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Pozvánka  
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
20. októbra 2020 o 9:00 v MsKS
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú 
na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať  
na www.zastupitelstvo.sk

Skládka odpadov nemôže 
prijímať odpad. Aké je 
riešenie?
(str. 3)

V Kostole sv. Mikuláša si uctili 
špeciálny putovný misijný kríž 
s relikviami svätých.
(str. 14)

Dominik Poizl zvíťazil 
v lukostreľbe a Jakub Pribylka 
má 3. miesto vo windsurfingu.
(str. 22-23)

Mestské noviny Senčan oslavujú tento rok už 30. výročie
K 30. narodeninám dostali noviny novú grafiku a tiež inú kvalitu papiera.  

www.sencan.sk

Mgr. Nadežda Kostková, 
konateľka a riaditeľka SCR 
Senec, s.r.o. nás po ťažkej 
chorobe opustila
S hlbokým smútkom oznamujeme,  
že nás po ťažkej chorobe navždy opustila  
Mgr. Nadežda Kostková, konateľka 
a  riaditeľka SCR Senec, s.r.o. Do  tejto 
funkcie nastúpila 1. januára 2020 s  jej 
typickým elánom a  novými nápadmi. 
Niektoré sa jej podarilo za tak krátky čas 
aj zrealizovať.
Jej rodine a  blízkym vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.
Vedenie mesta a zamestnanci

Senec potrebuje novú školu
Medzi prioritami vedenia mesta a  poslan-
cov je aj nová základná škola. Mesto chce 
byť pripravené, aby zareagovalo na pláno-
vanú výzvu nového programového obdo-
bia na podávanie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok na výstavbu novej školy. 
Do  konca roka musí mať hotovú minimál-
ne projektovú dokumentáciu pre  územ-
né rozhodnutie. Primátor Dušan Badinský 
pripravuje stretnutie poslancov, kde majú 
rozhodnúť, kde by mala škola stáť.

Následne príslušné útvary mesta zabez-
pečia prípravu projektovej dokumentá-
cie, stavebné povolenie a prípravu žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok.

Škola má mať minimálne 18 tried (dve 
triedy v  každom ročníku). Bolo by v  nej 
možné umiestniť v zmysle školského záko-
na maximálne  484 žiakov.

Vedelo by mesto naplniť školu?
Za účelom zvýšenia kapacity škôl boli v mi-
nulosti vytvorené na  ZŠ Tajovského a  ZŠ 
Mlynská  prestavbou z  chodieb, učební 
a kabinetov menšie triedy s menším počtom 
detí (14-20), čo má však vplyv na finančné 

prostriedky normatívy. Rovnaký počet za-
mestnancov sa stará o  menší počet detí. 
Celkovo je takto v  súčasnosti prerobených 
na triedu 14 miestností, v ktorých je umiest-
nených spolu 273 detí. Tieto priestory sa-
mozrejme školám chýbajú, takže je dôležité 
výstavbou nových ZŠ dosiahnuť na existu-
júcich školách prevádzku plnohodnotných 
tried a  prinavrátiť týmto priestorom škôl 
pôvodný účel. 

V  ZŠ Kysucká vie mesto zabezpečiť po-
trebné priestory ešte tento školský rok 
a možno budúci školský rok. Od budúceho 
školského roka už bude mať škola aj druhý 
stupeň a teda aj potrebu zriaďovať učebne.
útvar školstva a športu a útvar projektového riadenia

Koronavírus na školách
Vzhľadom na komplikovanú a neustále sa 
meniacu situáciu na našich školách prosí-
me najmä rodičov žiakov, aby akceptova-
li rozhodnutia RÚVZ. Školy musia rešpek-
tovať všetky pokyny a nariadenia hygieni-
kov, preto prosíme o ústretovosť a pocho-
penie v tejto aj pre nás neľahkej situácii.
útvar školstva a športu
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 10.09.2020

Uznesenie č.72/2020
MsZ prerokovalo a  schválilo Výročnú 
správu Mesta Senec za rok 2019 (konsoli-
dovanú obsahujúcu aj údaje z individuál-
nej účtovnej závierky).
Uznesenie č.73/2020
MsZ prerokovalo a schválilo plnenie roz-
počtu Mesta Senec za 1. polrok 2020
• Príjmy celkom 22.583.822,28€
• Výdavky celkom 9.931.568,48€
Uznesenie č.74/2020
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie vy-
hodnotenie rozpočtu MsKS Senec za  ob-
dobie 1-6/2020
Príjmy: 340.983€
Výdavky: 547.106€
Strata: 206.123€
Uznesenie č.75/2020
MsZ prerokovalo a schválilo zmenu roz-
počtu Mesta Senec na rok 2020 a použitie 
prostriedkov rezervného fondu.
Uznesenie č.76/2020
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie in-
formatívnu správu hlavného kontrolóra 
o výsledkoch kontrol za jún-august 2020.
Uznesenie č.77/2020
MsZ prerokovalo a  schválilo zriadenie 
vecných bremien na časti zaťaženého po-
zemku C-KN parc. č. 4089/232 v prospech 
Združenia záhrady Gagarinova na  dobu 
neurčitú za odplatu vo výške 837,72€.
Uznesenie č78/2020
MsZ prerokovalo a  schválilo zriadenie 
vecných bremien na časti zaťažených po-
zemkov C-KN parc. č. 4089/232 a 4089/183 
v prospech Združenia GARDEN VILLAGE 
na dobu neurčitú za odplatu 1.664,70€.

Uznesenie č.79/2020
MsZ prerokovalo a  neschválilo odpre-
daj nehnuteľného majetku Mesta Senec, 
pozemku C-KN parc. č. 690/9 pre nadobú-
dateľov - vlastníkov priľahlých nehnuteľ-
ností v podiele 1/10 za kúpnu cenu 120€ 
za m².
Uznesenie č.80/2020
MsZ prerokovalo a neschválilo odpredaj 
pozemkov C-KN parc.č. 2653/55 a 2653/56 
pre  nadobúdateľa Tibora Šmogroviča 
za kúpnu cenu 80€ za m².
Uznesenie č.81/2020
MsZ prerokovalo a  neschválilo odpre-
daj časti pozemku E-KN parc.č. 936/106 
za kúpnu cenu....
Uznesenie č.82/2020
MsZ prerokovalo a  schválilo bezodplat-
né nadobudnutie vlastníctva prebytočné-
ho nehnuteľného majetku Ministerstva 
obrany SR do  vlastníctva Mesta Senec: 
C-KN parc. č. 5217/3, 5218/21, 5218/60, 
5219/5 a 5219/6.
 Uznesenie č.83/2020
MsZ prerokovalo a  neschválilo odpre-
daj časti pozemku C-KN parc. č. 5512/60 
pre Ing. Dominika Ullmanna a manželku 
Dagmaru Ullmann za kúpnu cenu...
Uznesenie č.84/2020
MsZ prerokovalo a  schválilo odpredaj 
pozemku C-KN parc. č. 61/4 a 61/6 a spo-
luvlastnícky podiel k pozemku C-KN parc. 
č. 61/5 pre Ladislava Hanšuta a Mgr. Jar-
milu Hanšutovú za kúpnu cenu 80€ za m².
Uznesenie č.85/2020
MsZ prerokovalo a  neschválilo zá-
mer a  spôsob odpredaja nehnuteľného 

majetku  Mesta Senec pozemkov zastava-
ných bufetmi a  stánkami v  areáli Slneč-
ných jazier.
Uznesenie č.86/2020
MsZ prerokovalo a  neschválilo odkú-
penie pozemku K-CN parc. č. 3972/46 
od vlastníka SADKO, s.r.o. za cenu 35€ za  
m².
Uznesenie č.87/2020 
MsZ prerokovalo a schválilo odkúpenie 
pozemku K-CN parc. č. 3972/46 od  vlast-
níka SADKO, s.r.o. za  cenu 1€ za  celý 
pozemok.
Uznesenie č.88/2020
MsZ prerokovalo a  neschválilo pre-
nájom pozemkov E-KN parc. č. 3130/1, 
3130/2 od  Alexandra Heringeša na  dobu 
neurčitú za 2,50€ za m² za rok.
Uznesenie č.89/2020
MsZ prerokovalo a  schválilo prenájom 
pozemku C-KN parc. č. 2587/72 pre Miro-
slava Šuláka a  Máriu Šulákovú za  cenu 
1,63€  za m² za rok.
Bod „rôzne“

Hovorilo sa o  úprave výšky parkovného 
pri železničnej stanici. O  tejto téme bude 
rokovať komisia cestovného ruchu, dopra-
vy a parkovania. Tiež sa hovorilo o projek-
te parkovacieho domu na Železničnej ulici.

Rozsiahla debata sa týkala skládky ko-
munálneho odpadu Červený Majer, o kto-
rej píšeme v článku na strane 3.

Poslanci hovorili aj o prívalovom daždi, 
ktorý 17. augusta spôsobil škody v meste, 
o zrealizovaných aj pripravovaných proti-
povodňových opatreniach.
MO

Stav priorít vedenia mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva na volebné obdobie

Poliklinika
16. septembra sa uskutočnilo na  MsÚ 
v  Senci stretnutie pracovného tímu zlo-
ženého zo  zástupcov mesta, poslancov 
MsZ a  odbornej verejnosti so  spracova-
teľmi – spoločnosťou Aspiro, a.s. pri prí-
prave projektu Štúdia uskutočniteľnosti, 
prevádzkového modelu a modelu finan-
covania projektu „Poliklinika Senec”, kde 
sa prejednávalo optimálne riešenie po-
likliniky a  variant prevádzkového mo-
delu, štruktúra ambulancií, diagnostiky 
a  ostatných prevádzok v  novej/rekon-
štruovanej poliklinike, odhad nákladov 

na  rekonštrukciu/dostavbu novej čas-
ti polikliniky vrátane časovej náročnosti 
a postupnosti jednotlivých krokov vedú-
cich k realizácii ako aj odhad prevádzko-
vých výnosov a nákladov pre roky 2021 
– 2041. V najbližších dňoch má byť spra-
covateľom predložený pracovnému tímu 
„draft“ štúdie na pripomienkovanie. 
Územný plán
Záverečné stanovisko z posúdenia strate-
gického dokumentu „Územný plán mes-
ta Senec – Koncept“ vydané Okresným 
úradom Senec, odborom starostlivos-
ti o životné prostredie bolo mestu Senec 

doručené 10.09.2020. V zmysle § 14 ods. 5. 
zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie, je Oznámenie 
zverejnené na úradnej tabuli a na stránke 
mesta a na webovom sídle ministerstva.
V súčasnosti prebiehajú rokovania 
s  Okresným úradom Bratislava, po  kto-
rých bude proces obstarávania nového 
ÚPN mesta Senec opäť naplno spustený.
Školstvo
Poslanci Mestského zastupiteľstva v  Sen-
ci sa stretnú, aby rozhodli o  konkrétnom 
mieste, kde má škola stáť.
Športový areál
Ďalší postup závisí od stretnutia o novej 
škole, pretože môže ovplyvniť spôsob re-
alizácie športového areálu.
MO
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Skládka odpadov je plná, zvozová 
spoločnosť vozí senecké smeti inam

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa hovorilo aj o situácii 
na seneckej skládke komunálneho odpadu. Ako informoval 
konateľ a generálny riaditeľ AVE SK odpadové hospodárstvo Peter 
Krasnec aj v stanovisku pre mestské noviny Senčan „prevádzka 
skládky komunálnych odpadov Červený Majer ukončila svoju 
prevádzku 31.8.2020. Od toho dátumu sa na skládku odpadov 
nemôže navážať žiadny odpad.“

Na tento stav sme sa pýtali aj Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Jej 
hovorkyňa Brigita Pokorná nám napísala, 
že „V uvádzanom areáli Červený Majer sa 
nachádzajú prevádzky: Skládka odpadov 
Senec - 3. etapa (v kompetencii SIŽP) a Za-
riadenie na  triedenie odpadov (v kompe-
tencii Okresného úradu Senec). V prípade 
skládky odpadov uvádzame, že prevádz-
kovateľ AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. mal vydaný súhlas na prevádzkova-
nie zariadenia na  zneškodňovanie odpa-
dov s  časovým obmedzením do  termínu 
31.08.2020 (predpokladaný termín napl-
nenia povolenej kapacity skládky odpadov  
Senec - 3. etapa).“

Na seneckú skládku je podľa slov ho-
vorkyne SIŽP možný „dovoz inertného 
materiálu a zeminy slúžiaceho na prekry-
tie zneškodneného odpadu, ktorý bol 
na skládku prijatý do 31.08.2020, prípadne 
ako prípravný materiál na jej rekultiváciu.“

Je skládka už plná?
Podľa AVE SK odpadové hospodárstvo  
„k dátumu 31.8. skládka odpadov vyčer-
pala limit odpadov, ktorý bol povolený 
v  IPKZ, takže v  súčasnosti nie sú voľné 
žiadne kubické metre.“ Ako uvádza SIŽP 
prostredníctvom svojej hovorkyne, „SIŽP 
nedisponuje priestorovým zameraním te-
lesa skládky k 31.08.2020, môže len z pred-
chádzajúcich podkladov a konaní predpo-
kladať, že kapacita skládky odpadov Senec 
- 3. etapa je ku koncu mesiaca august 2020 
naplnená. Posledné zameranie za rok 2019 
bolo SIŽP predložené k 31.01.2020.“

