významne ovplyvnila aj charakter nášho mestečka.
Súkromná základná škola Senec

Triedne pani učiteľky 1. ročníka Mgr. Mariana Ivanová, Mgr. Adriana Chaloupková, Mgr. Simona Szabóová a Mgr. Renáta
Vranská na piatkové popoludnie pripravili
pre svojich prváčikov a ich rodičov spoločenskú akciu ,,Pasovanie prvákov“.
Svoj talent detičky predviedli hneď
v úvode programu, keď krásne zaspievali nacvičené veselé pesničky a básničky.
Po športových súťažiach medzi triedami
preukázali bystrosť, vedomosti a šikovnosť
pri plnení rôznych úloh na stanovištiach
a všetci zaslúžene získali odmenu. Prváci
svojou snahou dokázali, že môžu byť pasovaní za naozajstných žiakov našej školy. O záverečnú zábavu sa im postarali milí
maskoti Mickey a Minnie, ktorí boli spestrením celého tohto vydareného podujatia.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne
ďakujeme.
Prváčikom želáme do ďalších školských
dní veľa šťastia, úspechov, trpezlivosti
a spokojnosti.
Mgr. Renáta Vranská

Pani riaditeľku nadchol program. Foto: ačl
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Koncert k 35. narodeninám Speváckeho zboru Radosť
bol pre všetkých veľkým zážitkom
Spevácky zbor Radosť oslavuje svoje narodeniny. Už 35 rokov
pracuje s mládežou jeho vedúci František Podolský, ktorý už
v záujme pokračovania tohto veľkého saleziánskeho diela
odovzdal pomyselnú dirigentskú paličku svojej dcére Márii
Lukácsovej, ktorá v zbore vyrástla. Porozprávala som sa s nimi
o tom, ako vidia ostatných 10 rokov a kam sa zbor vyvíja.
Ako sa zmenilo vedenie zboru?
Mária: Ja som prevzala celú umeleckú
zložku zboru. Som teraz umelecká vedúca a dirigentka.
Ferko: A manažovanie, vedenie zboru,
zostalo na mne. Podelili sme sa, aby sme
toho obaja mali menej a aby sme sa vzájomne ťahali.
Skúšky zboru sú stále v nedeľu popoludní, ale vyzerajú inak. Ako?
M: Zmenili sme koncepciu skúšky ešte
pred pár rokmi. Chceli sme viac klásť dôraz aj na duchovnú a vzťahovú stránku.
Zbor je spoločenstvo – takže nielen spievame, ale snažíme sa pracovať aj na vzťahoch, vzájomne aj duchovne rásť. V prvej
časti skúšky teda spievame všetci spoločne a potom sa podelíme podľa veku
do menších spoločenstiev – "stretiek",
ktoré vedú animátori.
Kto sú animátori?
F: Väčšinou sú to odrastené deti zo zboru
a táborov – mladí, ktorí majú veľký záujem venovať sa deťom.
M: A sú to aj rodičia detí zo zboru, ktorí sú nám veľmi napomocní aj počas celého roka.

Kto stojí za programom táborov,
ktorý je každý rok iný?
F: Je tam výborne zladený tím pod vedením Majky Gráčikovej, ktorá je programová vedúca, má okolo seba svojich ľudí.
Majú pekný vzťah a sú unikátne tvoriví
a nadšení. A duchovnú tému pripravuje
duchovný otec zboru Jožko Lančarič.
Je dobré vidieť, že myslíte aj na budúcnosť zboru...
F: Som veľmi rád, že sme si s Máriou rozdelili úlohy a v správnom čase sme zabezpečili pokračovanie diela.
Možno je dobré aj to, že sa to odovzdávanie štafety trochu prekrýva,
aby ste si vedeli navzájom pomôcť...
F: Presne tak. Možno o pár rokov bude
Mária tak samostatná, že zvládne zbor
viesť s manželovou podporou. Uvidíme,
ako to pôjde pri tých 5 deťoch, ale keď
som to ja zvládol pri siedmich, verím, že
aj s našou pomocou to pôjde ďalej.
Dopadol koncert podľa vašich
očakávaní?
M: Nad naše očakávania. Pre mňa boli
oba koncerty veľkým zážitkom. Drina,
úsilie a energia, ktorú sme do toho všetci

Zakladateľ a vedúci Speváckeho zboru
Radosť Ferko Podolský. Foto: archív zboru

– od tých najmenších 5 ročných až po najstarších spevákov a hudobníkov vložili,
priniesla svoje ovocie. Každý jeden kto
na pódiu stál, dal kus zo seba a bolo to
tam cítiť. Bolo to veľmi silné! Posolstvo,
ktoré sme chceli odovzdať, cítili aj diváci
v publiku, ktorí nám to hneď vracali späť.
F: Niektorí videli tento koncert ako jednu
veľkú modlitbu. Cítili, že to bolo na oslavu Boha, ktorý toto dielo požehnal a stále
požehnáva.
M: Mnohí nám potom hovorili a písali, že
to bol pre nich nielen hudobný ale hlavne
veľký duchovný a emotívny zážitok.
Aké máte najbližšie plány?
M: Pokračovať. Po koncerte sa nám hlásili mnohí rodičia, ktorí chcú prihlásiť deti
do zboru. Sme otvorené spoločenstvo

