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Okres Senec už nie je zelený, dodržiavajme pravidlá.
Buďme k sebe navzájom ohľaduplní a pomáhajme si. 

Čím Senčanov zaujala návšteva 
Svätého Otca Františka 
na Slovensku?
(str. 16-17)

Ali Macsai pomáha v Afrike 
s tvorbou udržateľných 
pracovných  miest.
(str. 18-19)

Seneckého triatlonu sa 
zúčastnil aj viceguvernér NBS 
Ľudovít Ódor.
(str. 26)

Pozvánka  
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
26. október 2021 o 9:00 v MsKS v Senci

Materiály na zasadnutie sa zverejňujú 
na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať  
na www.zastupitelstvo.sk

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci. Foto: MO

Odfoťte sa pri 3D 
nápise #Senec 
Pred budovami Mestského kultúrne-
ho strediska a  Mestského múzea pribud-
li 1,80 metra vysoké trojrozmerné písme-
ná #SENEC. V  súčasnosti sú v  kombinácii 
modrej a  bielej farby, ale mesto ich bude 
môcť podľa potreby aj premaľovať. Na  čo 
slúžia? Napríklad na to, aby ste sa pri nich 
mohli vyfotiť a  zavesiť fotky na  sociálne 
siete.

Ako povedala Janka Žilincová z  Mest-
ského kultúrneho strediska, „niečo takéto 
nám v Senci chýbalo. Turisti ale aj Senča-
nia sa môžu pri nápise odfotiť a robiť dobré 
meno nášmu mestu napríklad aj na sociál-
nych sieťach. Možno sa tu budú fotiť aj nie-
ktorí z  účinkujúcich z  našich kultúrnych 
podujatí. Len dúfame, že 3D písmená ne-
budú terčom vandalov. Zachovajme si to, 
čo máme v meste pekné, aby to mohli ob-
divovať aj iní.“

Ako by podľa vás mohli vyzerať tieto 3D 
písmená v roku 2022, kedy bude Senec osla-
vovať 770. výročie prvej písomnej zmien-
ky? Napíšte nám: sencan@senec.sk
MOTrojrozmené písmená na Námestí 1. mája. Foto: Janka Žilincová
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 14.9.2021

Uznesenie MsZ 71/2021
MsZ prerokovalo a  vzalo na  vedomie 
informatívnu správu hlavného kontrolóra 
o výsledkoch kontrol za júl - august 2021.
Uznesenie MsZ 72/2021
MsZ prerokovalo a schválilo Výročnú 
správu Mesta Senec za rok 2020 (konsoli-
dovanú obsahujúcu aj údaje z individuál-
nej účtovnej závierky)
Uznesenie MsZ 73/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo plnenie 
rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2021.
Uznesenie MsZ 74/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na  zmenu rozpočtu Mesta Senec na  rok 
2021 a použitie prostriedkov rezervného 
fondu podľa VZN Mesta Senec č.3/2015.
Uznesenie MsZ 75/2021
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie 
vyhodnotenie rozpočtu a účtovný hospo-
dársky výsledok MsKS Senec za 1-6/2021.
Uznesenie MsZ 76/2021
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo prevod 
správy majetku Mesta Senec k 1.10.2021  
a to: „Nadstavba a modernizácia MŠ Ky-
sucká“, „Nadstavba a  rekonštrukcia ku-
chyne MŠ Kysucká“, nehnuteľný a  hnu-
teľný majetok.
Uznesenie MsZ 77/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na obstaranie valníka so sklápačom for-
mou finančného lízingu.
Uznesenie MsZ 78/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo Doda-
tok č. 1 k  Zmluve o zriadení  spoločného  
obecného úradu podľa Prílohy č. 1.
Uznesenie MsZ 79/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľného majetku Mes-
ta Senec pre PhDr. Máriu Kiskovú za kúp-
nu cenu 300,- €/m2, čo činí za výmeru 29 
m2 spolu 8.700,- €.
Uznesenie MsZ 80/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na prenájom nehnuteľností v lokalite Sl-
nečné jazerá pre  PhDr. Máriu Kiskovú 
v zóne Slnečné jazerá za cenu 1,63,-€/m²/
rok.  Spolu cena – 99,43 €/rok.
Uznesenie MsZ 81/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľného majetku Mes-
ta Senec pre Martina Záhoru a manželku 
Nikolu Záhorovú za kúpnu cenu vo výške 
300,- €/m2, čo činí za výmeru 161 m2 spo-
lu 48.300,- €.