Uvažuje sa o rozšírení skládky?
Spoločnosť AVE SK odpadové hospodár-
stvo má záujem o rozšírenie skládky. Ako 
píše konateľ a generálny riaditeľ, „skládku 
odpadov je samozrejme možné rozšíriť a to 

v  rámci areálu, v  ktorom sa v  súčasnosti 
nachádza a to bez záberu ďalšieho územia 
v okolí skládky. Celková plocha na rozšíre-
nie skládky je možná približne až na  6-8 
rokov, pokiaľ jej rozvoj nebudú brzdiť akti-
visti a niektorí poslanci z opozície mestské-
ho zastupiteľstva. Tí v súčasnosti „zabezpe-
čili“, že rozšírenie kapacity skládky odpa-
dov trvá už viac ako 3,5 roka a je predpo-
klad, že minimálne na ďalších 6 mesiacov 
sa proces stavebného povolenia môže pre-
dĺžiť. Na druhej strane sa však môže stať to, 
že aktivitami spomínaných ľudí sa sklád-
ka odpadov nerozšíri vôbec a nakladanie 
s odpadmi sa dostane do patovej situácie, 
kde nebude mať mesto Senec, okolie mesta 
Senec ako aj podniky v priemyselnom par-
ku kde zneškodňovať odpady.“

K rozšíreniu skládky mali pripomien-
ky aj aktivisti. Ako hovorí aktivista David 
Tengeri: „Už viac ako 6 rokov sa obyvatelia 
severných častí Senca sťažujú na  zápach 
skládkových plynov - je všeobecne známe, 
že tieto plyny sú karcinogénne. Na  naše 
podnety dala SIŽP v  júli 2020 vypracovať 
vlastné merania na  telese skládky 3. eta-
py. V  nich má v  porovnaní s  hodnotami 
vykázanými spol. AVE v  10/2019 metán 
v priemere takmer 50x vyššiu koncentrá-
ciu a merateľná pachotvorná zložka - síro-
vodík - je takmer 15x vyššia. Práve na zák-
lade aj týchto faktov SIŽP prerušila kona-
nie vo veci rozšírenia skládky AVE v Senci 
a vyvstáva otázka: Aký je skutočný dopad 
odpadového hospodárstva v  meste Senec 
na zdravie obyvateľov?“

SIŽP uviedla, že „toho času prebieha ko-
nanie o navýšení hrádze severozápadného 
cípu skládky. Týmto povolením by sa navý-
šila kapacita skládky o 66.000m3 bez rozší-
renia zastavaného územia skládky. Kona-
nie nie je ukončené.“ Tento objem by vysta-
čil na obdobie približne dvoch rokov.

V akom stave je rozšírenie?
Podľa hovorkyne SIŽP „predmetné rozšíre-
nie posúdilo MŽP SR podľa zákona o posu-
dzovaní vplyvov na ŽP (EIA) zisťovacím ko-
naním a ukončilo ho súhlasným rozhodnu-
tím. Rozšírenie skládky je v prvom rade zá-
vislé od  zámeru prevádzkovateľa realizo-
vať takúto investíciu a následne od povoľo-
vacieho procesu MŽP SR (EIA), mesta Senec 
(územné rozhodnutie) a SIŽP (stavebné po-
volenie) uskutočnenými v súlade s prísluš-
nými predpismi.“

Ako ďalej?
Mesto Senec má podpísanú zmluvu so spo-
ločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo, 
ktorá senecké kontajnery naďalej vyprázd-
ňuje a hľadá možnosti, kde odpad legálne 
prijať a  zneškodniť. Snaží sa o  rozšírenie 
skládky, aby ju mohlo mesto Senec, okoli-
té obce a mestá či podniky v priemyselnom 
parku ešte nejaký čas využívať.

Ak sa skládku nepodarí rozšíriť, bude 
potrebné nájsť miesto, kde bude senecký 
odpad končiť. 

Primátor Dušan Badinský komuniko-
val s bratislavskou spaľovňou, ktorá posla-
la cenovú ponuku na tento druh zneškod-
nenia nášho odpadu. Ako sám hovorí, „je 
to ekologickejšie ako skládkovanie, stojí to 
však oveľa viac peňazí z  peňaženiek po-
platníkov, keďže zo zákona mesto nesmie 
dotovať odpadové hospodárstvo.“ 

Pre obyvateľov nášho mesta z toho vy-
plýva teda najmä to, že čím ďalej tým viac 
bude potrebné správne triediť a  zmen-
šovať množstvo nevytriedeného odpadu 
v čiernych nádobách. Či už preto, aby nám 
dlhšie vydržal priestor na prípadnej rozší-
renej skládke alebo preto, aby sme čo naj-
menej odpadu museli voziť na vzdialenej-
šie či drahšie miesta.
MO
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Z kalendára 
primátora 
mesta Senec 
Dušana 
Badinského 
za september
 

Z  pracovného diára primátora mesta Senec 
Ing. Dušana Badinského na mesiac september 
vyberáme:
• Pracovná cesta do Brna z dôvodu kongresu 

k SMART riešeniam
• Rada RVC
• Pracovné stretnutie s B. Maloviec na tému 

investičných zámerov BVS v Senci
• Mestské zastupiteľstvo v Senci
• Účasť na Športovom dni v Betánii n.o.
• Pracovné stretnutie ZMOS vo Zvolene
• Účasť na oslavách 25. výročia združenia 

Nezábudka
• Pracovné stretnutie so zástupcami 

Bratislavskej integrovanej dopravy 
budúcej prevádzky informačných tabúľ 
na Termináli integrovanej dopravy 
na Železničnej ulici a plány BID na budúce 
obdobie.

• Sobášenie
• Slávnostné otvorenie Technickej škôlky 

v Materskej škole na Slnečných jazerách
• Pracovné stretnutie starostov a primátorov 

33 obcí a 2 miest k aktuálnej téme 
odpadového hospodárstva a jeho vývoju 
v zastúpení

• Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 
– Účasť na konferencii venovanej J. 
Lichnerovi v mestskom múzeu

• 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
Dagmara Mičeková

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 Vy alebo Váš poslanecký 
klub využíva alternatívne spôsoby dopravy?

Janka Turanská
nezávislá poslankyňa
Bicykel, prípadne kolobežku, používame vlastne všetci, a to najmä rekreačne, ale aj 
na cestu do práce v rámci nášho mesta. Pre rozsiahlejšie využívanie alternatívnej 
dopravy nám, žiaľ, v meste Senec chýba zodpovedajúca infraštruktúra. Rovnako to 
platí, žiaľ, aj pre využívanie prostriedkov regionálnej dopravy. Chýbajú nám tu do-
stupné kapacity záchytných parkovísk v okolí železničnej aj autobusovej stanice. 
A pritom po príklady netreba chodiť ďaleko. Kolegyňa, ktorá pracuje vo Viedni, par-
kuje na parkovisku pri železničnej stanici v Kittsee zdarma. Jedinou podmienkou 
bezplatného parkovania je mať platný cestovný lístok. Odtiaľ ďalej cestuje do práce 
už vlakom. U nás spoplatnenie parkovania pri železničnej stanici nevnímame ako 
krok na podporu alternatívnych spôsobov dopravy a ako poslanecký klub sme na-
vrhovali zníženie, alebo úplné odpustenie parkovného na záchytnom parkovisku. 
Ak naozaj chceme presmerovať dopravu  do ekologickejších alternatív, musíme bu-
dovať pre ľudí bezpečné cyklotrasy, ktoré by spájali okolité satelity s centrom, a tak-
tiež rozširovať kapacitu záchytných parkovísk, ale tiež urobiť ich cenovo dostupný-
mi. Inak sa nám množstvo áut na cestách, bohužiaľ, znížiť nepodarí.

Tomáš Mókoš
nezávislý poslanec
Najjednoduchším spôsobom prepravy v našom meste ako aj pre nás je chôdza. Jej 
využívanie však podmieňuje vzdialenosť nášho bydliska od pracoviska alebo ško-
ly. Preto sa náš poslanecký klub 90301.sk v maximálnej miere zaujíma a pracuje 
na projektoch rozvoja iných alternatívnych spôsobov dopravy ako napr. bicykel, 
čoho dôkazom sú návrhy a rozpravcované projekty riešenia cyklochodníkov, ktoré 
budú môcť byť využívané aj pre iné spôsoby prepravy ako kolieskové korčule, ko-
lobežky a pod... Táto alternatívna doprava v meste je z nášho pohľadu ekologická, 
dynamická a hlavne nezávislá od spojov MHD, hustoty cestnej premávky ovplyv-
ňovanej motorovými vozidlami a od kapacít parkovacích plôch. V mnohých mes-
tách najmä západnej Európy nie je nevyhnutné vlastniť bicykel. Ponúkajú tam ve-
rejné na prenájom, z tohoto dôvodu sme veľmi radi, že sa nám v tomto roku po-
darilo pre naše mesto zabezpečiť bicykle, ktoré by v budúcnosti mali slúžiť širokej 
verejnosti na princípe prenájmu, čo je ekonomické, environmentálne výhodné a v 
konečnom dôsledku zdraviu prospešné. Ďalším alternatívnym riešením je aj osá-
dzanie nových dopravných značiek, ktorými zabezpečujeme plynulosť, bezpečnosť 
dopravy a vytvárajú sa nové parkovacie miesta.

Posedenia dôchodcov nebudú

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa v  ok-
tóbri – mesiaci úcty k  starším nebudú konať 
posedenia klubov seniorov. Všetkým členom 
klubov ako aj všetkým ostatným starším Sen-
čanom prajeme v ich mesiaci veľa lásky a ra-
dosti v kruhu rodiny a blízkych, a tiež trpezli-
vosť pri dodržiavaní potrebných opatrení, aby 
si zdravie aj v tejto situácii udržali.
MO

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov
V roku 2020 a 2021 sa aj v Senci realizuje 
sčítanie. Má dve časti:
• sčítanie domov a bytov do 12.2.2021,
• sčítanie obyvateľov 15.2. - 31.3.2021
Ako sa píše na  www.scitanie.sk „Sčí-
tanie domov a bytov v roku 2021 v Slo-
venskej republike sa realizuje podľa no-
vého konceptu založeného na  využití 
existujúcich  dátových zdrojov a znížení 

administratívnej záťaže obyvateľov.“
Informácie o  domoch a  bytoch obec 

môže získavať aj od  osôb vykonávajú-
cich správu bytových domov. Aj tou-
to cestou sa mesto chce poďakovať tým 
správcom a spoločenstvám, ktorí zaslali 
údaje o bytoch, ktoré majú v správe. 

Tiež vyzýva tých, ktorí ešte úda-
je neposlali, aby tak urobili čo naj-
skôr. Kontakt: maczeakovaj@senec.sk 
tel.: 02/20205132.                                     MO
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Z činnosti 
Mestskej polície

• Mestská polícia preverila oznam,  
že za Kauflandom chýba poklop z kana-
lizácie. Hliadka poklop našla a  vrátila 
späť.

• MsP prijala telefonický oznam, že pred 
MsÚ leží na zemi osoba. Hliadka zistila,  
že ide o bezdomovca J. K. z Turne, kto-
rý vykazoval známky požitia alkoholu 
a krvácal z nosa a úst. Kopol ho do hla-
vy J. M. zo Senca, ktorý uviedol, že J. K. 
mal údajne nadávať na jeho otca. Keďže  
J. M. vykazoval známky agresivity 
a  ani po  výzve nereagoval na  hliad-
ku MsP, aby upustil od  ďalšieho ko-
nania, boli použité donucovacie pro-
striedky a  bol odovzdaný OO-PZ Se-
nec pre  podozrenie z  trestného činu 
ublíženia na zdraví a výtržníctva. Zra-
nenú osobu prevzala RZP na  prevoz 
do nemocnice. 

• Po telefonickom ozname, že na  Mlyn- 
skom Kline je vo dvore veľký had, MsP 
privolala veterinára, ktorý hada odchytil.

• V rámci súčinnosti s  OOPZ SR preveri-
la MsP oznam, že v OD Tesco majú zlo-
deja. O S. T. z Kostolnej pri Dunaji bolo 
lustráciou zistené, že za  posledných  
12 mesiacov sa nedopustila priestupku 
krádeže a za spáchaný priestupok dosta-
la blokovú pokutu 30€, ktorú na mieste 
v hotovosti uhradila.

• Hliadkou bolo na  Mierovom námes-
tí spozorované odstavené OMV Nis-
san Micra, ktorého vodič porušil zá-
kaz zastavenia. Vodič P. M. z  Brati- 
slavy pri  kontrole totožnosti hliad-
ke uviedol, že nemá vodičský preukaz.  
Vzhľadom na  to bola na  miesto privo-
laná hliadka OO-PZ, ktorá zistila, že vo-
dičský preukaz má menovaný zadržaný 
a vec prevzala. 

• MsP preverila telefonický oznam,  
že na  Bernolákovej ulici nejaká bab-
ka kričí o  pomoc. Hliadka sa snaži-
la nadviazať kontakt s  osobou v  zavre-
tom byte, ktorá kričala, že spadla a  ne-
môže otvoriť byt. Bol vyrozumený 
Hasičský zbor, RZP a OOPZ SC. Hasiči byt 
otvorili, RZP osobu prezrela, pričom ne-
zistila žiadne zranenia. Hliadka vyro-
zumela syna menovanej s tým, že treba 
zabezpečiť byt, nakoľko vchodové dve-
re už nebolo možné bezpečne uzatvo-
riť. Hliadka do  príchodu syna zotrvala 
s pani v byte.