Intenzívne skúšky priniesli krásne výsledky. Radosť spievala naozaj s radosťou. Foto: archív zboru
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– bez ohľadu na vek a spevácke skúsenosti. Takže pozývame tých, ktorí sa k nám
chcú pridať a majú viac ako 6 rokov. Stačí
sa na nás len nakontaktovať.
M: Do decembra budeme pokračovať v stretkách, v menších spoločenstvách, aby deti nestratili kontakt a keď
mi to moje materské povinnosti dovolia, od januára začneme už intenzívne
aj so skúškami spevu, mládežníckymi
omšami a koncertami. Tieto Vianoce budeme opäť v menšom zoskupení aj súčasťou vianočných koncertov Márie Čírovej.
F: Samozrejme, budeme na Vianoce koledovať, to majú deti veľmi radi. A na budúci rok by sme chceli aj trochu viac cestovať, plánujeme Cestu po stopách don Bosca, kam by sme chceli zobrať mladých
animátorov a deti od 12 rokov.
A čo saleziáni spolupracovníci?
F: Zbor je saleziánskym dielom – mnohí saleziáni spolupracovníci sú súčasťou zboru a zapájajú sa svojou pomocou,

Ako Spevácky zbor Radosť
vnímajú jeho členovia?
Kristína Šťepánková
Do zboru chodím od 5 rokov. Mám tam
plno kamarátov, no najdôležitejšia je duchovná formácia mladých ľudí, zbor nás
vedie bližšie k Pánu Bohu. Zbor Radosť
pre mňa znamená jedno veľké Božie dielo – Pán koná cez ľudí. V zbore sme zboráckou rodinou, na ktorú sa dá spoľahnúť.
Karin Kubačková
Pre mňa zbor je mojou druhou rodinou,
v ktorej som zažila veľa krásnych zážitkov.
Nič lepšie som aj pre moje deti nemohla
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Umelecká vedúca Speváckeho zboru Radosť Mária Lukácsová. Foto: archív zboru

mnohí nás podporujú modlitbami.
Aj spolupráca s miestnymi kňazmi je veľmi dobrá, berú nás ako aktívnu súčasť seneckej farnosti.

Ďakujeme aj vedeniu mesta, ktorí vidia
našu dlhoročnú prácu s mládežou a podporujú naše projekty.
Rozhovor pripravila Martina Ostatníková

urobiť ako ich tam prihlásiť. Lebo jeho podstatou nie je len spev, ale prinášať deťom
radosť do ich sŕdc a krásne zážitky.

na vlastnej koži a získal mnoho dobrých
priateľov, preto sa tam vždy rád vrátim
a mám to tam rád.

Dominika Raši
Zbor Radosť pre mňa znamená spoločenstvo, miesto, kam sa vždy rada vraciam. Je
to priestor, kde človek môže rásť, spoznať
nových priateľov a od srdca si zaspievať
na chválu nášho Najvyššieho.

Majka Jánska
Do zboru chodím už 16 rokov a znamená
pre mňa veľmi veľa! Úprimne neviem, čo
by som dnes robila, keby som nechodievala do zboru. Najviac asi posilnil moju vieru, daroval mi spoločenstvo a vďaka nemu
mám okolo seba ľudí, na ktorých sa môžem
obrátiť. Tábory sú asi časom, na ktorý tešíme všetci, animátori aj deti. Ja som vďaka
nim objavila svoje povolanie a vždy zažila kúsok neba na zemi. Naučila som sa tu,
že mladým treba veriť a mnoho dokážu aj
sami, keď im dáme priestor a dôveru. To
som dostala aj ja a som veľmi vďačná.

Filip Johanes
Zbor Radosť pre mňa znamená spoločenstvo ľudí, ktorí sú vždy otvorení novým
priateľstvám nehľadiac na vekový rozdiel, ktorý medzi nami je. Zistil som to

Anna Sido
Moja maminka chodila a bola členkou zboru Radosť. Rozprávala mi o tom, aké krásne zážitky prežila, rozprávala o výborných
ľuďoch – o ujovi Ferkovi a tete Tinke. Mojím veľkým prianím bolo zažiť niečo podobné. Zbor pre mňa znamená veľmi veľa.
Cítim sa v ňom sama sebou, som tu šťastná.

K zboru patria aj výborní muzikanti. Foto: archív zboru

Silvia Trgová
Na zbore sa mi páči, že každý z nás je dôležitý a prijatý taký, aký je. Zbor Radosť je
moja veľká srdcová záležitosť. Ďakujem, že
môžem byť súčasťou Radosti, že spolu dávame radosť, úsmev, pieseň, tanec, milé
slová a to všetko na oslavu Boha.
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Od hliny po fotografiu
– nová expozícia
v mestskom múzeu
Po niekoľkoročných prípravných prácach a prestavbách
podkrovia Tureckého domu bola 28. septembra 2022
sprístupnená nová, moderná a interaktívna expozícia mestského
múzea, venujúca sa starším dejinám nášho regiónu.
Základný autorský a zostavovateľský kolektív, ktorého členmi v pozícii hlavných
autorov boli Mgr. Marek Budaj, PhD., numizmatik (externá spolupráca), Mgr. Radoslav Čambal, PhD., archeológ (externá
spolupráca), PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.,
archeológ (externá spolupráca) a Mgr. Gábor Strešňák, archivár – historik (interná
spolupráca) sa postupom času rozrástol
a do otvorenia dosiahol počet prevyšujúci cez tridsať ďalších odborníkov a spolupracujúcich inštitúcií. Vystavované zbierky pochádzajú z inštitúcií, ktoré v našom
okolí vykonávali v minulosti výskumné
aktivity. Ide o Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum v Bratislave,
Slovenské národné múzeum – Historické
múzeum v Bratislave a o Vlastivedné múzeum v Galante. Okrem týchto múzeí však
spolupracovalo aj Prírodovedné múzeum
SNM v Bratislave, Múzeum mincí a medailí v Kremnici ale aj Ústredný archív a knižnica Rehole piaristov v Budapešti. Ostatné
vystavené predmety pochádzajú z vlastných zbierok Mestského múzea v Senci,
ktoré v expozícii vyslovuje poďakovanie až
dvadsiatim trom darcom exponátov.