Uznesenie MsZ 82/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na prenájom nehnuteľného majetku Mes-
ta Senec pre  Martina Záhoru a  Nikolu 
Záhorovú za  cenu 1,63 €/m2/rok, čo činí 
za výmeru 161 m2 spolu 262,43 €/rok.
Uznesenie MsZ 83/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na prenájom nehnuteľností v lokalite Sl-
nečné jazerá za cenu 4,15,-€/m²/rok spolu 
cena 136,95 eur/rok. 
Uznesenie MsZ 84/2021
MsZ prerokovalo a  neschválilo ná-
vrh na prenájom nehnuteľností v  lokali-
te Slnečné jazerá pre  Ing. Mariana Lali-
ka a Martina Záhoru za cenu 20,76,-€/m²/
rok.  Spolu cena – 456,72 €/rok.
Uznesenie MsZ 85/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na prenájom nehnuteľností na Slnečných 
jazerách pre Ing. Mariana Lalika za cenu 
1,63 ,-€/m²/rok. Spolu – 81,50 €/rok.
Uznesenie MsZ 86/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj pre Ing. Petra Nagya a man-
želku Mgr. Kamilu Nagyovú za  cenu 
140,- €/m2.
Uznesenie MsZ 87/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo zámer 
a  určenie spôsobu predaja nehnuteľné-
ho majetku Mesta Senec, časť pozemku 
C-KN parc.č. 5541/1 ostatná plocha o vý-
mere cca 104 m2, formou obchodnej ve-
rejnej súťaže.
Uznesenie MsZ 88/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj nehnuteľného majetku Mes-
ta Senec pre Ing. Andreja Kollára za cenu 
300,- €/m2.
Uznesenie MsZ 89/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj pozemku C-KN p.č. 147/2 za-
stavaná plocha a  nádvorie o  výmere 51 
m2 oddelený od  pozemku E-KN parc.č. 
936/106 zastavaná plocha a nádvorie pre 
Vladimíra Gráfa a  Janette Gráfovú 
za cenu 80,- €/m2.
Uznesenie MsZ 90/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na prenájom pozemku C-KN parc. č. 147/2 
zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere 
49,3 m² oddelený od pozemku E-KN parc. 
č. 936/106 zastavaná plocha a  nádvorie 
pre Vladimíra Grafa za cenu 0,29 ,-€/m²/
rok.  Spolu cena – 14,30  €/rok.

Uznesenie MsZ 91/2021
MsZ prerokovalo a  neschválilo zá-
mer a určenie spôsobu predaja pozemku 
C-KN parc.č. 2166 o výmere 1191 m2.
Uznesenie MsZ 92/2021
MsZ prerokovalo a  neschválilo ná-
vrh na zámenu nehnuteľností v prospech 
vlastníkov: Jaroslav Tatranský a manžel-
ka Andrea Tatranská.
Uznesenie MsZ 93/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na odpredaj pozemku pre Ľudmilu Jellu-
šovú za cenu 120,- €/m2.
Uznesenie MsZ 94/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na  prenájom pozemku reg. „C“ parc. č. 
2460/36 o  výmere 81 m² geometrickým 
plánom č. 547/2017 oddelený od pozem-
ku reg. „C“ parc.č. 2460/1 ostatná plocha 
v  lokalite Slnečné jazerá pre  MUDr. Ka-
tarínu Mojžišovú, Ing. Juraja Jamrišku 
a Mgr. Michaelu Koktovú za cenu 1,63,-€/
m²/rok, spolu 277,10  €/rok
Uznesenie MsZ 95/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na odpredaj pozemku C-KN parc.č. 4874/1 
o  výmere 253 m2 pre  Olivera Targoša 
za cenu 120,- €/m2.
Uznesenie MsZ 96/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na  odpredaj časti pozemku pre  PaedDr. 
Miroslava Kuchariča a  manželku Máriu 
Kucharičovú za cenu 120,- €/m2.
Uznesenie MsZ 97/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na prenájom časti pozemku registra „C“ 
parc. č. 2371/1 na  Slnečných jazerách 
pre Ing. Pavla Kvála a Mgr. Silviu Kválo-
vú za 1,63,-€/m²/rok. Spolu – 285,25  €/rok.
Uznesenie MsZ 98/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo návrh 
na prenájom v lokalite Slnečné jazerá pre 
Moniku Trpínovú za  cenu 20,76,-€/m²/
rok.  Spolu cena – 228,36  €/rok.
Uznesenie MsZ 99/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na  prenájom pozemku na  Slnečných ja-
zerách pre  Ing. Arch. Severína Kliského 
a  JUDr. Zuzanu Kliskú za 1,63,-€/m²/rok. 
Spolu 246,13,- €/rok.
Uznesenie MsZ 100/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo návrh 
na rozšírenie predmetu Nájomnej zmlu-
vy č. 10/2010 s SCR Senec. s.r.o. o časť po-
zemku C-KN parc. č. 805 a časť pozemku 
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Z činnosti Mestskej polície
• O 11:15 Mestskej polícii oznámili, že na Pribi-