Mestská polícia

Primátor mesta Senec Ing. Dušan Badinský si uctil Deň ústavy Slovenskej republiky 
položením venca k pamätníku pred Mestským úradom na Mierovom námestí v Senci. 
Dôležitosť tohto dokumentu si uctili aj členovia MO Matice slovenskej, MO SNS  
a Socialisti.sk. K pamätníku tak pribudli 4 vence. Foto: DM

Zmeny v organizácii dopravy

Školská ulica je jednosmerná, 
s cyklotrasou a vyznačenými 
parkovacími miestami
Na Školskej ulici sa realizovali práce, kto-
ré ju premenili na  jednosmerku. Kolíz-
ne situácie, ktoré vznikali v časti napoje-
nia na ulicu SNP, by tak mali byť odstrá-
nené. Na ulici sú nakreslené parkovacie 
boxy a  obojsmerná cyklotrasa, ktorá je 
predprípravou na  zosieťovanie jednot-
livých cyklistických ciest. Zmena na  tej-
to ulici má priniesť v prvom rade zvýše-
nie bezpečnosti pre chodcov, cyklistov aj 
vodičov.
MO

Križovatka SNP – Lichnerova – 
Priemyselná sa rekonštruuje
V mieste, kde sa stretávajú ulice Sloven-
ského národného povstania – Lichne-
rova – Priemyselná, dochádzalo ku  ko-
líznym situáciám najmä pre uhol, v kto-
rom sa vozidlá pripájali na hlavnú cestu. 
V strede tejto križovatky vznikne ostrov-
ček, ktorý situáciu vyrieši. Zvýši sa bez-
pečnosť nielen áut prechádzajúcich 
cez  túto križovatku, ale aj chodcov, kto-
rí budú môcť komfortnejšie prechádzať 
cez  tri obnovené a  jeden nový priechod 
pre chodcov.
MO
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Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac august

Papier a lepenka
2019 – 16,08t
2020 – 29,97t
Plasty
2019 – 11,74t
2020 – 23,78t
Sklo
2019 – 22,72t
2020 – 23,62t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2019 – 75,09t
2020 – 87,60t
Zmesový komunálny odpad
2019 – 658,17t
2020 – 623,58t

Ako na odpady?
Odpad, ktorý nevieme zhodnotiť a ukladá 
sa na skládkach, už nikdy lacnejší nebude 
a preto máme dve možnosti:
• Minimalizovať svoj odpad. 
„Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy ne-
vznikne“ – iste ste už túto múdru vetu po-
čuli, alebo čítali a skrýva sa v nej veľa prav-
dy. Veľa z vecí, ktoré denne kupujeme ani 
nevyužijeme a následne vyhodíme do od-
padu. Väčšinou si ani neuvedomíme, koľ-
ko takého odpadu zbytočne produkuje-
me a  míňame zbytočne vlastné zarobené 
peniaze.
• Efektívne a precízne dotrieďovať. 
Ak sa už rozhodneme čohokoľvek zbaviť 
a  vyhodiť to ako odpad, je dobré popre-
mýšľať a dať si tú námahu, kam a ako za-
radíme to, čo vyhadzujeme. Plasty, papier, 
kovy, sklo, tetrapaky a  „zelený“ odpad sú 
základné zložky, ktoré do  čiernej nádoby 
nepatria. 
Ivica Gajdošová 

Novinky k zberu odpadu 
z kuchyne
Na začiatok si vysvetlíme základné rozde-
lenie biologicky rozložiteľného komunál-
neho odpadu, ktoré môže bežného smrteľ-
níka viac miasť ako mu pomáhať. Tento od-
pad sa delí v podstate na tri zložky a to bio-
logicky rozložiteľný kuchynský a  reštau-
račný odpad (KBO), jedlé oleje a tuky (UCO) 
a biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Mo-
mentálne sa v meste Senec zbierajú posled-
né dve zložky a to UCO – donáškovým spô-
sobom na  zberný dvor a  BRO – prostred-
níctvom hnedých zberných nádob raz týž-
denne. Od  1.1. 2021 nás čaká zavedenie 
zberu poslednej zložky a to KBO.

KBO spolu so „zeleným“ odpadom tvorí 
v našich zberných nádobách najvyššie za-
stúpenie a  keďže ho vieme ďalej zhodno-
tiť a spracovať, tak iste uznáte, že nepatrí 
na skládku odpadov. Nakoľko sa nám rých-
lo blíži uvedenie týchto zmien do  praxe, 
budeme Vám postupne v každom čísle Sen-
čana približovať, čo to v praxi pre bežného 
občana bude znamenať. 

V tomto čísle si v skratke priblížime, čo 
presne je biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne.

Za kuchynský odpad sa považuje vše-
tok odpad z kuchyne, ktorý sa v minulos-
ti ľudovo nazýval „pomyje“.  Patria doň-
ho všetky potravinové odpady ako napr. 
potraviny po  záruke jogurt (aj s  obalom), 
staré pečivo, vajcia, salámy, párky, nespra-
cované zostatky surovín, neskonzumova-
né zostatky jedál, všetok potravinový od-
pad rastlinného ale aj živočíšneho pôvo-
du, kávové a čajové zvyšky, vaječné škru-
piny. Tento odpad ďalej poputuje na spra-
covanie do  bioplynovej stanice a  vytvorí 
sa z neho teplo, plyn, elektrina a zvyškový 
substrát, ktorý sa ďalej použije ako ekolo-
gické hnojivo.

Zberný dvor
Nakoľko sa snažíme minimalizovať všetok 
odpad, ktorý na našom území vznikne, tak 
aj na zbernom dvore platia určité pravidlá. 
Každý poplatník mesta Senec je povinný:
• 1. pri vstupe sa preukázať obsluhe 

zberného dvora,
• 2. riadiť sa pokynmi obsluhujúceho 

personálu,
• 3. nábytok a objemný odpad v čo 

najväčšej miere minimalizovať 
rozobratím na jednotlivé časti ako 
drevo, poťahy, molitan, kovy a pod.
Obsluhujúci personál nie je povinný 

prevziať odpad, ktorý nie je minimalizo-
vaný. Momentálne sa areál zberného dvo-
ra pripravuje na inštaláciu mostovej váhy, 
ktorá bude presne zaznamenávať kaž-
dý dovezený odpad a zároveň aj jeho pô-
vodcu. Predpokladaný termín inštalácie je 
v októbri 2020.
Ivica Gajdošová 

Odpad na cintoríne
Na cintorínoch máme hnedé nádoby 
na  biologický odpad už niekoľko rokov. 
Kvalita triedenia sa z  roka na  rok však 
zhoršuje. Okrem toho v  zmesovom odpa-
de končí veľa skla a batérií. Viete, čo kam 
patrí?
Hnedá nádoba: zelený odpad rastlinného 
pôvodu

Zmesový odpad: odpad po  vytriedení. 
Nepatrí tam sklo, biologický odpad, kovy, 
batérie a svietidlá obsahujúce batérie, ze-
mina a kamenivo.

To, na čo na cintoríne nie sú zberné ná-
doby, treba vytriediť do správnych nádob 
v  meste, batérie môžete odovzdať v  kaž-
dom obchode, kde sa dajú kúpiť.
Marianna Glončáková

Nebezpečný odpad
Počas celého októbra bude na  zbernom 
dvore pristavený kontajner na  nebezpeč-
ný odpad. Patria tam odpady s  obsahom 
škodlivých látok ako napríklad motoro-
vý olej, riedidlá, farby, pesticídy, postreky 
a iné. 
MO

Triedime odpad zodpovedne?
Mestu Senec poskytuje službu zberu 
triedeného odpadu organizácia zodpo-
vednosti výrobcov OZV NATUR-PACK. 
Poskytovateľovi zo  zákona vyplýva po-
vinnosť v určitých intervaloch kontrolo-
vať obsah triedeného odpadu.  

OZV NATUR-PACK v  spolupráci s  In-
štitútom cirkulárnej ekonomiky vykonal  
18. septembra analýzu triedeného odpa-
du v našom meste. 

Pracovníci útvaru verejnej zelene, 
údržby a čistenia mesta námatkovo vy-
zbierali tridsať vriec s  triedeným odpa-
dom z rodinných domov a desať 1100 lit-
rových žltých nádob zo stojísk pri byto-
vých domov, ktoré zhromaždili na zber-
nom dvore mesta. 

V Senci zbierame spolu plasty, kovy 
a  tetrapaky, čiže vo  vreciach a  v nádo-
bách by sa nemal nachádzať iný odpad. 
Kontrolu vykonala asi tridsiatka dobro-
voľníkov zo spoločnosti Kaufland. 

Dobrovoľníci odetí v bielych ochran-
ných odevoch vysypali obsah vriec 
a  prakticky každý kus odpadu prešiel 
cez ich ruky. Po vytriedení vznikli kopy 
plastov, fliaš, tetrapakov, ale aj kopy  
odpadu, ktorý do  triedeného zberu 
nepatrí.

V nádobách sa, žiaľ, našli detské 
plienky, zelenina, sklo a aj iný komunál-
ny odpad, čo tam vôbec nepatrí. Pokiaľ 
by vrecia a nádoby obsahovali viac ako 
50% komunálneho odpadu, tak OZV NA-
TUR-PACK nemusí prebrať takýto zber 
bezplatne. V posledný septembrový týž-
deň mesto dostane výsledok analýzy, 
ktorá poskytne obraz o tom, že ako naši 
občania triedia odpad.
VCs
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Riadková inzercia

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

10-02

10-03

Riadková inzercia: sencan@senec.sk  
Uzávierka novín 20.10.2020

HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ

OPRAVY

10-01
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Iveta Barková je vo finále Top 10 Učiteľ Slovenska
Do 3. ročníka národnej ceny Učiteľ Sloven-
ska bolo nominovaných 1.101 učiteľov, na-
pokon sa ich do nej prihlásilo 164, 129 žien 
a 35 mužov. O veľkom počte z nich dali ve-
dieť žiaci a študenti.

Do finále sa rozhodnutím poroty do-
stala aj Iveta Barková, riaditeľka Súkrom-
nej základnej školy na Kysuckej 14, ktorej 
aprobáciou je slovenský jazyk a  dejepis. 
„Ja som učiteľka celým svojím bytím, vždy 
som ňou chcela byť, vždy som vedela, ako 
by mala moja škola snov vyzerať. A  te-
raz ten sen žijem. Využívam nové metódy  
a prístupy v práci, podporujem aj učiteľov 

na našej škole v inováciách a k novému po-
hľadu na vyučovanie a aj na samotný pred-
met. K žiakom sa snažím pristupovať indi-
viduálne, usilujem sa o to, aby si žiaci osvo-
jili učivo zážitkovou formou, spájam pred-
mety, ktoré vyučujem a  využívam prvky 
konštruktivizmu,“ hovorí Iveta Barková.

Hlasovať v  kategórii Cena verejnosti 
bolo možné do  30. septembra. O  víťazovi 
pedagogickej ceny rozhodne odborná po-
rota v októbri podľa kritérií, ktoré sú v sú-
lade so  svetovou cenou Global Teacher 
Prize.
MO

Iveta Barková
Zdroj foto: Komenského inštitút

Bezpečný prvý školský deň
Pri príležitosti otvorenia nového škol-
ského roka vykonávala Štátna polícia 
v súčinnosti s Mestskou políciou zvýšený 
dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou 
cestnej premávky pri  základných ško-
lách v  meste Senec. Na  bezpečnosť detí 
na  cestách dozerali policajné hliadky, 
ktoré dohliadali aj na  plynulosť cestnej 
premávky, ktorú v prípade potreby ria-
dili a usmerňovali. Cieľom tejto preven-
tívno-bezpečnostnej akcie bolo pozitívne 
ovplyvnenie disciplíny účastníkov cest-
nej premávky ako i pripomenutie zák-
ladných pravidiel platných pre všetkých 
účastníkov cestnej premávky. 

Rodičom školákov zdôrazňujeme, aby 
vopred mysleli a dbali na viditeľnosť svo-
jich detí na ceste, čiže, aby dieťa ako najzra-
niteľnejší účastník cestnej premávky, malo 
na  sebe viditeľne umiestnený reflexný 

prvok, či už reflexný pásik, reflexnú ná-
lepku alebo reflexný prívesok pripevnený 
na  školskej taške dieťaťa. Dospelí by mali 
svoje deti upozorniť i na to, že počúvanie 
hlasnej hudby cez slúchadlá či používanie 
telefónu je pri  prechádzaní cez  cestu mi-
moriadne nebezpečné. 

V tejto súvislosti polícia upozorňuje 
na zvýšenú pozornosť a   opatrnosť najmä 
počas prvých školských dní  aj všetkých 
vodičov osobných motorových vozidiel. 
Vodiči sa musia snažiť predvídať a taktiež 
sledovať situáciu v  cestnej premávke naj-
mä v okolí škôl, zastávok a nákupných cen-
tier, kde je zvýšený pohyb chodcov, a teda i 
detí. Preto vodičom odporúčame v blízkos-
ti priechodov pre chodcov znížiť rýchlosť, 
čím chodci získajú dosť času, aby dokončili 
prechádzanie.
por. Mgr. Michaela Petrášová

Astronomická prednáška

Osudy písané 
do hviezd

Prednáša: RNDr. Ladislav Hric, CSc.
Odborný pracovník Slovenskej ústrednej 
hvezdárne v minulosti pôsobil na Astro-
nomickom ústave Slovenskej akadémie 
vied. Predseda Astronomickej olympiády 
na Slovensku a bývalý predseda Sloven-
skej atronomickej spoločnosti pri  SAV, 
ktorá združuje vedeckých pracovníkov 
a  zabezpečuje vzdelávanie a  populari-
záciu z oblasti astronómie a príbuzných 
odborov.

Miesto: MsKS Senec, 
Labyrint 
Dátum a čas: 15.10.2020 
o 19:00
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Senec Lichnerova 35
Bratislava Laurinská 15

Možnosť nakúpiť aj  
cez e-shop!

www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk

10-04

10-05

BOLDOCKÁ 1
SENEC

Podlaha jednoducho, rýchlo,
bez
lepenia

Svätá omša za ZŠ J.G.Tajovského
Školský rok 2020/2021 je už v plnom prú-
de. Jeho rozbeh vôbec nebol jednoduchý. 
Postarala sa o to aj naša „estetická“ vizáž 
s rúškami a pochybnosti o ich nosení. Ale 
istota je istota. A aby sme celý školský rok 
úspešne zvládli, odovzdali sme ho do rúk 
Božích. 3. septembra sa večerná svätá 
omša niesla v duchu prosieb za úspešný 
rok pre všetkých zamestnancov a žiakov 
ZŠ Tajovského. Veríme, že naše prosby 
budú vypočuté a že to spolu zvládneme.