Širokospektrálny záber

Expozícia s rozsahom od mladšej doby
kamennej siaha tematicky až do obdobia
1. svetovej vojny. Hlavným cieľom autorského kolektívu bolo zamerať sa okrem
bežných návštevníkov najmä na žiakov základných a stredných škôl, ponúknuť každému ročníku vhodné „kapitoly“, spestrujúce preberané učivo v rámci dejepisu. Žiaci si tak už od školského roka 20222023 môžu veľké dejinné udalosti priblížiť
cez prizmu nálezov, rodinných pozostalostí svojho okolia. Okrem Senca sa tieto prezentované celky bezprostredne dotýkajú
Bernolákova, Boldogu, Blatného, Hrubého
Šúru, Kostolnej pri Dunaji, Rece, Veľkého
Bielu, Veľkého Grobu ale aj vzdialenejších
Nových Košarísk či Serede a iných lokalít.
Zámerom tvorcov bolo nájsť zdravý pomer
medzi klasickou múzejnou prezentačnou
formou vo vitrínach, digitálnymi a inými
formami modernej prezentácie, poskytujúcimi interaktívny spôsob zážitku.
Vo vitrínach sú teda umiestnené exponáty a ideálne rekonštrukcie od mladšej
doby kamennej po záver obdobia sťahovania národov. Niektorým obdobiam sa

Detail reštaurátorskej kópie rímskeho náhrobného kameňa v Boldogu. Foto: Gábor Strešňák

autori venovali viac. Pripravili napríklad
rekonštrukciu kostrového hrobu zo staršej
doby bronzovej z Bernolákova ako aj časti hrobovej komory halštatskej mohyly odkrytej v Nových Košariskách. V podobných
prípadoch je spracovaná tematika podporená aj videoprezentáciou.

Prvky zvyšujúce atraktivitu

Súbežne s vitrínami vľavo sa po pravej
strane nachádzajú kópie vybraných kusov exponátov umožňujúce aj spoznávanie
„hmatom“ (deti, slabozrakí náštevníci). Nachádza sa tu aj solitérna vitrína na prezentáciu vybranej kolekcie mincí. V jej spodnej
časti je zásuvka, ktorá slúži deťom chtivým
objavov. Medzi vyzdvihnutými exponátmi si našla svoje miesto aj kamenosochárska kópia rímskeho náhrobného kameňa
z Boldogu. V inom úseku sa venuje expozícia veľkomoravskému, resp. poveľkomoravskému obdobiu, kde sú vystavené aj figuríny s rekonštrukciami odevov a zbraní. Konkrétne ide o figurínu slovanského
bojovníka – člena kniežacej družiny, jeho
manželky a staromaďarského elitného lukostrelca. Miernym skokom a na záver čisto archeologickej časti expozície sa v hlavnej vitríne dostaneme k spracovaniu problematiky čeklískeho hradu v Bernolákove,
kde prebiehal za ostatné roky archeologický výskum. Tematika je tu tiež posilnená videoprezentáciou so zábermi z archeologického výskumu. Na zvislých stenách priestoru sú na drevenom podklade umiestnené
informačné tabule so základnými textami
v troch jazykoch: slovenčine, maďarčine
a angličtine. Obdobne sú jazykovo riešené
aj popisky a všetky digitálne obsahy.

Vedomosti získané postupným
objavom

Pohľad do expozičného priestoru v pozadí s fihurínami s rekonštrukciou odevov z 9. a 10. storočia. Foto: Gábor Strešňák

V ďalšej miestnosti je spodná časť vitrín upravená pre spôsob postupného objavovania exponátov (zásuvky s obsahom
listín, súborov stredovekých mincí napr.
z blízkeho Čataja atď.). Ich horná časť sa venuje tematickým okruhom prvej písomnej
zmienky Senca, sú tu vystavené richtárske
kalichy Senca datované do roku 1614. Ďalej
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sa v miestnosti venovali tematike seneckého kolégia Collegium Oeconomicum, založeného v Senci v roku 1763. V tejto časti nájdu návštevníci aj faksimile zakladacej listiny kolégia a vybraných knižných
titulov tvoriacich súčasť niekdajšej seneckej knižnice kolégia. Pravostranné vitríny
miestnosti sú venované dejinám miestnych
cirkví, zbierkovým predmetom seneckého
múzea cirkevnej a náboženskej povahy: sú
tu vystavené drevené plastiky z 18. storočia, Sv. Trojica – reštaurovaný stredový obraz niekdajšej, zničenej procesijnej zástavy, sv. Imrich s ľaliou – olejomaľba z 18. st.,
knižné vydania spevníkov z 19. st., kolekcia sošiek svätých – domácich patrónov, pôvodne pochádzajúcich z ník už zbúraných
seneckých domov a podobne.
Po návrate z výstavnej miestnosti
č. 2 do miestnosti 1 sa návštevník stretáva s úžitkovými predmetmi každodennosti
z 19., resp. prelomu 19.-20. storočia. Okruh
uzatvára veľkorozmerná vitrína venovaná obdobiu prvej svetovej vojny. Umiestnili sme sa tu aj rekonštrukciu uniformy
vojaka 72. cisársko – kráľovského pešieho
pluku, do ktorého rukovala značná časť
mužov nášho regiónu. Zároveň tu prezentujeme aj viaceré trojrozmerné predmety
a dokumenty pochádzajúce z osobných či
rodinných pozostalostí Senčanov i obyvateľov okolitých obcí.

Z dôb minulých / Spoločenský život
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Rekonštrukcia časti pohrebnej komory halštatskej mohyly č.2 odkrytej v 60. rokoch
v Dunajskej Lužnej - Nových Košariskách. Foto: Gábor Strešňák

Múzejné kino

V osobitnej miestnosti na nachádza
malé múzejné kino zamerané na premietanie krátkych videí dokumentárnej povahy. Tvoria akúsi nadstavbu expozície a ďalej rozširujú obzor návštevníka. Okruh
premietaných dokumentov sa bude môcť
v závislosti od získaných práv v budúcnosti postupne aj rozširovať.
Na záver treba ešte dodať, že v nárožnom výklenku výstavného priestoru sme
spracovali osobitnú tematiku – dejiny sídelnej budovy múzea, NPK Turecký dom.