novej sa nachádza opatrovateľka pri dverách 
80-ročnej pani D. a nevie sa k nej dostať. Pani 
je počuť za dverami, ale nevie otvoriť. Hliad-
ka sa s  ňou po  príchode na  miesto pokúsila 
cez dvere komunikovať a zistila, že vo večer-
ných hodinách spadla a odvtedy leží na mieste 
bez liekov a vody. Vzhľadom na to, že vznikla 
dôvodná obava o  jej život a  zdravie, hliadka 
na mieste okamžite rozhodla o potrebe otvo-
riť byt, pričom požiadala o súčinnosť HaZZ, na-
koľko bolo potrebné otvoriť dvere uzamknuté 
na 2 zámky. Okamžite bola vyrozumená RZP. 
Po  otvorení dverí a  poskytnutí prvej pomoci 
prišla RZP a  rozhodla o  okamžitom presune 
do nemocnice Ružinov. Hliadka MsP v spolu-
práci s  vedúcim útvaru výstavby zabezpeči-
la uzavretie bytu náhradnými dverami, kto-
ré boli zapečatené. Úkony ukončila hliadka 
o 14:00.

• V rámci súčinnosti s  OO PZ SC, hliadka MsP 
preverila oznam, že na  Hornej ulici sa nie-
kto vlámal do rodinného domu a oznamova-
teľ zatiaľ nevidel podozrivú osobu z neho vy-
chádzať. V rámci úkonov za účelom zadržania 
páchateľa v rodinnom dome sa zistilo, že ide 
o majiteľa nehnuteľnosti.

• Telefonický oznam, že na Letnej sa nachádza 
žena vo veku okolo 45 rokov a vyzlieka sa do-
naha. Po príchode hliadky MsP bola žena riad-
ne oblečená a  hliadke tvrdila, že trpí schi-
zofréniou. V priebehu úkonov na zistenie jej 
totožnosti sa začala správať nepríčetne a  za-
čala sa vyzliekať a  obliekať. Z  jej správania 
bolo zjavné, že ide o psychickú poruchu, preto 
bola privolaná zdravotnícka pomoc. Pracovní-
ci RZP ju previezli na psychiatrické vyšetrenie 
do NsP Antolská v Bratislave. 

• Telefonický oznam, že na Fučíkovej pri Conra-
de sa nachádzajú dvaja bezdomovci, popíjajú 
alkohol a znečisťujú okolie. Na mieste bolo zis-
tené, že sa jedná o známe firmy F. J. z Boldogu 
a jeho kamaráta J. M. zo Senca, ktorí uviedli, 
že sú tak opití, že nevládzu ani chodiť. Meno-
vaní boli upozornení na protiprávne konanie.

• Telefonický oznam od muža z penziónu Ami-
gos, že je v ohrození. Hliadka na mieste zisti-
la, že sa jedná o M. J. z Piešťan, ktorý zavolal 
na  MsP, lebo sa chcel nechať odviezť domov. 
Inú pomoc odmietol.

• Telefonický oznam, že na  Lichnerovej sa na-
chádza dezorientovaný muž, ktorý vykrikuje. 
Išlo o S. V. zo Senca, ktorého hliadka zadržala 
pred kaviarňou Lucia. Bola privolaná RZP, kto-
rá menovaného previezla na psychiatrické vy-
šetrenie a hliadka OOPZ SC.

• Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom.
    Mestská polícia

C-KN parc. 3444/1 o  výmere cca 25 
m2 (parkovisko na  Nám. 1. mája 
pre  elektromobily) za  nájomné sta-
novené v Nájomnej zmluve na 0,62 €/
m2/rok, na dobu neurčitú.
Uznesenie MsZ 101/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo ná-
vrh na prenájom časti pozemku C-KN 
parc. č. 812/7 o výmere 4,5 m2 pre Lidl 
Slovenská republika za  28,04€/rok 
na  10 rokov na  umiestnenie nabíja-
cej stanice pre elektromobily.
Uznesenie MsZ 102/2021
MsZ prerokovalo a neschválilo ná-
vrh na zámenu nehnuteľností v pro-
spech spoluvlastníka Jozefa Mikulca.
Uznesenie MsZ 103/2021
MsZ vzalo na vedomie Zmluvu o bu-
dúcej zmluve o zriadení vecných bre-
mien č.023/18/04/ZoBZ, uzatvorenú 
v súlade s Uznesením MsZ č. 43/2018, 
prerokovalo a  schválilo návrh 
na zriadenie vecných bremien pre Zá-
padoslovenskú distribučnú, a.s.
Uznesenie MsZ 104/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo ná-
vrh na realizáciu projektu „Cyklistic-
ká cesta Senec, Úsek: Pošta - Hečkova 
ulica“ so  zabezpečením finančných 
prostriedkov na  spolufinancovanie 
vo výške 14.593,96 €.
Uznesenie MsZ 105/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo ná-
vrh na  „Revitalizáciu vodnej plochy  
Slnečné jazerá Senec“, následné mož-
nosti jej realizácie a odsúhlasenie va-
riantu č. 1 zámeru pri  postupe kon-
cepčného a dlhodobého skvalitnenia 
vody na Slnečných jazerách.
Uznesenie MsZ 106/2021
MsZ vzalo na vedomie Uznesenie č. 
51/2020, ktorým bol schválený bezod-
platný prevod SO 04 Dažďová kanali-
zácia vybudovaná na parc. č. 5345/7, 
5350/16, 5350/9, 5352/1, ktorých vlast-
níkom je Mgr. Gejza Varga a  na po-
zemkoch parc. č. 5345/20, 5345/19, 
5345/24, ktorých vlastníkom je Mesto 
Senec a neschválilo v Uznesení MsZ 
v  Senci č. 51/2020 vypustenie pod-
mienok pod písm. c) a písm. f) a zme-
nu podmienky pod  písm. b) takto: 
„postúpenie práv zo  zodpovednosti 
za vady voči zhotoviteľovi diela v tr-
vaní 2 rokov“.
Uznesenie MsZ 107/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo od-
kúpenie stavby súp. č. 2187, posta-
venej na pozemku C-KN par. č. 2557 
o výmere 1375 m2 od Ing. Ladislava 

Mattu za cenu 85.000 €. MsZ schváli-
lo podmienku odkúpenia stavby, a to 
vysporiadanie všetkých záväzkov 
voči Mestu Senec.
Uznesenie MsZ 108/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo ná-
vrh na  odvolanie člena Komisie ži-
votného prostredia a  verejného po-
riadku – Ing. Marianny Glončákovej.
Uznesenie MsZ 109/2021
MsZ prerokovalo a schválilo návrh 
na vymenovanie nového člena Komi-
sie životného prostredia a verejného 
poriadku – Ing. Jany Némethovej.
Uznesenie MsZ 110/2021
MsZ prerokovalo a  schválilo od-
kúpenie pozemkov, parc. č. 4412/38, 
druh pozemku: záhrada o  výmere 
2769 m2, parc. č. 4414/2, druh po-
zemku: zastavaná plocha a  nádvo-
rie o výmere 43 m2, parc. č.4414/29, 
druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1787 m2, parc. 
č.4414/90, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 219 m2, 
parc. č. 4414/378, druh pozemku: za-
stavaná plocha a nádvorie o výmere 
94 m2 od Kataríny Kičkovej za cenu 
140€/m2, čo činí za výmeru 4912 m2 
spolu 687.680 €.
Uznesenie MsZ 111/2021
MsZ prerokovalo a schválilo odkú-
penie nehnuteľností parc. č. 4412/40, 
druh pozemku: záhrada o  výmere 
3945 m2, parc. č. 4413/74, druh po-
zemku: zastavaná plocha a nádvorie 
o  výmere 152 m2 a  parc. č.4414/16, 
druh pozemku: zastavaná plocha 
a  nádvorie o  výmere 372 m2, parc. 
č.4414/89, druh pozemku: zastava-
ná plocha a nádvorie o výmere 1546 
m2 od Zdenka Černaya za cenu 140€/
m2 čo činí za výmeru 6015 m2  spolu 
842 100,- €, stavba – dielňa postavená 
na  pozemkoch C-KN parc.č. 4414/16 
a  C-KN parc.č. 4414/90 od  Zdenka 
Černaya za cenu 1,- €.
MsZ  súhlasí so  spôsobom financo-
vania kúpy nehnuteľností z  uznese-
ní 110 a 111/2021 – 100% úver. Pod-
mienky financovania budú schvá-
lené samostatným uznesením MsZ 
v  Senci. V  prípade, ak Mestu Senec 
nebude zo  strany banky poskytnutý 
úver, toto uznesenie stráca platnosť.
Rôzne
Pokračovanie zasadnutia sa konalo 
22. septembra, kde bol bod „rôzne“. 
Viac na www.zastupitelstvo.sk