   MonSkov

Pýcha vs. Pokora
Pýcha a pokora sú v súčasnosti veľmi ak-
tuálne témy nášho života. Našich preja-
vov a  vlastností. Ľudia sa v  marci 2020 

dostali do  nezvyčajnej životnej situácie. 
Nevedeli, čo sa deje, niečo také ešte ne-
zažili. Ale korona nebola jediným zážit-
kom pre  terajšiu generáciu. A  ešte nás 
určite mnoho iných čaká. Každá generá-
cia pred nami zažila určité „životné ne-
gatívum“. Boli to choroby, vojny, prírod-
né katastrofy. Dejiny sú bohaté na rôzne 
udalosti a stále sme sa nepoučili. Po skaze 
príde postupná, žiaľ, iba dočasná nápra-
va. Ľudia sa vracajú do bežných koľají ži-
vota. Jedni chudobnejší, iní bohatší. Jedni 
uvedomelejší a poučení, iní nepoučiteľní. 
Príklad z  dávnej minulosti: Na  pobreží 
Fenície sa nachádzalo staroveké mesto 
Týrus. Ľudia žili z  obchodovania. Na-
miesto toho, aby obchodovali so  svo-
jimi susedmi, vyvyšovali sa nad  nich. 

Pre svoju chamtivosť, „nenažratosť“, aro-
ganciu a  sebeckosť zničili aj Izrael. Za-
slepení bohatstvom, mocou a  peniazmi 
zabudli na Pána. Mnohí si ani vtedy, ani 
dnes neuvedomovali, že všetko, čo mali 
a  dnes máme, je od  Neho. Nie, nie je to 
samozrejmosť. Dostávame to ako dar, je 
na nás, ako sa s tým vysporiadame a či ho 
vypočujeme alebo zneužijeme. Aj Týrus 
sa vyvyšoval nad svojich susedov. Tak aj 
dopadol. Poučenie? Nesústreďujme sa len 
na  seba, pochopme všetko, čím sme, čo 
máme a od koho to máme. Našou povin-
nosťou je podeliť sa a nie sa predvádzať 
svojou pýchou a nadradenosťou. Pokora, 
slušnosť. Vážme si jeden druhého, nech 
sme v akomkoľvek životnom zaradení.

   MonSkov
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Slnečný festival
Milí priaznivci Slnečného festivalu, kul-
túry a všetci, ktorí kultúrne dianie v mes-
te Senec sledujete, máte radi a podporuje-
te ho.

Rozhodli sme sa, napriek situácii, ktorú 
máme, že Slnečný festival USKUTOČNÍME. 
Samozrejme bolo cítiť, že vás prišlo menej, 
ale my sme vďační za každého jedného di-
váka a priaznivca kultúry. Robíme to všet-
ko pre vás. Keď sa brány v sobotu otvorili, 
mali sme úsmev na perách.

Fotky ukazujú, že ste sa mali na čom ba-
viť a usmievať spolu s nami.

Oproti minulému roku nám počasie 
opäť prialo a  bolo nádherné slnečné, tak 
ako sa na  správny Slnečný festival patrí. 
Predstavenia naplánované do  kinosály 
MsKS sme boli nútení zrušiť, ale v  Parku 
oddychu to ožilo. Bola to tá správna rozlúč-
ka s letom. 

Zrušené predstavenia naplánované 
do kinosály MsKS vám plánujeme ponúk-
nuť. Budú ale v  iných, náhradných termí-
noch. O predstavenia Zlatá baňa a  Peter 

Pan nechceme prísť. Plánovali sme ich, aby 
ste ich videli a zažili spolu s nami.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí 
prišli. Našim nadriadeným, kolegyniam 
a  kolegom z  MsKS, vedeniu mesta Senec 
a  všetkým kolegom, Správe cestovného 
ruchu a  Regiónu Senec. Dobrovoľníkom, 
všetkým divadelníkom, hercom a  spevá-
kom. Spisovateľkám, ktoré prišli a zo svo-
jich kníh prečítali a  podelili sa o  úsmev 
so svojimi čitateľmi. Tvorivé dielničky fun-
govali, maľovanie na tvár potešilo detičky 
a kto sa odfotil vo fotobúdke, si mohol od-
niesť fotku na pamiatku. Výstava k festiva-
lu vždy patrila. Tentokrát sme dali priestor 
Senčanke Alenke Wagnerovej a  jej autor-
skej výstave detských ilustrácií s  názvom 
Čarovné vajíčko. Do konca septembra bolo 
možné prísť aj s  deťmi snívať a  čítať roz-
právky do  priestorov Labyrintu. Napriek 
všetkým obmedzeniam kultúru pre  vás 
stále niečo plánujeme, tak nám zachovajte 
svoju priazeň v plnom zdraví.
Oddelenie Labyrint MsKS

Hevi Dubi Komiks Band, ktorí spievajú texty Daniela Heviera. 
Foto: Juraj Šebok

Gitarista a spevák János Hushegyi
Foto: Juraj Šebok

Spisovateľka pre deti a mládež Andrea Gregušová 
Foto: Juraj Šebok

Show DeTom
Foto: Juraj Šebok

Divadlo ZkuFraVon, predstavenie Stvorenie sveta.
Foto: Juraj Šebok
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10-06

10-07

Vďaka Zelenej elektrine 
len za 2 € mesačne

Každý váš spotrebič 
môže byť teraz EKO

ZSE_ZE_INZ_Sencan_180x123.indd   1ZSE_ZE_INZ_Sencan_180x123.indd   1 18.09.20   12:2418.09.20   12:24
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KINO - KINONOVINKY

MALÝ YETI 2 
9. piatok o 18:00 5,00 Eur 
11. nedeľa o 16:00 5,00 Eur

KAREL
17. sobota o 18:00    
18. nedeľa 
19. pondelok 

 5,00 Eur
o 18:00 5,00 Eur

o 18:00 5,00 Eur

25.  o 16:00 5,00 Eur
30. piatok o 16:00 5,00 Eur 
31. sobota o 18:00 5,00 Eur

PRIPOJENÍ 
nedeľa

100% VLK 
30. piatok o 18:00 5,00 Eur 
31. sobota o 16:00 5,00 Eur

KINOSÁLA

STRETNUTIE S MALOU TÁLIOU
1.10. - 2.10. štvrtok - piatok 
Krajská prehliadka 
detskej dramatickej tvorivosti

JABLKOVÉ HODOVANIE
10.10. sobota
Všetko o jablkách 
a dobrotách z nich

PRAVDA
3.10. sobota o 19:00 15,00 Eur
Divadelná premiéra

PANIKÁRI
21.10. streda o 19:00 17,00 Eur
Komédia s pesničkami, 
akú ste ešte nevideli

NÁMESTIE PRED MsKS

MOC A SILA HYPNÓZY

SENECKÝ FESTIVAL 

DYCHOVEJ HUDBY

AKCENT LIVE

Strýko Baltazár

DOBRODRUŽSTVO V AFRIKE
4.10. nedeľa o 15:30 6,00 Eur
Rozprávkový muzikál
Divadeľná nedeľa

7.10. streda o 18:00
Hypnotizér - Jakub Kroulík

17.10. sobota o 15:00

22.10. štvrtok o 18:00
Koncert

Kultúrne podujatia sa uskutočnia alebo zrušia na základe aktuálnych usmernení 
Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Je dôležité vopred sa informovať telefonicky alebo e-mailom. 
Ďakujeme za pochopenie.

ZRUŠENÉ

ZRUŠENÉ

ZRUŠENÉ

ZRUŠENÉ

EKOTOPFILM 
5.11. pondelok 
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PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 
KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod, obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 17:00 hod, obedňajšia 
prestávka 11:00 – 12:00 hod, POKLADŇA KINA: 0911344772, 10:30 – 19:30 hod, so. – ned. 17:00 – 18:00, Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek je 7 dní. 
Zmena programu vyhradená !   www.msks-senec.sk        www.kinosenec.sk

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM

LABYRINT

Budova múzea je z technických dôvodov zatvorená. 
Otvárame v novembri, bližšie informácie budú zverejnené v ďalšom čísle Senčana.

PRIPRAVUJEME:

11.11. streda o 18:00
Prezentácia knihy KLAN 

(Mafia a politika 
na Slovensku)

TIBOR SZOMOLAI 

ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ
2.10. piatok o 18:00
Genetika a jej vplyv na emócie - prednáška

KNIŽNICA

TRIANON 1918-1920
2.10. piatok o 18:00
Otvorenie výstavy 
v rámci podujatia 
„Dni Alberta 
Molnára Szencziho“.
Výstava trvá 
od 05.10. do 08.10.2020
Vstup voľný

ASTROPREDNÁŠKA 
15.10. štvrtok o 19:00
Vstup voľný

PODĽA VZORU ŽENA 
23.10. piatok o 19:00

Divadelné predstavenie súboru Trieska v oku 
inšpirované tromi sestrami A. P. Čechova.

Účinkujú: Angelika Horváthová, Ester Čuříková, 
Zuzana Kolejáková, Katarína Prejsová, 

Tatiana Prejsová a Lucia Tichá

Vstupné dobrovoľné

ŽABÍ KRÁĽ 
24.10. sobota o 16:00 3,00 Eur 
Divadlo na hojdačke 
Kapacita hľadiska je limitovaná

DEBATY O DUŠEVNOM ZDRAVÍ 
6.10. utorok o 18:00
V mene Ligy za duševné zdravie SR budeme 
hovoriť o dostupnosti starostlivosti o duševné 
zdravie pre všetkých s Mgr. Hanou Ševčíkovou.
Vstup voľný

VÝSTAVA absolventských prác žiakov 

výtvarného odboru za šk. r. 2019/2020“. 

SZUŠ R. Madarászovej v Senci. 

VERNISÁŽ 
16.10. piatok o 18:00
Výstava trvá od 12.10. do 30.10.2020
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Na Slovensku je čo spoznávať
Seneckí matičiari sa 27. - 29. 8. vybrali 
na  tradičný poznávací zájazd. Od  návšte-
vy Krakova sa kvôli korone odstúpilo, cena 
zájazdu bola podstatne vyššia než v minu-
losti pre zníženú dotáciu a tak sa našlo len 
27 odvážlivcov.

V Trenčíne fundovaná sprievodky-
ňa ukázala menej známe pamätihodnosti 
mesta, pripomenula bohatú históriu mesta 
i okolia. Veľká Skalka, kde žili svätci Svo-
rad a Benedikt (patrón Európy) prekvapila 
rozsiahlou jaskyňou a pre väčšinu bola ne-
známym miestom. Po krátkych zastávkach 
v Starej Bystrici a Vychylovke sa ubytova-
li na brehu Oravskej priehrady. Na Orave, 
v  múzeu P. O. Hviezdoslava sa  dozvedeli, 
že Krvavé sonety boli v roku 2018 prelože-
né do angličtiny a jeden exemplár bol ve-
novaný kráľovnej. V galérii bola vystavená 
tvorba Márie Medveckej a iných maliarov 

20. storočia. Pamätná izba M. Kukučína pri-
pomenula jeho život a k jeho soche v par-
číku sme položili venček. Drevený kostolík 
v Leštinách (zapísaný v zozname UNESCO) 
dýchal históriou a  očaril citlivým umiest-
nením. Poslednou zastávkou bol Oravský 
Podzámok s impozantným Oravským hra-
dom a možnosťou splaviť sa po Orave.

Tretí deň začal výstupom na kopec Gra-
pa v  obci Klin k  soche Krista. História jej 
vzniku bola dojímavá, nádherný bol odtiaľ 
pohľad na  Západné Tatry. Hviezdoslavo-
va horáreň je krásnou zastávkou na  uve-
domenie si, prečo Hviezdoslav tak miloval 
Oravu. Od kúpeľov Slaná voda bol krásny 
pohľad na Babiu horu.

Na záver sa plavili po Oravskej priehra-
de na Slanický ostrov umenia. Slovensko je 
naozaj bohaté na krásu a históriu.
JO

Socha Krista v obci Klin
Foto: Martin Mokráň

Aj v Senci sa zastavil putovný Misijný kríž
V našej farnosti sme mali 24.-26. augusta  
vzácnu príležitosť uctiť si špeciálny putov-
ný misijný kríž. Je symbolom 52. Medziná-
rodného eucharistického kongresu, ktorý 
sa bude konať na budúci rok, 5.-12. septem-
bra 2021 v Budapešti. Ako povedal pápež 
František, cieľom tohto kongresu je podpo-
rovať šírenie eucharistickú kultúry a novej 
evanjelizácie. On sám ho aj požehnal po-
čas návštevy biskupov Maďarska „ad limi-
na apostolorum“.

Autorom tohoto krásneho kríža je ume-
lecký zlatník Csaba Ozsvári (1963-2009), 
ktorý je autorom aj mnohých zdobených li-
turgických predmetov (kalichy, kríže, zdo-
bené liturgické knihy), ktoré používa aj sv. 
otec František. Kríž vytvoril v  roku 2007 
z dubového dreva, je vysoký 3 metre a 20 
centimetrov a  je bohato zdobený bronzo-
vými ornamentami. Kríž prvýkrát „posta-
vili“ v r. 2007 počas príležitosti mestských 
misií v  Budapešti, potom ho premiestnili 
do Ostrihomu, kde je jeho stále miesto.

Zvláštnosťou tohto kríža však je, že sa 
v  ňom nachádza relikvia Svätého Kríža, 
ktorý obklopujú relikvie viac ako 30 svä-
tých mužov a žien. Sú to svätci z nedávnej 
minulosti, ale aj zo starších období nielen 
z Maďarska, ale celého východného bloku, 
a teda aj zo Slovenska.