Za týmto účelom tu bol umiestnený aj digitálny infokiosk. Okrem toho si tu návštevník môže pozrieť aj priznané stavebné prvky, ktoré istým spôsobom vymedzujú niektoré stavebné fázy objektu. Z tohto
dôvodu bola na tomto mieste navrhnutá
realizovaná podlaha formou pochôdznej
sklenenej tabule. Spojením informácií infokiosku, s reálne priznanými stavebnými
prvkami tak môže vzniknúť zaujímavá vedomostná interakcia.
Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci

Katarína Zemková – laureátka ceny Identifikačný
kód Slovenska
Kultúrne hodnoty minulosti i prítomnosti vytvorené tisíckami umelcov sa vtláčajú po stáročia do kolektívneho vedomia

národa. Vytvára sa tak akýsi jedinečný
identifikačný kód ľudí žijúcich v danej
spoločnosti.

Zľava: Karol Felix, KAtarína Zemková, Eva Pavlíková a Marcela Laiferová. Foto: archív KZ

Aj v diele akademickej maliarky Kataríny
Zemkovej sú uložené ojedinelé záznamy
o našej krajine a ľuďoch. Zároveň aj ona je
tvorcom umeleckých hodnôt, ktoré sa stanú súčasťou záznamu.
Spoločnosť ARTEM s podporou Európskej akadémie vied a umení udelilo prestížne ocenenie Senčanke Kataríne Zemkovej za významný prínos kultúre a dlhodobé vytváranie jej skutočných hodnôt. Na základe odporúčania významných odborníkov a osobností sa stala
laureátkou ceny „Identifikačný kód Slovenska", ako súčasť svetového „Kultúrneho kódu".
Cenu prevzala spolu s ďalšími ocenenými na slávnostnom stretnutí 8. októbra
2022 za prítomnosti vzácnych hostí a reprezentantov našej spoločnosti v kaplnke
Bratislavského hradu.
VCs
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A LIII. Szenczi Molnár Albert Napok - LIII. Dni Alberta Molnára Szencziho
A szenci és a Szenc környéki magyar közösségek több mint fél évszázados hagyományt
ápolnak. Minden ősszel kulturális eseménysorozattal emlékeznek meg az 1574. augusztus 30 -án Szencen született Szenczi Molnár
Albertről, a református lelkészről, nyelvtudósról, ﬁlozófusról és műfordítóról, akit az
európai léptékkel mérhető teljesítménye,
mint szótárkészítőt, egyházi költőt, zsoltárés bibliafordítót, kora legjelentősebb gondolkodói közé emelt.
Az október 1-től november 12-ig folyó
rendezvénysorozat helyszínei Szenc, Boldogfa, Dunasápújfalu, Réte, Jóka és Hegysúr. A lapzártáig lezajlott szenci eseményekről képes beszámolóval szolgálunk.

Maďarská komunita v Senci a komunity
v okolitých obciach pestujú viac ako polstoročnú tradíciu. Každú jeseň sa koná séria
kultúrnych podujatí pripomínajúca Alberta Molnára Szencziho, narodeného 30. augusta 1574 v Senci, reformovaného kňaza,
jazykovedca, ﬁlozofa a prekladateľa európskeho formátu, ktorého ako tvorcu slovníkov, cirkevného básnika a prekladateľa žalmov a Biblie považujeme za jedného z najvýznamnejších mysliteľov svojej doby.
Dejiskom série podujatí, ktoré trvajú od
1. októbra do 12. novembra, sú Senec, Boldog, Nová Dedinka, Reca, Jelka a Hrubý Šúr.
Prinášame fotoreportáž o podujatiach, ktoré
sa v Senci uskutočnili do uzávierky.

VCs, Foto: VCs

7.X. – Škôlkari kladú veniec k pomníku A.M.Sz.

7.X. – Otvorenie Dní A.M.Sz. – Účinkujúci zľava:
Róbert Lakatos, Jozef Horváth, Viktória Rák.

7.X. – Otvorenie Dní A.M.Sz. – Vernisáž výstavy Andrey Farkas, expozíciu predstavila Flóra Pongrácz
/vpravo/.

7.X. – Otvorenie Dní A.M.Sz. – Vernisáž výstavy Lászlóa Sikulu, expozíciu predstavil György Dolán
/vpravo/.

12.X. – Beseda so zberateľom autogramov Zoltánom
Máriánom, moderovala Ágnes Bárdos. Foto: MD

18.X. – Privítanie prváčikov ZŠ s VJM okresu Senec,
program prváčikov ZŠ A.M.Sz. Senec.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk – Spomínali sme na aradských mučeníkov
A Szenci MTNY Szakközépiskolában minden év október 6-án megemlékeztünk az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
mártírjairól. Iskolánk diákjai és tanárai
verses, zenés műsort adtak elő, melynek
bevezetőjében arra helyeztük a hangsúlyt,
hogy milyen jelentősége van a megemlékezésnek a XXI. században.
PF

Na Spojenej škole s VJM si každý rok 6. októbra pripomíname mučeníkov revolúcie
a boja za slobodu v rokoch 1848-49.
Študenti a učitelia vystúpili s literárno-hudobným pásmom. V úvodnej reči bol
kladený dôraz na potrebu uvedomenia si
významu historickej pamäti národa v XXI.
storočí.
Foto: archív školy

FP
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Bankó Júlia lett a magyar óvoda igazgatója
A Szenczi Molnár Albert Óvoda
Iskolatanácsa október 20-án egyhangú szavazással megválasztotta Bankó Júliát az intézmény
igazgatójának, aki idén június
1-től, Méry Beáta távozása óta,
megbízott igazgatóként dolgozott az óvodában. Bankó Júlia
szenci származású. Férjezett,
hatéves kislánya most kezdte az első osztályt a szenci magyar alapiskolában. A Szenczi
Molnár Albert Óvodában ezév
májusától dolgozik. Korábban
szintén szenci, de szlovák tanynyelvű óvodákban, a Košická
utcai, majd a Kollár utcaiban
dolgozott óvópedagógusként.
Hogyan került az óvodapedagógusi pályára?
Történészi diplomát szereztem, de rögtön az egyetem
után a Košická utcai óvodában kezdtem el dolgozni. A történelem tanulás egy érettségi

utáni hirtelen döntés eredménye volt. Mindig is szerettem
a gyerekeket és az első munkahelyemen eltöltött néhány hónap alatt döntöttem el, hogy az
óvodapedagógusi pályán maradok. Természetesen tovább
tanultam és a Nagyszombati Egyetemen óvodapedagógiából is felsőfokú végzettséget
szereztem.
Hogyan fogadta a választás
eredményét?
Nagyon örülök a bizalomnak,
mert szeretem ezt a munkát,
de komoly kihívás számomra
az igazgatói megbízatás. Remélem, hogy a kolléganők is úgy
gondolják, hogy a rövid megbízott igazgatói idő alatt szerzett
tapasztalataim és a feladathoz való hozzáállásom átsegít
a kezdeti nehézségeken. Úgy
érzem, hogy ez a családias légkörű óvoda az én világom.

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÝ PLES ZŠ A. M. Szencziho, ktorý sa
uskutoční 26. novembra 2022 o 19:00 v spoločenskej sále Montostroj,
Kysucká 14., Hudba: Black & White, Hviezda večera: skupina Bon-Bon,
Vstupné: 35 eur, Podporný vstupný príspevok: 10 eur

Tervez-e változásokat az
óvoda működésében?
Az óvoda szépen föl van újítva,
ezért a karbantartáson kívül
jelenleg nem igényel nagyobb
beruházást. Szeretnék kicsit
változtatni a pedagógiai munkán. Frissíteni fogjuk az óvoda
oktatási programját, újraindítottuk a módszertani csoport
működését. Ami nagyon tetszik
nekem ebben az óvodában, az
a közösségi szellem, a kollégák
és az óvoda körüli szülői közösség összetartása. Ezt szeretném
mindenképpen erősíteni. Új
együttműködési formákat is jó

lenne meghonosítani. Az első
fecske a Nagyszülők délutánja
program. Apró léptekkel szeretnék haladni.
VCs, Foto: VCs

Júlia Bankó je novou riaditeľkou
materskej školy s VJM
Rada školy MŠ Alberta Molnára Szencziho 20. októbra jednohlasne zvolila za riaditeľku Júliu
Bankó, ktorá je od 1. júna tohto roku poverenou riaditeľkou
od odchodu Beáty Méry do dôchodku. Júlia Bankó je rodáčkou
zo Senca. Je vydatá a jej šesťročná dcéra nastúpila do prvej triedy na ZŠ s VJM v Senci. V MŠ Alberta Molnára Szencziho pôsobí od mája tohto roku. Predtým
pracovala v materských školách
s vyučovacím jazykom slovenským v Senci, na Košickej a na
Kollárovej ulici.
Ako ste sa stali učiteľkou
v materskej škole?
Vyštudovala som históriu, ale
hneď potom som začala pracovať v MŠ na Košickej ulici.
Štúdium histórie bolo výsledkom možno unáhleného rozhodnutia po maturite. Vždy
som mala rada deti a po pár
mesiacoch práce na materskej škole som sa rozhodla,
že chcem pokračovať na tejto ceste a vyštudovala som aj
učiteľstvo pre materské školy na Trnavskej univerzite
v Trnave.
Ako ste prijali výsledok
voľby?
Veľmi sa teším z dôvery rady
školy, pretože mám rada túto