Sv. Košickí mučeníci - Štefan Pon-
grác, Melichar Grodiecký a Marek Križin, 

blahoslavená Sára Salkaházi, blahoslave-
ná Anna Kolesárová, sv. Martin z  Tours, 
podľa ktorého sa volá aj naša osada Svätý 
Martin, sv. Andrej-Svorad a Benedikt, bla-
hoslavený Vasiľ Hopko, blahoslavený Pavol 
Peter Gojdič a mnoho ďalších svätých.

Viac sme sa spýtali kaplána seneckej 
farnosti Andreja Bošňáka.

Ako sa dostal kríž do Senca?
Minulý rok v  decembri bol Misijný kríž 
v  Bratislave a  vo viacerých okolitých 
mestách. Vtedy vo mne skrsla myšlienka 
dostať kríž do Senca. V januári som oslo-
vil organizátorov, ktorí ponúkli termín 
24. až 26. augusta. Po konzultácii s pred-
stavenými sme termín prijali. Kríž k nám 
prišiel z  Moldavy nad  Bodvou a  Mokra-
niec a zo Senca sa už vrátil do Ostrihomu.
Ako prijali Senčania Misijný kríž?
Misijný kríž dorazil do  Senca v  ponde-
lok 24. augusta popoludní a zdržal sa tu 
do stredy do 10:00. Program sme sa snaži-
li zostaviť tak, aby vyhovoval deťom, dô-
chodcom aj pracujúcim dospelým. V pon-
delok o  16:30 sme vítali kríž liturgickou 
modlitbou. O  17:30 nasledovala omša 
v  maďarskom jazyku. Hlavným konce-
lebrantom bol ICLic. Tamás Molnár, du-
chovný bratislavských Maďarov. O 18:30 
sme celebrovali omšu v  slovenskom ja-
zyku. V utorok bol kostol celý deň otvo-
rený. Deň sa začal rannými chválami 

v  slovenskom jazyku a  Misijný kríž bol 
prístupný verejnosti až do 22:00. V stre-
du ráno sme sa rozlúčili s krížom omšou 
v maďarskom jazyku. 
Putovný Misijný kríž 52. Medzinárodné-
ho eucharistického kongresu oslovil nie-
len Senčanov, ale aj ľudí z okolitých miest 
a obcí, bez ohľadu ich národnosť. Viace-
rí si vybrali dovolenku, aby sa mohli stať 
súčasťou tejto výnimočnej udalosti. Misij-
ný kríž eucharistie aj v Senci privolal ľudí 
v duchu viery v prítomnosť Krista.

   Marek Vincze a VCs

Putovný misijný kríž.
Foto: Marek Vincze
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Dobrovoľne v ohnisku nákazy

Ako si spomínate na prácu v Senci?
Do Senca som prišla z BSK v roku 2010. 
Vednie mesta chcelo zlepšiť sociálne 
služby. Písali sme projekty, obstaráva-
li dodávateľov stavebných prác a  tova-
ru a kontrolovali priebeh realizácií. Sna-
žili sme sa čo najmenej obmedziť bežnú 
prevádzku. Kuchyňu a  budovu Zaria-
denia opatrovateľskej služby sme kom-
plexne zrekonštruovali, nakúpili sme 
autá pre  rozvoz obedov a  pre preprav-
nú službu. Mnohých klientov sme zastu-
povali v úradných konaniach, ktoré boli 
pre  nich neprekonateľnou prekážkou 
na ceste k zákonným nárokom. Zo Senca 
som odišla v roku 2018 a onedlho som sa 
opäť zamestnala v BSK.
Ako ste sa stali krízovou manažérkou?
BSK zareagoval hneď 11. apríla, kedy sa 
v  Domove sociálnych služieb v  Pezin-
ku vyskytol prvý prípad nákazy koro-
navírusom. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva uvalil karanténu na  do-
mov vrátane zamestnancov. Niektorých 
z  nich som poznala. Boli vyplašení, ne-
vedeli, čo ich čaká. Rozmýšľala som, ako 
by som im pomohla. Oznámila som ria-
diteľke nášho odboru, že keď bude treba 
ísť do zariadenia, tak sa hlásim. V sobotu 
18. apríla 2020, po  odvolaní riaditeľky, 
som sa stala krízovou manažérkou Do-
mova sociálnych služieb v Pezinku. 
Aké boli Vaše prvé dojmy?
Došlo mi to asi ráno, keď som si nakla-
dala kufor. Načo som sa to dala! Tro-
chu mi odľahlo, keď som zbadala ďalšie 
dobrovoľníčky, ktoré nastupovali spolu 
so mnou. Bola to poslankyňa MsZ v Sen-
ci Zuzana Gabrišová Košecová, riaditeľ-
ka zariadenia BSK Magdaléna Miháliko-
vá a jej zamestnankyňa. Spolu sme sa ob-
liekali do  ochranných odevov a  vstúpili 
dovnútra, kde zo mňa všetko opadlo, pre-
tože som videla, že zamestnanci aj klien-
ti sú v poriadku a vedela som, že to spolu 
musíme zvládnuť.
Ako sa vyvíjala situácia?
Zo 63 pozitívnych klientov postupne 
odišlo do  nemocníc asi 30. V  nemocnici 

z nich zomrelo pätnásť a jeden podľahol 
ochoreniu v  našom zariadení. Väčšina 
týchto klientov mala aj ďalšie diagnózy. 
V akých podmienkach žil personál?
Pri mojom nástupe tam bolo sedem-
násť zamestnancov a  my štyria „dobro-
voľníci“. Spolu dvadsaťjeden. Postupne 
do zariadenia prichádzali „dobrovoľníci“ 
na turnusy. Bývali sme v terapeutických 
a  rehabilitačných miestnostiach, v  kan-
celáriách... Ani jedno zariadenie nie je 
pripravené na  karanténu, nemá pripra-
vené priestory pre  ubytovanie celého 
personálu. 
Ako plynul čas v domove?
Zo začiatku sme dlho do noci riešili aktu-
álnu situáciu. Takmer všetko bolo treba 
riešiť inak ako za normálnych okolností. 
Už len podať poštu či poslať vzorky z ran-
ných odberov bolo výzvou, pretože sme 
nemohli chodiť von. Celý deň sme nosili 
ochranný odev, hoci v ňom bolo strašne 
teplo, ale nikto sa nechcel nakaziť. Mali 
sme respirátory, okuliare, štíty, neustá-
le sme všetko dezinfi kovali. Snažili sme 
sa minimalizovať možnosť šírenia náka-
zy v zariadení. Trikrát denne sme klien-
tom merali krvný tlak, teplotu, okysliče-
nie v krvi a sledovali ich dýchanie. Keď 
sme videli, že sa im mení zdravotný stav, 
konzultovali sme s doktorkou Šimkovou, 
ktorej som veľmi vďačná, že sa odhodlala 
prevziať lekársku starostlivosť o  našich 
klientov. Trochu sme si vydýchli, keď za-
čali vychádzať negatívne testy u predtým 
pozitívnych klientov. Potrebovali sme 
však dva negatívne testy. Bolo veľkým 
sklamaním, keď malo prvý test 19 klien-
tov negatívny, ale druhý už len traja. 
V akom režime žili klienti?
Nemohli chodiť von zo zariadenia a ne-
mohli sa stretávať s rodinami. Obmedzili 
sme aj kontakt medzi nimi na minimum. 
Zo začiatku nemohli chodiť ani na dvor. 
Rozprávali sme sa s nimi, riešili ich prob-
lémy, pomáhali, v čom sa dalo a hlavne 
sme počúvali, pretože sa potrebovali vy-
rozprávať. Veľmi sa tešili koncertom, kto-
ré pre nich organizovalo Mesto Pezinok. 

V záhradke sme mali stoličky s rozostup-
mi a za plotom nám bežali koncerty. Pri-
šiel k nám folklórny súbor, Sima Martau-
sová, raper Kali, dokonca natočili u nás 
aj Modré z neba. Kali zožal veľký úspech 
u klientky, deväťdesiattriročnej bývalej 
učiteľky, ktorá spolu s  našimi zamest-
nancami vyskočila na plot a skandovala 
„Prídavok! Prídavok!“.
Predseda Juraj Droba, riaditeľka Úradu 
BSK Patrícia Mešťan a  kolegovia z  BSK 
nás navštívili niekoľkokrát. Aj primátor 
Senca Dušan Badinský a župný poslanec 
Marián Greksa nás príjemne prekvapi-
li návštevou. Veľmi ma potešil telefonát 
prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá sa 
informovala o situácii a ponúkla pomoc. 
Moje veľké ďakujem patrí riaditeľke od-
boru sociálnych vecí BSK, Marici Šikovej, 
ktorá mi dodávala silu a pomáhala riešiť 
náročnú situáciu.
Ako sa to pre Vás skončilo?
Od 1. júna skončila karanténa zamest-
nancov. Po  siedmich týždňoch som sa 
mohla vrátiť domov. Objatie syna a  ro-
dičov mi najviac chýbali. Moja misia sa 
však neskončila, naďalej som dochádzala 
do zariadenia do 1. júla. 
Som nesmierne vďačná zamestnancom 
domova za to, že pomáhali klientom, kto-
rí to veľmi potrebovali. Väčšina z nich sa 
obetovala a zostala so mnou až do kon-
ca. Odmenou pre nás bola vďaka klientov 
za to, že sme tam s nimi ostali a starali sa 
o nich najlepšie ako sme vedeli.
Pripravil: VCs

PhDr. Jana Matulová má profesiu s poslaním. Venuje sa práci v sociálnej sfére 
celý život. Sedem rokov pôsobila ako vedúca Odboru sociálnych služieb mesta 
Senec. V súčasnosti vedie oddelenie sociálnej pomoci Odboru sociálnych vecí 
BSK. 11. apríla 2020 prišla správa, že v Domove sociálnych služieb v Pezinku 
sa rozšírila nákaza koronavírusom. Po odvolaní riaditeľky domova sa Jana 
Matulová dobrovoľne podujala na  úlohu krízového riadenia domova, kde 
pracovala sedem týždňov v podmienkach prísneho karanténneho režimu.

Jana Matulová (druhá sediaca sprava), 
Foto: archív JM 
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Elsőseink köszöntése
A Rákóczi Szövetség és a  Szenc- és Vidéke Társulás szerve-
zésében idén is sor került a  Szenci járás magyar tannyelvű 
alapiskolái kiselsőseinek bemutatkozására és a számukra lé-
tesített ösztöndíj átadására. A járványhelyzetre való tekintet-
tel, a hagyományoktól eltérően, nem a Szenci Művelődési Köz-
pont mozitermében mutatkoztak be a járás kiselsősei, hanem 
szeptember 9-én a saját településükön, Hegysúron, Szencen és 
Félben megtartott ünnepségek keretében vették át a szüleik az 

ösztöndíjutalványokat. A szenci kiselsősök a Szenczi Molnár 
Albert Alapiskola színháztermében adtak rövid műsort, majd 
Duray Rezső, a Szenc- és Vidéke Társulás elnöke szólt a jelen-
levőkhöz. Elmondta, hogy a  szenci járásban 50 elsős kezdte 
meg a 2020/2021- es tanévet a magyar tannyelvű iskolákban. 
Bemutatta Béres József Szép magyar ének című daloskönyvét, 
amelyet idén a  Rákóczi Szövetség jóvoltából minden elsős 
megkap. Az ünnepség végén az elsősök jelenlevő képviselői 
átvették az ösztöndíjutalványt és az ajándékkönyvet.
VCs

Az 51. Szenczi Molnár Albert Napok műsora 
Helyszín: Boldogfa, Réte, Szenc
Időpont: 2020. szeptember 26.- november 18.
2020. szeptember 26. (szombat) 
– Tanulmányi kirándulás Jabláncra, Verbóra és Csejtére
2020. október 2. (péntek) – Szenc
18:00 óra – Koszorúzási ünnepség Szenczi Molnár Albert szob-
ránál. Ünnepi beszédet mond Édes Ákos - deáki református lel-
kész, verset mond  Pongrácz Flóra, konferál: Korpás Árpád
19:00 óra – Szenc – Labirintus: Trianon 1918-1920 az ál-
lamfordulat eseményei a  mai Dél-Szlovákia térségében 
című kiállítás.   A kiállítást megnyitja Simon Attila törté-
nész,  közreműködnek: Bodnár Beáta, Metzner Dóra,  Szit-
ka Lea, Molnár Zsuzsanna
2020. október 3. – (szombat) – Réte, református templom
16:30 óra – „Tiszta szívvel” – Zsapka Attila  műsora 
2020. október 11. – (vasárnap) – Boldogfa, kultúrház
15:00 óra – Megemlékezés és koszorúzás az aradi vértanúkról 
a templom előtti emlékműnél
15:45 óra – A Diószegi DióHéj Citerazenekar műsora
2020. október 24. – ( szombat) – Szenc, VMK
15:00 óra – „Jöjjön a  fény” - egyveleg ismert muzikelekből és 
rockoperákból. Előadók: Bertók István, Derzsi György, Kovács 
Koppány, Vadkerti Imre. 

2020. október  27. (kedd) -  
Szenc,  VMK (Labirintus) 
18:00 óra - Költők egymás közt, 
irodalmi est. Vezeti Bárdos Ágnes 
2020. november 7. (szombat) – 
Szenc, Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola
15:00 óra –  Éppen most!  című mű-
sor,  felkészítő tanár: Tóth Katalin; 
közreműködnek: a helyi  iskola di-
ákjai - Koszorúzás az aulában lévő 
Szenczi Molnár Albert reliefnél.
2020. november 3. (kedd) -  
Szenc, VMK (Labirintus )
18:00 óra - „Megáldva és leköpve“ Gál Tamás Dosky és Jászai 
Mari-díjas színművész előadói estje
2020. november 18. (szerda) – Szenc VMK
19:00 óra – Paolo Genovese: Teljesen idegenek -  vígjáték há-
rom felvonásban  a Komáromi Jókai Színház előadásában.