prácu, ale funkcia riaditeľky
je pre mňa aj vážnou výzvou.
Dúfam, že aj moje kolegyne veria, že moje skúsenosti
získané počas môjho krátkeho pôsobenia vo funkcii poverenej riaditeľky a môj zodpovedný prístup mi pomôžu
prekonať počiatočné ťažkosti. Cítim, že rodinná atmosféra a príjemné prostredie tejto
škôlky je mojím svetom.
Plánujete zmeny vo fungovaní materskej školy?
Škola je pekne zrekonštruovaná,
takže
okrem
údržby si momentálne nevyžaduje väčšie investície.
Chcela by som trošku zmeniť
pedagogickú prácu. Budeme
aktualizovať výchovno-vzdelávací program materskej
školy a obnovujeme fungovanie metodického združenia.
Čo sa mi na tejto škôlke veľmi páči, je komunitný duch,
súdržnosť kolegov a komunity rodičov. Toto chcem určite zachovať aj posilniť. Bolo
by tiež dobré nadviazať nové
formy spolupráce. Prvou lastovičkou je program Popoludnie starých rodičov. Chcem
napredovať uváženými a malými krokmi.
VCs
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Spomíname
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie a ten, kto Ťa
mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 18. novembra
uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá Jarka Poórová. S láskou spomínajú manžel
a dcéry s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Dňa 11.11.2022 si pripomenieme smutné druhé
výročie odchodu do večnosti našej drahej mamičky Márie Czikhardtovej rod. Bittnerovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 1.10. 2022, po ťažkej chorobe srdca, nás navždy opustila drahá milovaná manželka Mária
Ulčinová rod. Piruchová, ktorá celý život zasvätila práci zdravotnej sestry a inštrumentárky
v nemocniciach a bola nápomocná všetkým ľuďom, ktorí ju o to požiadali. Ona bola pri zrode
a záchrane životov, ale jej život sa nepodarilo zachrániť ani napriek veľkej snahe zdravotníkov. Ďakujem všetkým
známym, kamarátkam a kamarátom, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť
na poslednej ceste, aj za kvetinové dary. Vždy ostaneš v srdciach
tých, ktorí Ťa mali radi. Smútiaci milovaný manžel Jozef
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, v našich srdciach, ale žiješ stále spomienkami. Dňa 17.11.2022
uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil otec, dedko Martin Varga. S láskou spomína celá rodina
November 17-én lesz 15 éve, hogy eltávozott családja köréből a drága jó apa, nagyapa Varga
Marci. Szeretettel, emlékét örökké őrző családja.
Dňa 11.10.2022 sme sa navždy rozlúčili s našou
drahou mamou, svokrou, babkou a prababkou
Máriou Vargovou. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk november 20-án, halálának 15. évfordulóján, drága halottunkra Bordács Ferencre.
Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlékeznek. Szerető felesége, lányai, veje és unokái.
Dňa 20. novembra si pripomíname 15. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a dedko
František Bordács. S láskou na teba spomíname, navždy ostaneš
v našich srdciach.
Večer, keď slnko zem opúšťalo, Tvoje srdce sa navždy zastavilo... Odišla si ticho tmou, ticho s bolesťou svojou. Nebolo Ti dopriate s nami byť, nebolo lieku, aby si mohla ešte žiť. Dňa 20.11.2022
uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamička, babička Zdenka
Veselá. S láskou spomína manžel Jarko, syn Jarko a dcéra Zdenka s rodinami
„Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, kráčajú
vedľa nás každý deň. Neviditeľní, nepočuteľní,
ale vždy nablízku, stále milovaní, stále chýbajúci a veľmi drahí.“ Dňa 4. novembra 2022 uplynú
4 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.
Prešiel rok, čo tvoje srdiečko utíchlo. Chýbajú
tvoje slová, tvoj vtip a láskavé pohľady, čo nikdy
nevymiznú z našich spomienok. Dňa 8.10.2022
navždy odišla Alžbeta Divičanová. Stále si
v našich srdciach s nami.

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

Stretli sa členovia Klubu dôchodcov
Po dvoch rokoch sa 7. októbra opäť stretli
seniori z Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec vo veľkej sále Školskej jedálne Kysucká, aby si posedeli v kruhu známych, uctili si jubilantov a aby sa dozvedeli praktické informácie týkajúce sa klubového života. V programe má pevné miesto spevácky
zbor Limbora, ktorý pôsobí pri miestnom
odbore Matice slovenskej. Jubilantom, ktorí dovŕšili v roku 2022 vek 70, 75, 80 a 85
rokov, zablahoželal primátor Dušan Badinský a vedúca útvaru sociálnych služieb
Gabriela Lócziová.
VCs

Spevácky zbor Limbora. Foto: Gabriela Lócziová
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

Katarína Stoláriková (70)
Otília Viglašová (70)
Júlia Maczeáková (75)
Eva Szabadosová (80)
Štefan Takács (80)

SZTP ZO č. 215

Mgr. Judita Golská (65)
Anna Jusková (70)
Katarína Stoláriková (70)
Anna Vietorisová (70)
Otília Viglašová (70)
Kristína Farkašová (75)
Štefan Bittner (80)
Eva Szabadosová (80)

Jednota dôchodcov

Anna Vietorisová (70)
Mgr. Katarína Stoláriková (70)
Otília Viglašová (70)
Eva Szabadosová (80)
Štefan Bittner (80)
Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. (85)

Stále aktívni členovia JDS Senec
Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Senci pre svojich členov pripravil niekoľko jesenných aktivít. Videli sme dve divadelné
predstavenia s hercami Novej scény v Bratislave. Prvé vystúpenie "Boy band" sa konalo na bratislavskom hrade. Zážitok sme
mali veľmi silný, i keď bola ukrutná zima
a nepomáhali nám ani deky, ktoré nám
Nová scéna poskytla. Predstavenie bolo
rozlúčkovým a po 11 rokoch bolo stiahnuté z repertoáru. Tento deň sme využili aj
na návštevu Bratislavy. Niektorí si vybrali
prechádzku Bratislavou a jej historickými
zákutiami a podaktorí volili výlet na Slavín, týčiaci sa nad mestom. Mnohí z nás si
urobili aj niekoľko pamätných fotografií.
Druhé predstavenie "Osobný strážca" bolo
tiež zaujímavé. Taktiež sme vycestovali
včaššie, čo sme využili na kávičku, či iný
druh občerstvenia v uliciach Bratislavy.
Od leta každú stredu na Slávii pravidelne športujeme, po dobrej rozcvičke a strečingu, ktorý vedie Števo Mrva, hráme

Pred botanickou záhradou. Foto: archív JDS Senec

volejbal, basketbal, petang. Pod vedením
Ľudmily Mihálovej sa lepšíme v pohybových kreáciách, nacvičujeme tanec. Podobne aj našu myseľ cvičíme v dvoch kurzoch anglického jazyka. Chválime našich
dobrovoľných lektorov, ktorými sú Danka
Hričíková a Tony Wye. Trpezlivo s nami
pracujú.