Program 51. Dní Alberta Molnára Szencziho
Miesto: Boldog, Reca, Senec
Termín: 26. september – 18. november 2020
26. september 2020  (sobota) 
– Poznávací zájazd (Jablonica, Vrbové, Čachtice).
2. október 2020 (piatok) -  Senec
18:00 – Kladenie vencov k  pomníku Alberta Molnára Szen-
cziho v  parku pred Mestským úradom. Slávnostný príhovor 
prednesie Ákos Édes, farár reformovanej kresťanskej cirkvi   
v Diakovciach.
19:00 – Senec, Labyrint - Trianon 1918-1920 – vernisáž výstavy. 
Výstavu otvorí: Attila Simon historik, účinkujú: Beáta Bodnár, 
Dóra Metzner, Lea Szitka, Zsuzsanna Molnár
3. október 2020 (sobota) – Reca, reformovaný kostol
16:30 – Attila Zsapka  s programom  pod názvom „Tiszta szívvel” 
(S čistým srdcom)
11. október 2020 (nedeľa) – Boldog, kultúrny dom
15:00 – Spomienka na aradských mučeníkov – kladenie vencov 
k pomníku pred kostolom.
15:45 – Vystúpenie citarovej skupiny DióHéj zo Sládkovičova 

24. októbra 2020 (sobota) – Senec, MsKS
15:00 – „Jöjjön a  fény” (Nech je svetlo) – hudobný program. 
Účinkujú: István Bertók, György Derzsi, Koppány Kovács, Imre 
Vadkerti.
27. október 2020 (utorok) – Senec, MsKS Labyrint
18:00 - Básnici medzi sebou – moderuje Ágnes Bárdos
7. november 2020 (sobota) – Senec, ZŠ Alberta Molnára 
Szencziho
15:00 – Záverečný program 
Éppen most! - účinkujú žiaci ZŠ Alberta Molnára Szencziho
Kladenie vencov k reliéfu Alberta Molnára Szencziho
3. november 2020 (utorok) – Senec, MsKS Labyrint
18:00 - Literárne pásmo: Já, Franꞔois  Villon (Tamás Gál, laureát  
ceny Mari Jászai a Dosky)
18. november 2020 (streda) – Senec, MsKS
19:00 – Paolo Genovese: Úplne cudzinci. Veselohra v troch dej-
stvách v podaní Jókaiho divadla v Komárne 

Szencen is megállt a Missziós kereszt 

Mit kell tudnunk a Missziós 
keresztről? 
A keresztet Ozsvári Csaba ötvösművész 
2007-ben készítette a  budapesti város-
misszió számára. Zárójelben jegyzem 
meg, hogy hasonló városmisszió volt ta-
valy itt Szencen is. Szerzetesrendekből 
hívtunk meg missziós atyákat, hogy se-
gítsenek a lelki életet föllendíteni és mi-
nél több emberhez eljuttatni a hitet. 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus Missziós keresztjének az az ér-
dekessége, hogy a  középpontjában 
Krisztus keresztjének egy darabja van 
elhelyezve, melyet magyar, illetve kár-
pát-medencei – köztük szlovák – vonat-
kozású szentek és boldogok ereklyéi 
vesznek körül. Amikor eldőlt, hogy Bu-
dapest lesz az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus színhelye, ak-
kor a  rendezők ezt a  keresztet válasz-
tották a  jelképéül és úgy döntöttek, 
hogy a  kereszt bejárja Magyarországot 
és a  Kárpát-medence országait, külö-
nös tekintettel a  magyarlakta vidékek 
településeire. 

Hogy jutott el Szencre a kereszt? 
Tavaly decemberben már volt a Misszi-
ós kereszt egy hétig Pozsonyban és több 
környező városban, akkor jött az ötlet, 
hogy elhozhatnánk Szencre is. Ez év ja-
nuárjában megszólítottam a  szervező-
bizottságot, amely fölajánlotta az utolsó 

szabad terminust, augusztus 24-től 26-
ig, amit az elöljáróimmal történt egyez-
tetés után elfogadtunk. Hozzánk Szepsi-
ből és Makrancról érkezett a kereszt, és 
Szencről visszatért Esztergomba.
Milyen volt a kereszt szenci 
fogadtatása? 
A Missziós kereszt hétfőn 24-én a délutáni 
órákban érkezett Szencre és szerda déle-
lőtt tíz óráig volt itt. A programot igyekez-
tünk úgy szervezni, hogy mindenki számá-
ra, a gyermekek, a nyugdíjasok és a dolgo-
zó emberek számára is elérhető legyen. 
Hétfőn 16:30-kor imaliturgiával üdvözöl-
tük a  keresztet. 17:30-tól volt a  magyar 
szentmise, melynek főcelebránsa a pozso-
nyi magyarok lelkésze IClic. Molnár Tamás 
volt. 18:30-tól pedig szlovák szentmisét ce-
lebráltunk. Kedden egész nap látogatható 
volt a kereszt. Szlovák nyelvű reggeli dicsé-
rettel kezdődött a nap és este 22 óráig tar-
tott a hódolat. 
Szerdán reggel magyar nyelvű szentmi-
sével búcsúztak a  hívek az 52. Eucharisz-
tikus Kongresszus szimbólumától, amely 
valóban megszólította az embereket. Azt 
tapasztaltuk a  három nap alatt, hogy bár 
munkanapok voltak, sokan eljöttek és vol-
tak, akik szabadságot vettek ki, csak hogy 
részesei lehessenek ennek a különleges al-
kalomnak. Annak ellenére, hogy nem volt 
nagy hírverés, mégis sokan jöttek, nem-
zetiségtől függetlenül, nemcsak Szencről 
de a  környező falvakból, városokból is. 
A  missziós kereszt az eucharisztia jegyé-
ben Szencen is magához vonzotta az em-
bereket, hirdetve Krisztus folytonos jelen-
létét.  VCs, článok v slovenskom jazyku je na str.: 14.

A Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus szimbóluma a Missziós kereszt augusztus 24-én hétfőn érkezett 
Szencre. Az Eucharisztia a katolikus hitvallás szerint Jézus Krisztus valóságos 
jelenlétét is jelenti. A Missziós kereszt pedig olyan jelkép, amely ezt a jelenlétet 
szimbolizálja. Az eucharisztikus kongresszus, amelyet négyévente rendeznek 
meg, a koronavírus járvány miatt egy év késéssel 2021 szeptember 5-től 12-ig 
kerül megrendezésre. A Missziós kereszt a kongresszust megelőző vándorútja 
során bejárta a  Kárpát-medence országait és Bošňák András káplán 
kezdeményezésének köszönhetően eljutott Szencre is.  A keresztről és annak 
szenci látogatásáról Bošňák Andrást, a szenci plébánia káplánját kérdeztük. 

András atya a Missziós keresztet fogadó 
imaliturgiát celebrálja, Fotó: Ag 

Rezső Duray odovzdáva prváčikovi 
knižný darček, Foto: Ag 

Privítanie prváčikov
Nadácia Rákóczi Szövetség a Združenie Se-
nec a okolie zorganizovali slávnostné pri-
vítanie prváčikov základných škôl s vyu-
čovacím jazykom maďarským okresu Se-
nec. V rámci tohto podujatia rodičom prvá-
čikov odovzdali poukazy na štipendium, 
zriadené nadáciou Rákóczi Szövetség s cie-
ľom podpory vzdelávania v materinskom 
jazyku. Vzhľadom na aktuálnu epidemio-
logickú situáciu organizátori upustili od  
tradície vítania všetkých prváčikov okre-
su Senec v rámci galaprogramu v kinosále 
MsKS. 9. septembra privítali prváčikov vo 
svojich obciach, v Hrubom Šúri, Tomášove 
a v Senci.  

V divadelnej sále ZŠ Alberta Molná-
ra Szencziho po krátkom programe prvá-
čikov vystúpil predseda Združenia Senec 
a okolie Rezső Duray. Uviedol, že v okre-
se Senec nastúpilo 50 detí do prvých roč-
níkov základných škôl s vyučovacím jazy-
kom maďarským. Predstavil aj knihu pod 
názvom Pekná maďarská pieseň od Józse-
fa Béresa, vynálezcu Béresových kvapiek. 
Vďaka nadácii Rákóczi Szövetség dostane 
túto knihu každý prváčik. V závere podu-
jatia si rodičia prevzali poukaz na štipen-
dium a knižný darček.
VCs
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Szencen is megállt a Missziós kereszt 

Mit kell tudnunk a Missziós 
keresztről? 
A keresztet Ozsvári Csaba ötvösművész 
2007-ben készítette a  budapesti város-
misszió számára. Zárójelben jegyzem 
meg, hogy hasonló városmisszió volt ta-
valy itt Szencen is. Szerzetesrendekből 
hívtunk meg missziós atyákat, hogy se-
gítsenek a lelki életet föllendíteni és mi-
nél több emberhez eljuttatni a hitet. 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus Missziós keresztjének az az ér-
dekessége, hogy a  középpontjában 
Krisztus keresztjének egy darabja van 
elhelyezve, melyet magyar, illetve kár-
pát-medencei – köztük szlovák – vonat-
kozású szentek és boldogok ereklyéi 
vesznek körül. Amikor eldőlt, hogy Bu-
dapest lesz az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus színhelye, ak-
kor a  rendezők ezt a  keresztet válasz-
tották a  jelképéül és úgy döntöttek, 
hogy a  kereszt bejárja Magyarországot 
és a  Kárpát-medence országait, külö-
nös tekintettel a  magyarlakta vidékek 
településeire. 

Hogy jutott el Szencre a kereszt? 
Tavaly decemberben már volt a Misszi-
ós kereszt egy hétig Pozsonyban és több 
környező városban, akkor jött az ötlet, 
hogy elhozhatnánk Szencre is. Ez év ja-
nuárjában megszólítottam a  szervező-
bizottságot, amely fölajánlotta az utolsó 

szabad terminust, augusztus 24-től 26-
ig, amit az elöljáróimmal történt egyez-
tetés után elfogadtunk. Hozzánk Szepsi-
ből és Makrancról érkezett a kereszt, és 
Szencről visszatért Esztergomba.
Milyen volt a kereszt szenci 
fogadtatása? 
A Missziós kereszt hétfőn 24-én a délutáni 
órákban érkezett Szencre és szerda déle-
lőtt tíz óráig volt itt. A programot igyekez-
tünk úgy szervezni, hogy mindenki számá-
ra, a gyermekek, a nyugdíjasok és a dolgo-
zó emberek számára is elérhető legyen. 
Hétfőn 16:30-kor imaliturgiával üdvözöl-
tük a  keresztet. 17:30-tól volt a  magyar 
szentmise, melynek főcelebránsa a pozso-
nyi magyarok lelkésze IClic. Molnár Tamás 
volt. 18:30-tól pedig szlovák szentmisét ce-
lebráltunk. Kedden egész nap látogatható 
volt a kereszt. Szlovák nyelvű reggeli dicsé-
rettel kezdődött a nap és este 22 óráig tar-
tott a hódolat. 
Szerdán reggel magyar nyelvű szentmi-
sével búcsúztak a  hívek az 52. Eucharisz-
tikus Kongresszus szimbólumától, amely 
valóban megszólította az embereket. Azt 
tapasztaltuk a  három nap alatt, hogy bár 
munkanapok voltak, sokan eljöttek és vol-
tak, akik szabadságot vettek ki, csak hogy 
részesei lehessenek ennek a különleges al-
kalomnak. Annak ellenére, hogy nem volt 
nagy hírverés, mégis sokan jöttek, nem-
zetiségtől függetlenül, nemcsak Szencről 
de a  környező falvakból, városokból is. 
A  missziós kereszt az eucharisztia jegyé-
ben Szencen is magához vonzotta az em-
bereket, hirdetve Krisztus folytonos jelen-
létét.  VCs, článok v slovenskom jazyku je na str.: 14.

A Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus szimbóluma a Missziós kereszt augusztus 24-én hétfőn érkezett 
Szencre. Az Eucharisztia a katolikus hitvallás szerint Jézus Krisztus valóságos 
jelenlétét is jelenti. A Missziós kereszt pedig olyan jelkép, amely ezt a jelenlétet 
szimbolizálja. Az eucharisztikus kongresszus, amelyet négyévente rendeznek 
meg, a koronavírus járvány miatt egy év késéssel 2021 szeptember 5-től 12-ig 
kerül megrendezésre. A Missziós kereszt a kongresszust megelőző vándorútja 
során bejárta a  Kárpát-medence országait és Bošňák András káplán 
kezdeményezésének köszönhetően eljutott Szencre is.  A keresztről és annak 
szenci látogatásáról Bošňák Andrást, a szenci plébánia káplánját kérdeztük. 

András atya a Missziós keresztet fogadó 
imaliturgiát celebrálja, Fotó: Ag 

Rezső Duray odovzdáva prváčikovi 
knižný darček, Foto: Ag 

Privítanie prváčikov
Nadácia Rákóczi Szövetség a Združenie Se-
nec a okolie zorganizovali slávnostné pri-
vítanie prváčikov základných škôl s vyu-
čovacím jazykom maďarským okresu Se-
nec. V rámci tohto podujatia rodičom prvá-
čikov odovzdali poukazy na štipendium, 
zriadené nadáciou Rákóczi Szövetség s cie-
ľom podpory vzdelávania v materinskom 
jazyku. Vzhľadom na aktuálnu epidemio-
logickú situáciu organizátori upustili od  
tradície vítania všetkých prváčikov okre-
su Senec v rámci galaprogramu v kinosále 
MsKS. 9. septembra privítali prváčikov vo 
svojich obciach, v Hrubom Šúri, Tomášove 
a v Senci.  