V októbri sme si spravili výlet do Košíc,
navštívili sme opálové bane, botanickú záhradu, videli sme divadelné predstavenie
Chrobák v hlave a prezreli si hrad Stará
Ľubovňa a zámok Betliar. Pravidelné piatkové stretnutia nás tiež obohacujú, bohatá vrava a dobrá nálada nám skrášľujú čas.
Mgr. Mária Juranová

Členovia SZTP boli na liečebno-rehabilitačnom pobyte
Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých zorganizoval 11.-16.9. v hoteli Flora pre svojich členov komplexný liečebno-rehabilitačný pobyt s ubytovaním, stravou, vstupnou lekárskou prehliadkou spojenou s procedúrami. Zúčastnilo sa ho 61 členov. Tento hotel sa doteraz vždy stretol iba s pozitívnym
hodnotením našich členov. Perfektná strava, ubytovanie aj procedúry sú na vysokej
úrovni. Kto mal záujem, mohol si procedúry dokúpiť.
Pobyt im spríjemňuje množstvo kvetinovej výzdoby a milý personál hotela.
Členovia na záver pobytu vyjadrili túžbu
o rok hotel opäť navštíviť.
Cecília Porubská

Čo je lepšie ako spoločne tráviť čas na mieste s výbornými službami, kde sa starajú aj o vaše zdravie? Foto: ZO SZTP č. 215
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Spoločná fotografia so všetkými zúčastnenými žiakmi z okresu Senec. Foto: VCs

Putovný pohár Behu zdravia zmenil majiteľa
Beh zdravia už 32 rokov organizuje ZŠ
Mlynská. Túto tradíciu založil učiteľ telocviku Mgr. Vladimír Chríbik. Jeho zámerom bolo zapojiť do bežeckých pretekov čo
najviac škôl a žiakov.
Po dvoch pandemických rokoch sa postavilo 20. septembra na štart 197 detí z 8 škôl
z okresu Senec. O body do celkového poradia bojovali školy:

•
•
•
•
•
•
•
•

ZŠ J.G. Tajovského – 51 detí
ZŠ Mlynská – 44 detí
ZŠ s VJM A.M. Szencziho – 9 detí
ZŠ Kysucká – 35 detí
Súkromná základná škola – 20 detí
Gymnázium A. Bernoláka – 26 detí
MŠ s ZŠ Čataj – 8 detí
ZŠ Réca – 4 deti

Víťazi sa tešili z medailí a sladkých odmien
a pre ostatných to bola výzva a motivácia
do ďalších tréningov a pretekov.
Okrem umiestnení sa súťažilo aj o Putovný pohár. Najlepšie tri školy získali poháre a Putovný pohár zmenil majiteľa. Získala ho ZŠ Mlynská, ktorá tesným rozdielom
o 8 bodov porazila ZŠ Tajovského.
Gabriela Rebrošová

Beháme spolu
Aj keď beh patrí medzi individuálne športy, v správnej partii je úplne iný v porovnaní s behaním osamote. Preto pred
rokmi vznikla medzi seneckými rekreačnými bežcami myšlienka spoločných tréningov, založenia bežeckej komunity Beh
Senec a potvrdzuje sa, že tréningy aj súťaže s kamarátmi prinášajú intenzívnejšie
zážitky.
V roku 2022 sme spolu nabehali stovky
kilometrov, kolečká okolo jazier, na poli,
v sadoch, v Šenkvickom háji, robili sme
trailové výbehy do Malých Karpát...
Úsilie v tréningoch sme zúročili na bežeckých súťažiach: na ČSOB polmaratóne
v Bratislave (Iveta Kongyiková – 5. miesto
Ž50, Sylvia Urbancová – 4. miesto Ž50, Ján
Tomášik), polmaratóne v Košiciach (Martin Roman), na polmaratóne v Rajci (Sylvia Urbancová – 2. miesto Ž50), behu Šenkvickým chotárom (Iveta Kongyiková – 1.
miesto Ž50, Juraj Vidra – 2. miesto, Milan
Remenár – 3. miesto M50), Andrea Kubíčková, Andrea Šlosárová, Peter Chovanec,
Heliodor Macko), na Kráľovskom behu
v Kráľovej pri Senci (Iveta Kongyiková –
1. miesto Ž50 na 5km, Sylvia Urbancová 1.
miesto Ž50 na 10km), na Lyreco beh v Pezinku – Iveta Kongyiková 2. miesto Ž50),
na Cedronskom behu v Mojmírovciach
(Zuzana Polohová 1. miesto Ž40, Sylvia Urbancová – 2. miesto Ž40, Martin Roman).

Samozrejme sme sa zúčastnili aj domáceho Seneckého behu okolo Slnečných jazier,
súťažili sme a aj troškou prispeli k organizácii behu.
Prebehli sme si súťažne aj 26 km trailovú trasu z Baby na Kamzík (Andrea Kubíčková, Milan Remenár, Sylvia Urbancová –
1. miesto Ž50).
Medzi obľúbené behy patria štafety, kde
je okrem športu kopec zábavy, ale aj príležitosť spoznať nové miesta a ľudí. V zložení Andrea Šlosárová, Andrea Kubíčková, Milan Remenár, Heliodor Macko, Juraj Vidra, Daniela Jendrušová, Sylvia Urbancová sme zdolali 345km vzdialenosť zo Špindlerovho mlyna
do Dečína pozdĺž Labe. Viacerí sa zúčastnili
štafetového behu Od Tatier k Dunaju.