V divadelnej sále ZŠ Alberta Molná-
ra Szencziho po krátkom programe prvá-
čikov vystúpil predseda Združenia Senec 
a okolie Rezső Duray. Uviedol, že v okre-
se Senec nastúpilo 50 detí do prvých roč-
níkov základných škôl s vyučovacím jazy-
kom maďarským. Predstavil aj knihu pod 
názvom Pekná maďarská pieseň od Józse-
fa Béresa, vynálezcu Béresových kvapiek. 
Vďaka nadácii Rákóczi Szövetség dostane 
túto knihu každý prváčik. V závere podu-
jatia si rodičia prevzali poukaz na štipen-
dium a knižný darček.
VCs
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

Vlasta Cingelová (70)
Jozef Vraník (70)
Edit Untermayer (75)
Mária Drgoňová (80)
Vlasta Csécsová (80)
Alžbeta Šebová (80)

Jednota dôchodcov 

Vlasta Cingelová (70)
Ing. Božena Urbanovičová (70)
Viera Frčová (70)
Jozef Vraník (70) 
Ladislav Poór (70)
Jana Páleníčková (70)
Mária Macsiczová (75)
Alžbeta Šebová (80)

SZTP ZO č. 215 

Vlasta Cingelová (70)
Viera Frčová (70)
Ladislav Poór (70)
Ing. Božena Urbanovičová (70)
Mária Macsiczová (75)
Mária Drgoňová (80)

Zosobášili sa:

Angéla Garai - Štefan Nagy

V septembri 2020 uplynulo 30 rokov, čo nás neča-
kanie opustil náš drahý Peter Bombala vo veku 
33 rokov. S  láskou spomíname, syn Branislav, 
brat Jano, svokra Terézia, švagriná Andrea a os-
tatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

7.10.2020 uplynie rok, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mamička Alžbete 
Jajcayová, rod. Csasznyová. Aj keď už nie 
si medzi nami, navždy zostaneš v  srdciach 
tých, ktorí ťa mali radi. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej s nami tichú spomienku. Dcéra Má-
ria a syn Alojz.

„Čím si bol nám, to vie iba ten, čo stráca, čím 
si bol pre  iných, to Boh ti už spláca.“ Dňa 
23.08.2020 uplynul rok, čo nás opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko, brat Ján Hegedüs. 
S láskou spomíname. Smútiaca rodina.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život 
a  všetkých nás. Odišiel si navždy, túžil si žiť, 
ale osud to tak zariadil, že musel si nás tak ne-
čakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet 
ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stá-
le s nami.“ Dňa 29.9.2020 uplynul rok, čo sme 
sa navždy rozlúčili s  naším milovaným man-
želom, otcom a dedkom Alexandrom Lenským, ktorý nás opus-
til vo veku 67 rokov. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra 
a syn s rodinami, ostatná rodina a priatelia.

24. septembra sme si pripomenuli nedožité 70. 
narodeniny nášho drahého Jozefa Herčana. 
Tíško odišiel 27.4.2020, presne v deň 46. výro-
čia svadby. Lúči sa manželka, deti a vnúčatá.

Dňa 31.8.2020 sme si pripomenuli 8 rokov a dňa 28.6.2020 sme 
si pripomenuli 7 rokov, čo nás opustili naši súrodenci Teré-
zia Króliková rod. Michaleková a  František Michalek. 
Odišli ste v diaľ, nestihli ste zbohom dať. Bola to rana, ktorá 
bolí a nikdy sa nezahojí. Zostanete v našich srdciach na večný 
čas. Spomínajú na Vás sestry Františka, Monika a brat Peter 
s rodinami.

Dňa 14. októbra 2020 si so smútkom v srd-
ci pripomíname  3. výročie, čo nás navždy 
opustil Michal Kolárik. Nie je dňa, čo by 
sme na teba s láskou nespomínali. 
Manželka, syn s rodinou, vnúčatá 
s rodinami a pravnúčatá. 

 „Tisíce nepovedaných slov, stovky nenapl-
nených snov. Ten čas nemal prísť, čo všet-
ko mohlo byť, keby sa nepretrhla tvojho 
života niť. Odišla si od nás ako tichý sen, 
nestihla si povedať: Zbohom, ja už viac ne-
prídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, otvoriť ti oči a počuť tvoj 
hlas. Zastavil sa život, keď teba už niet, vždy ťa budeme ľúbiť  
a vždy sa nám bude za tebou cnieť.“ Dňa 01.10.2020 si pripo-
míname 9 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná, ma-
mička, babička, sestra  Mária Lovíšková. S láskou a úctou  
spomínajú dcéry Ľubica a Mária s rodinami, vnučky Mária 
a Petra s rodinami a sestra Lýdia s rodinou.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
2020. szept. 14.-én drága édesanyánk-
ra Tóth Endréné, szül. Bordács Mári-
ára, halálának 20. évfordulóján. Szerető 
családja
S láskou v  srdci sme si 14. sept. 2020 pri-
pomenuli 20. výročie úmrtia našej drahej 
Márie Tóthovej, rod. Bordácsovej. Dcéry s rodinami

Spomíname

Drahému otcovi a  dedkovi Karolovi Gábrišovi, ktorý oslávil 2. októbra 
70. rokov, z celého srdca prajeme všetko najlepšie k sviatku. Máme ťa veľmi 
radi a dúfame, že ti zdravíčko bude ešte roky dobre slúžiť. To ti praje manželka 
Anna, dcéra Silvia s rodinou, syn Miroslav s rodinou, vnúčatá Stanko, Kristín-
ka a Dávidko. Pripája sa aj celá široká rodina.

V Mestských novinách 
Senčan radi bezplatne 
uverejníme mená 
narodených detí,
 sobáše alebo úmrtia. 
Z dôvodu GDPR však 
potrebujeme buď 
zaslanie sú-
hlasu mailom 
na sencan@senec.sk 
alebo s podpisom 
osobne v redakcii.
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Najstarší organista 
Slovenska 
Fridrich Kolarovič 
oslávil 100. narodeniny

Fridrich Kolarovič napriek zložitému 
životnému príbehu a pokročilému veku 
stále vyniká optimizmom, humorom 
a láskou k ľuďom. Narodil sa 23. augus-
ta 1920 vo Veľkých Kostoľanoch. Na uči-
teľskú dráhu nastúpil v roku 1940 v Lu-
žiankach. Bol riaditeľom školy v Luda-
niciach, v Bernolákove a pred dôchod-
kom učil v  Novej Dedinke. Na  organe 
hráva už vyše 70 rokov, viedol ochot-
nícke divadlá a  spevácke zbory, medzi 
nimi aj spevácky súbor Miestneho od-
boru Matice slovenskej v Senci a vystu-
poval vo vychýrenom Speváckom zbore 
slovenských učiteľov.

Od roku 1990 býva v  Senci a  je or-
ganistom Kostola sv. Mikuláša. Spolu 
s  už nebohou manželkou Helenou vy-
chovali sedem detí. Hru na  kostolnom 

organe nedávno musel prenechať mlad-
šiemu kolegovi, pretože ho už nohy ne-
poslúchajú, ale doma si ešte zahrá 
na syntetizátore.

Za celoživotný prínos v  oblasti kul-
túry mu bola v roku 2014 udelená Zla-
tá cena Matice slovenskej a Bula kráľa 
Svätopluka. Je laureátom Ceny mesta 
za  rok 2017. K  stým narodeninám zís-
kal certifikát z  Knihy slovenských re-
kordov, kde je zapísaný ako najstarší 
slovenský organista.

Životné krédo nám zhrnul takto: 
„Svoj život som postavil predovšetkým 
na  viere v  Boha. Nikomu som neublí-
žil, snažil som sa pomáhať ľuďom, preto 
mám pocit, že všade, kde som pôsobil, 
ľudia opätovali moju lásku k nim.“
VCs

Priania zo srdca
Pánovi Kolarovičovi prajem hlavne pevné 
zdravie, silu a vitalitu do ďalších rokov. Som 
nesmierne rád, že k  jeho životnému jubileu 
som mu mohol osobne zablahoželať a zaspo-
mínať si s ním na staré časy.
primátor Dušan Badinský

Vážený pán Kolarovič,
náš milý Pán Organista,
Boh Vás pre nás požehnal, 
keď talent Vám daroval.
Nám Martinčanom
priniesli ste radosť,
keď z chóru k nám prúdila milosť.
Milosť Božia, krásna vo Vašej podobe.
„Tóny Vašich rúk“ so spevom spojené,
múdrosť, sila a pokoj - z lásky vymodlené.
Pre Pannu Máriu ste celý život hrali.
Nech vás teda Ona chráni,
vyprosí Vám silu,
zdravie a tiež požehnanie 
každú jednu chvíľu.
Dlhé roky stretávať sa, 
bol dar, čo sme dostali,
čas na veku podpísal sa, 
spomienky však zostali.
Preto sa budeme modliť, aj za Vás ďakovať
a Vaším príkladom
svojich blížnych milovať.
Jedným dychom dodávame,
že Vás veľmi radi máme.
k Vášmu vzácnemu jubileu k 100. výročiu narodenín 
v kostole vo Svätom Martine 23.8.:  vďační Martinčania

Pán Fridrich Kolarovič je duchovným otcom 
nášho speváckeho zboru. Začínali sme, keď 
mal 78 rokov. Druhý človek by povedal, že už 
je starý, že jeho život končí... No jeho mladis-
tvý duch a láska k vlasti a piesni mu dali silu 
a  odvahu začať s  takýmto projektom. Naučil 
nás krásne národné aj hymnické piesne. Ho-
voril o svojom živote, ktorý nebol ľahký. Váži-
me si ho aj preto, že ani jeden režim ho nezlo-
mil v presvedčení ako má žiť kresťan a človek 
milujúci svoju vlasť. Je nám všetkým príkla-
dom, ako sa má žiť a nevzdávať sa. Pán Kola-
rovič, ďakujeme vám a želáme vám ešte veľa 
krásnych chvíľ a dobré zdravie!
Za Ženský spevácky zbor „Limbora“ pri miestnom odbo-
re Matice slovenskej v Senci Tonka Ostatníková

Náš pán organista Kolarovič!
Vzácne sté narodeniny v týchto dňoch máte.
Nech radosť a zdravie z Božích rúk denne prijímate.
Ďakujeme Pánu Bohu za Vás,
za hru na organe na svätých omšiach pre nás.
Ste pre mladých vzorom krásneho tvorivého života, 
nech z Vás vždy žiari nadšenie a dobrota.
Nech Vás ochraňuje Patrónka Slovenska,
Sedembolestná Panna Mária šaštínska.
Deti z Radosti

Jubilantovi prišli zablahoželať jeho dlhoroční priatelia Agneša Frčová, Ján Krigovský, 
František Podolský starší, Helena Čajková a František Podolský mladší. Foto: FP

Fridrich Kolarovič stále rád hrá. Aj s Jánom Krigovským. Foto: Ferko Podolský
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„V súvislosti s aktuálnou pandemickou 
situáciou Vás žiadame“ - alebo 
po stopách chorôb minulých (2.)

Úvodný článok zverejnený v minulom čísle Senčana sme skončili  
s prísľubom, že sa bližšie pozrieme na exteriérne architektonicko-
sochárske diela v  našom meste, pripomínajúce niekdajšie 
morové epidémie. 

V cirkevnom umení sa v rámci rekato-
lizácie dostáva do popredia kult Panny 
Márie a  svätcov, pod  ochranu ktorých 
sa veriaci mali uchýliť a nasledovať ich 
príkladný život. Preto sa ich zobrazova-
nie stalo v 17. - 18. storočí kľúčovou té-
mou umenia a po stredoveku tak nasta-
lo obdobie jej ďalšieho rozkvetu. Avšak 
kým miestom ich umeleckého stvárne-
nia boli v  stredoveku kostoly a  oltáre, 
v  novoveku sa v  podobách architekto-
nicko-sochárskych diel dostávajú najmä 
do ulíc a na námestia. Okrem rekatoli-
začného boja, slávenia vojenských a po-
litických víťazstiev panovníka či kato-
líckej cirkvi sa postupne stávali aj akou-
si formou vyjadrenia prosieb o  ochra-
nu pred rôznymi pohromami alebo 

naopak, boli zhmotnením vďaky za zá-
chranu. Osobitne mariánske a  trojičné 
stĺpy patrili do tej skupiny, ktoré sa sta-
vali v súvislosti s morovými epidémia-
mi ako votívne (ďakovné), pričom sta-
vať sa nemuseli bezprostredne po doz-
není epidémií ale aj s  odstupom času.1 
V našom meste sa stretávame s oboma 
príkladmi.

Barokovú sochu Immaculaty dala 
podľa miestnych tradícií postaviť rodi-
na už v úvodnom článku spomínaného 
šľachtica Štefana Bornemisszu v  roku 
1747. Oproti tomu však dobovo blíz-
ky písomný prameň uvádza ako stavi-
teľa seneckého pivovarníka Kristiána 
Plajchnera.2 Ten je v Senci písomne do-
ložený už v druhej dekáde 18. storočia. 

Dnes už chýbajúci anjeli na morovom stĺpe na pohľadnici z polovice 20. storočia. 
Kam sa podeli? Zdroj: Zbierka pohľadníc Mestského múzea v Senci.

Morový stĺp – Immaculata na seneckom 
Mierovom námestí. Foto: G. Strešňák, 2013.
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Okrem toho, že bol jediným pivovar-
níkom v  zemepanskom mestečku, bol 
jeho plnohodnotným obyvateľom a uží-
vateľom meštianskych práv.3 Bol dozais-
ta dostatočne bohatý a disponoval dob-
rými kontaktmi. Bol nielen krstným ot-
com Evy, dcéry Gregora Balogha, vrch-
ného úradníka (provizora) šintavských 
majetkov Františka Esterházyho, pokrs-
tenej 2. marca 1716 v Senci, ale stal sa aj 
svokrom jeho syna, Františka Juraja Ba-
logha. Rodine provizora pritom viackrát 
vypomohol aj finančnými pôžičkami.4

Mariánsky stĺp bol v minulosti viac-
krát opravovaný. Prvýkrát okolo roku 
1780 z prostriedkov tunajšieho majstra 
remenára Jozefa Puscha. Vtedy bol vy-
zdobený aj dvomi olejovými lampami, 
ktoré rozsvecovali každú sobotu.5 Ďal-
šie obnovy prebiehali v  rokoch 1824 
a  1911. Tabuľka z  červeného mramo-
ru osadená do   podstavca zachytáva 
mená investorov opravy z  roku 1911. 
Boli nimi Ján Bohony a  jeho manželka 
Barbara Lassu. Naposledy táto mestská 

pamätihodnosť prešla reštaurovaním 
v roku 1993, kedy sa vyhotovila kame-
nosochárska kópia sochy Panny Má-
rie. Stĺp bol prenesený na svoje pôvod-
né miesto – Mierové námestie z priesto-
ru pod Kostolom sv. Mikuláša, v ktorom 
sa ocitol v roku 1971 vďaka intolerancii 
vtedajšieho režimu.6

V čase posledného reštaurátorského 
zásahu bola samotná socha Immaculaty 
nahradená kópiou. Originál je v súčas-
nosti umiestnený na nádvorí Mestského 
úradu v  Senci. Po  rozšírení priestoro-
vých možností Mestského múzea v Sen-
ci bude vhodné zamyslieť sa nad jej pre-
miestnením do dôstojného expozičného 
prostredia. Z dobových pohľadníc zo za-
čiatku až polovice 20. storočia vieme, že 
pri päte stĺpa boli pôvodne osadené dve 
sochy anjelov.7 Žiaľ, tie sú v  súčasnos-
ti stratené. Okolo architektúry marián-
skeho stĺpa stála kamenná ohrádka s re-
liéfnym geometrickým dekorom. Podľa 
odborných odhadov bola ohrádka do-
daná sekundárne, až v čase niektorých 

opráv. Ohrádka sa dodnes nachádza 
pod  Kostolom sv. Mikuláša a  označu-
je tak miesto dvadsaťročného „vyhnan-
stva“ Immaculaty.

Socha Najsvätejšej Trojice na Robot-
níckej ulici je vytvorená v  ikonografic-
kom type s  charakteristickým frontál-
nym zobrazením tróniaceho Boha otca 
držiaceho kríž s ukrižovaným Kristom. 
Boh otec je odetý do dlhého rúcha s pá-
pežskou tiarou na  hlave, rukami drží 
ramená kríža, ktorý je vsadený medzi 
jeho kolená. Kompozíciu v  dolnej časti 
pod  krížom dotvára vznášajúca sa ho-
lubica. Tá symbolizuje Ducha svätého. 
Ďalšími doplnkami v  tejto časti sú šty-
lizované oblaky a  okrídlené hlavičky 
anjelov. Na  prednej strane hruškovito 
tvarovaného drieku stĺpa je reliéfne zo-
brazená Sedembolestná Panna Mária. 
Podľa latinského textu na  zadnej stra-
ne možno usúdiť, že ide o  votívny stĺp 
zemepána Františka Esterházyho, kto-
rý nechal postaviť  Adam Némethy spo-
lu so svojou manželkou Annou Rozáliou 
v roku 1729. Zemepánova vôľa tak bola 
vykonaná jeho tunajším úradníkom. 
Senecký trojičný stĺp bol reštaurova-
ný v  rokoch 2007–2008. Silne poškode-
ná časť stvárnenia Najsvätejšej Trojice 
bola nahradená kamenosochárskou kó-
piou. Torzo originálu bolo zakonzervo-
vané.8 V súčasnosti je vystavené v expo-
zícii Mestského múzea v Senci.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Gábor Strešňák
Mestské múzeum v Senci
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Stĺp Najsvätejšej Trojice na Robotníckej ulici. Foto: G. Strešňák, 2013.
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Dominik Poizl vyhral Slovenský pohár 
a stal sa majstrom Slovenska v lukostreľbe

Napriek tomu, že pandémia zanecháva nepriaznivý vplyv na celú 
spoločnosť vrátane športu, Senčan Dominik Poizl, študent 5. 
ročníka bilingválného gymnázia Pankúchova v Bratislave, stihol 
v lukostreľbe v roku 2020 dosiahnuť veľa. V kategórii juniori - 
olympijský luk vyhral Slovenský pohár v hale na 18 m, ktorý sa 
konal štvorkolovo v priebehu januára a februára. Počítali sa tri 
najlepšie kolá.

Z dôvodu pandémie boli zrušené všetky 
súťaže na úrovni republikovej aj medziná-
rodnej. Po znížení stavu chorých na covid 
sa mohol uskutočniť Slovenský pohár von-
ku na 70 m, taktiež štvorkolovo a počítali 

sa tri najlepšie kolá, ktoré vyhral. V stúpa-
júcej forme a mentálne silný Dominik do-
končil svoju juniorskú kariéru víťazstvom 
na  majstrovstvách Slovenska mládeže 
v Liptovskom Mikuláši. 

V juniorskej kategórii vyhral všetko, ale 
končí v nej, lebo v decembri bude mať 20 
rokov. Stal sa reprezentantom Slovenskej 
republiky. Prajeme mu, aby sa mu na bu-
dúci rok v kategórii mužov darilo tak dob-
re ako doposiaľ.
EP

Víťaz Slovenského pohára Dominik Poizl.
Foto: LKB

Tréneri a strelci lukostreleckého klubu Bratislava (LKB), trénermi sú 
Vladimír Hurban a Vladimír Hurban Junior Foto: LKB

X. ročník Seneckého behu PRESUNUTÝ

Jubilejný X. ročník Seneckého behu okolo 
Slnečných jazier PRESUNUTÝ na nový ter-
mín 25.9.2021. 

Dôvodom sú opatrenia vydané hlav- 

ným hygienikom Slovenskej republi-
ky a  Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky v  súvislosti s  pan-
démiou ochorenia COVID-19 platné  

od  1. septembra 2020, ako aj nové opat-
renia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva platné pre  okres Senec  
od  6. septembra do  30. septembra 2020, 
ktorými sa zakazuje organizácia hromad-
ných podujatí v exteriéri nad 500 osôb.

V súvislosti s  pandémiou a  vydanými 
opatreniami sa Komisia športu rozhodla 
presunúť jubilejný X. ročník Seneckého 
Behu okolo Slnečných jazier na 25. septem-
ber 2021. 

Chceme poďakovať všetkým prihláse-
ným bežcom a zároveň vyjadriť presvedče-
nie, že jubilejný X. ročník v novom termíne 
bude lepší, krajší a bezpečnejší. Vidíme sa 
25. septembra 2021!
GR
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Jachtári získali na Veľkej cene Slovenska 
tri 3. miesta
Na Veľkej cene Slovenska/Grand Prix Slo-
vakia 2020 sa podarilo reprezentantom 
klubu JK Tatran Bratislava, ktorý pôsobí 
v  Senci, získať výborné umiestnenia. Ja-
kub Pribylka v  triede BIC TECHNO 293 
získal celkovo 3. miesto. Adela Prokopco-
vá sa v lodnej triede OPTIMIST v kategórii 

mladších žiačok umiestnila na  3. mieste. 
Emma Sopúchová z  Chorvátskeho Grobu 
získala 3. miesto medzi staršími žiačkami. 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska sa 
konali 12.-15.9. na  Veľkej Domaši. Úspeš-
ným športovcom blahoželáme!
MO

Víťazná radosť.
Foto: surfclub Domaša

Na stupňoch víťazov.
Foto: surfclub Domaša

Roman Szalai suverénne vyhral 5. ročník pretekov 
v orientačnom plávaní
Na Slnečných jazerách pred areálom po-
tápačského klubu PICCARD Senec sa 22.8. 
uskutočnil 5.ročník pretekov v  orientač-
nom potápaní. Mimoriadne pekné počasie 
a  pre orientáciu vyhovujúca kalná voda 
boli zárukou dobrého potápania a rovna-
kých podmienok pre všetkých súťažiacich. 

Na štarte sa zišli potápači zo Senca, ale 
aj zo širokého okolia. Preteká sa na trati vy-
týčenej hĺbkovými bójami pomocou kom-
pasov. Pretekár sa po  celú dobu nesmie 
vynoriť.

Tohtoročným suverejným víťazom sa 
stal náš člen Roman Szalai. Presný obrat 
na krížovej bóji a následný stred v cieli mu 
vyniesli víťazstvo v nevídanom čase. 

Boj o druhé a tretie miesto bol však úpl-
ne vyrovnaný. Benkovský a Tóth mali úpl-
ne rovnaké bodové vyhodnotenie. Rozhod-
covská komisia na čele s pánom Bednári-
kom rozhodla napokon jednohlasne v pro-
spech Benkovského pre  jeho excelentnú 
presnosť v  cieli. Náš talentovaný mladý 
plavec – nádej seneckého orientu  - Ben-
kovský ml. Skončil napokon bez  pódiové-
ho umiestnenia.

Toto úspešné podujatie prišiel podporiť 
aj poslanec mestského zastupiteľstva Ru-
dolf Galambos a  ocenilo ho aj množstvo 

divákov, s  ktorými sa spolu tešíme aj 
na ďalší, 6. ročník, v septembri 2021. 
PICCARD Senec, Ing.Tibor Tóth

Víťazi, organizátori aj fanúšikovia.
Foto: Dalibor Martišovič
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Európsky týždeň mobility bol najmä o cyklistike

Nočná cyklojazda Sencom
Nočná cyklojazda Sencom v rámci Európ-
skeho týždňa mobility dopadla na  výbor-
nú. Zúčastnilo sa jej okolo 50 cyklistov. Štát-
na a mestská polícia dohliadala na bezpeč-
nosť cyklistov.
MO

Parkovanie bicyklov v meste
Preventistka Michaela Petrášová z  OR PZ 
Senec a  dvaja príslušníci mestskej polície 
s predškolákmi z MŠ Kollárova, MŠ Kysuc-
ká a prvákmi zo ZŠ Kysucká hovorili o po-
vinnej bezpečnostnej výbave cyklistu a bi-
cykla. Ukázali deťom, ako má byť bicykel 
správne primknutý k  stojanu. Spoločne 
na Lichnerovej ulici známkovali zaparko-
vané bicykle a  ich zabezpečenie. Dávali 
aj horšie známky, pretože bicykle boli za-
mknuté o koleso, prípadne bol použitý me-
nej bezpečný zámok. Niektorí si nezabez-
pečili bicykel vôbec, pretože si mysleli, že 
ak ho majú na dohľad, nič sa nemôže stať.

V posledný deň Európskeho týždňa mo-
bility si túto aktivitu dospeláci zopakova-
li aj s deťmi zo ZŠ Tajovského a ZŠ Alberta 

Molnára Szencziho. Deti zo  ZŠ Mlynská 
sa z  epidemiologických dôvodov nemohli 
zúčastniť.
VCs

Cyklovýlet na Mohylu  
M. R. Štefánika
Viac ako tridsiatka seneckých cyklistov 
vyrazila na  spoločný výlet na  Mohylu M. 
R. Štefánika. Z  Jablkárne dostali účastní-
ci jabĺčka a  v rámci projektu ETM tričká, 
sladkosti a  vodu z  rúk projektovej mana-
žérky Angeliky Matlohovej. Pelotón vie-
dol Lukáš Cerovský z Cyklopasie po trase, 
ktorú vytýčil Ladislav Stolárik, predseda 
Klubu slovenských turistov v  Senci: smer 
kruhový objazd na Šamorín –  za mostom 
pri  Čiernej vode na  Tureň – Nová Dedin-

ka – po cyklochodníku smer Bernolákovo – 
Ivanka pri Dunaji – Mohyla M. R. Štefánika 
a späť. Najmladším účastníkom výletu bol 
4,5-ročný Benjamínko a najstaršou 77-roč-
ná Zuzana Matejová. 

Ďakujeme príslušníkom mestskej polí-
cie, Ľubošovi Žilincovi a Jurajovi Súkeníko-
vi, ktorí sprevádzali cyklistov počas celého 

výletu. Za zdravotnícku podporu patrí vďa-
ka Osamovi Al-Khaldimu, ktorý bol pripra-
vený zasiahnuť v prípade nehody, či iného 
zdravotného problému účastníkov.
VCs

ETM 2020 - Cykloraňajky 
pre cyklistov 
V parku pred budovou MsÚ si v piatok 18. 
septembra rozložili stánok projektové ma-
nažérky mesta. Ponúkali kávu, čaj, pagáči-
ky, štrúdle aj iné sladkosti cyklistom idú-
cim do práce, do školy či na rannú cyklo-
jazdu. Nie všetci mali čas sa zastaviť, ale tí, 
ktorí si našli desať minút v rannom zhone, 
uvítali možnosť zohriať sa horúcim nápo-
jom a  prehodiť si pár slov s  viceprimáto-
rom a  zamestnankyňami mesta o  budúc-
nosti cyklistiky v meste a jeho okolí.
VCs

Za pamiatkami Senca na bicykli
Pri železničnej stanici sa stretli tí, kto-
rí majú radi nielen cyklistiku ale aj histó-
riu. Vedúci Mestského múzea v  Senci Gá-
bor Strešňák pripravil zaujímavý výklad 
o pamätihodnostiach nášho mesta, pri kto-
rých sa cyklisti zastavili. Hovoril o  Slneč-
ných jazerách a ich vzniku, o Kaplnke Naj-
svätejšej Trojice, o  Tureckom dome, Veľ-
kom a Malom Štifte a budove, ktorá stála 
nad  dnešnou vínnou pivnicou Jungpereg 
1632 v Senci a kedysi sa využívala ako ško-
la a neskôr ako poliklinika.

Mesto Senec podporuje udržateľnú 
mestskú mobilitu a  zapojilo sa už štvrtý-
krát do kampane  Európsky týždeň mobi-
lity. Témou ročníka 2020 bola „Čistejšia do-
prava pre všetkých“ zameraná na význam 
dostupnosti dopravy s nulovými emisiami.
MO