V máji sme sa rozhodli krásy Prahy prebádať bežecky na kráľovskej maratónskej vzdialenosti. Úžasná atmosféra v Starom Meste, prvé metre behu za doprovodu Smetanovej Vltavy, nádherná trasa historickými pražskými ulicami aj mostami
bola pre Ivetu Kongyikovú, Petra Chovanca a Sylviu Urbancovú jedným z najkrajších bežeckých zážitkov a splneným snom.
Senecký bežec Ján Kluska sa zúčastnil
maratónu v Bostone a k jeho dosiahnutému času 3.10:12 mu blahoželáme.
Beh je a dúfame, že dlho aj bude prostriedkom, ktorý nás spája, vzájomne motivuje, udržiava našu kondíciu, zdravie
a hlavne prispieva k dobrej nálade.
Beh Senec
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Ukončenie letnej tenisovej sezóny
Počas krásnej októbrovej slnečnej soboty 8.10.2022 sa uskutočnil tenisový turnaj
detí klubu TK PROFI Senec. Konal sa na
tenisových kurtoch na Kysuckej v Senci.
Celý turnaj sa niesol v priateľskom duchu
za účasti malých i veľkých tenistov.
Vďaka účasti pokročilejších detí i najmenších sa odohrala jedna skupina zápasov pokročilých a dve skupinky menších
tenistov. Okrem toho sa súťažilo a hrali sa
rôzne hry, ktoré zabavili aj tých najmenších účastníkov turnaja.
V kategórii menších detí vyhral Filip Paluga, ktorý veľmi tesným výsledkom porazil vo finále nášho talentovaného benjamína Filipa Kmeťa. Kategóriu starších
detí ovládol Jakub Husovský, ktorý patrí
rovnako k našim veľkým talentom. Pre víťazov, ale nielen pre nich, boli pripravené
pekné ceny a sladké odmeny. Pre všetkých
zúčastnených bolo zabezpečené chutné
občerstvenie.
Celý turnaj sa niesol v duchu príjemnej atmosféry, dobrej nálady a samozrejme hry „fair-play“. Videli sme množstvo
výborných zápasov a výkonov. Niektorí sa
tešili viac, iní menej, to však k športu patrí.
Ďakujeme všetkým deťom i rodičom,
trénerom a organizačnému tímu za vytvorenie perfektnej atmosféry a bezchybného
priebehu turnaja. Podujatie sa uskutočnilo
aj vďaka podpore mesta Senec a Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Kolektív TK PROFI Senec

Víťazi kategórie starších detí: Anabela Gažová, Jakub Husovský, Mário Lehotský
spolu s trénermi Lenkou Virklerovou a Gregorom Gabrielom. Foto: TK Profi

Pre najmenších tenistov bolo pripravené množstvo hier a súťaží. Foto: TK Profi

Potápači z Piccardu
Senec opäť
v tatranských plesách
Počas akcie Čisté vody Vysokých Tatier,
ktorá sa konala 30.9.2022, sa potápači
z Piccardu Senec (Dalibor Martišovič, Roman Szalai, Branislav Benkovský st., Branislav Benkovský ml. a Alojz Koiš) ponorili do Velického plesa, ktoré sa nachádza
v nadmorskej výške 1.663 metrov. Počasie nám neprialo, bol daždivý deň, teplota vody ukazovala len 4°C, ale aj napriek
tomu sa potápači ponorili pod hladinu.
Viditeľnosť dosahovala viac ako 20m. Počas ponoru potápači skontrolovali potrubie na dne plesa a vytiahli 5 kg odpadu. Aj
takto Senčania pomáhajú Tatrám a prírode. ĎAKUJEME.
Dalibor Martišovič

Seneckí potápači vo Velickom plese. Foto: archív Piccard Senec
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XI. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier
v znamení rekordov a charity
Sobota 23. septembra ráno, 7:00. Pomaly
sa schádzajú organizátori a dobrovoľníci
XI. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier pred Amfiteátrom. Na tvárach
organizátorov cítiť napätie, v hlavách sa
im víria otázky: Ako to dopadne? Vydrží
počasie? Koľko detí pobeží? Koľko bežcov
odštartuje? Je všetko zabezpečené?
V tom čase nikto netušil, že XI. ročník
bude ročník rekordov, že atmosféra prekoná všetky očakávania, že za ideálneho „bežeckého počasia“ sa tu ľudia stretnú, zašportujú, porozprávajú, ukážu svojim deťom najbežnejší a ideálny šport pre všetkých – beh.
Čas bežcom i nebežcom spríjemňoval
počas prebiehajúcej registrácie kultúrny
program, o ktorý sa postaral moderátor
podujatia Ferdo a jeho tanečná skupina
F´Dance. Tanečná skupina SETAS pod vedením Lucky Košťálovej (Madarászovej)
upútala a roztlieskala prítomných svojimi
troma tancami.
Senecký beh okolo Slnečných jazier má
už tradične aj charitatívny rozmer a vyzbierané štartovné vo výške 1.020 € sa tentokrát Komisia športu pri MsZ v Senci rozhodla rozdeliť medzi dve neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby. Sú
nimi Nezábudka – združenie na pomoc
rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými a Betánia – nezisková
organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre dospelých občanov so zdravotným
znevýhodnením.
Obrovská vďaka patrí všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, účinkujúcim,
traťovým komisárom pod hlavičkou GaFuGa, Vladkovi Lysičanovi a prevádzke Burgerman, ktorí sa postarali o pitný režim
pre bežcov a v neposlednom rade bežcom,
ktorí vytvorili skvelú atmosféru podčiarknutú výbornými výsledkami a prekonanými rekordmi.
Významné údaje XI. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier:
• počet zaregistrovaných: 494
• počet bežcov na štarte: 403
• počet bežcov v cieli: 402

www.sencan.sk

Štart najmladších bežcov. Foto: VCs

Prekonané traťové rekordy:
Dievčatá - 1100 m:
• 8-9 r. – Kristína Ovčíková – 00:05:28
• 10-11 r. – Barbora Dvorská – 00:05:10
Ženy – 6 km
• 19-34 r. – Renáta Šikulová – 00:22:36
(najrýchlejší tohtoročný čas spomedzi
všetkých pretekárov mužov i žien)
• 50 a viac – Silvia Urbancová – 00:28:35
Ženy – 12 km bez rozdielu veku
• Zdenka Hezká – 00:45:13

Najmladší účastník:
• Soňa Bertóková (2021)
Najzrelší účastník:
• Štefan Peľo (84 rokov)
Cenu Behá celá škola vyhrala a pohár
si prevzala ZŠ J.G.Tajovského so skvelou
účasťou na trati a to 27 detí.
Už teraz pozývame všetkých bežcov
na XII. ročník, ktorý sa bude konať v sobotu 30.9.2023.
Gabriela Rebrošová

V cieli bežcov povzbudzovali nielen členovia rodín. Foto: VCs
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