   MO
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Z kalendára primátora mesta Senec 
Dušana Badinského za september

• Slávnostné kladenie vencov ku Dňu ústavy v spolupráci 
s Miestnym odborom Matice slovenskej v Senci

• Pracovné stretnutie s predsedom BSK Jurajom Drobom
• Účasť na Triatlone Senec
• Rada regiónu Podunajsko
• Individuálne stretnutia s vedúcimi zamestnancami
• Individuálne stretnutia s občanmi mesta Senec
• Pravidelné stretnutia s vedúcou školského úradu a rie-

šenie aktuálnej situácie týkajúcej sa prevádzky MŠ a ZŠ
• Snem ZMOS-u v Hoteli Senec
• Mestské zastupiteľstvo v Senci
• Účasť na Burčiakovom hodovaní
• Pracovné stretnutie k plánu činnosti škôl na ďalšie roky
• Pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta Senec na tému školského 
semaforu a prenájmu telocviční športovým klubom

• Pracovné stretnutie s  Petrom Krasnecom, konateľom 
spoločnosti AVE SK, k separácii komunálneho odpadu

• Slávnostné otvorenie výtvarnej súťaže žiakov základ-
ných škôl v MsKS Labyrint k  téme Európskeho týždňa 
mobility

• Účasť na Seneckom behu okolo Slnečných jazier
• Koncert hudby raného baroka v MsKS Labyrint
• Rada RVC Podunajsko
• Pracovná cesta RVC na Podbanské
Dagmara Mičeková

Stav priorít vedenia mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva na volebné obdobie

Poliklinika
Na úradnej tabuli bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk 
na vypracovanie architektonickej štúdie. 
Je 5 prihlásených. Mesto tiež oslovilo banku za účelom schvále-
nia úveru.
Školstvo
Mestské zastupiteľstvo v Senci schválilo návrh na odkúpenie po-
zemkov za  účelom výstavby novej základnej školy a  odsúhlasilo 
spôsob financovania - 100% úver. 
Podmienky financovania budú schválené samostatným uznesením.

Územný plán
Mesto Senec ako orgán územného plánovania a obstarávateľ no-
vého Územného plánu mesta Senec rozoslalo v súlade s § 21 ods. 
(9) stavebného zákona pozvánky na prerokovanie pripomienok 
verejnosti ku Konceptu ÚPN mesta Senec, ktoré neboli zohľad-
nené. Podľa výsledkov prerokovania konceptu bude spracované 
súborné stanovisko, ktoré bude následne predložené mestskému 
zastupiteľstvu. 
Športový areál
Pripravuje sa stretnutie vedenia mesta a komisie športu pri MsZ.
MO

Návrh na Cenu mesta za rok 2020
Aj tento rok bude mesto Senec oce-
ňovať významné osobnosti náš-
ho mesta. Návrhy so  životopisom 
a  odôvodnením je možné zasie-
lať do 21. októbra 2021 na adresu: 
hranovam@senec.sk
Cena mesta sa udeľuje za:
• vynikajúce tvorivé výkony a vý-

znamné výsledky vedeckej, tech-
nickej, umeleckej, publicistickej 
a verejnoprospešnej činnosti

• činnosť osôb, ktoré sa význam-
ným spôsobom pričinili o  hos-
podársky a  kultúrny rozvoj 
mesta, jeho propagáciu doma  
i v zahraničí

• činnosť osôb pri  záchrane ľud-
ských životov a  majetku mesta 
a jeho obyvateľov

• získanie Janského diamantovej 
plakety

Dagmara Mičeková
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Sála SOŠ automobilovej a podnikania má nový strop
Veľkú miestnosť v  Strednej odbornej ško-
le automobilovej a podnikania, ktorá slúži 
ako jedáleň pre 4 školy, poznajú Senčania 
aj ako priestor na plesy, svadby, stretnutia 
seniorov či iné zábavy. Po tom, čo sa v roku 
2020 podarilo vymeniť podlahu za súčasnú 
vkusnú dlažbu, sa škola pustila do ďalších 
potrebných zmien. 

Ako povedal vedúci hospodársko-tech-
nického úseku Róbert Podolský, „počas 
prázdnin sa v  rekordnom čase podarilo 
firme pána Izsáka vymeniť 31-ročný starý 
podhľad za  nový. Práce financoval Brati-
slavský samosprávny kraj, pod ktorý naša 
škola patrí. Podarila sa úprava stropu, kto-
rý bolo treba riešiť nielen z estetického, ale 
už aj z bezpečnostného hľadiska.“

Strop je nasvietený LED osvetlením, 
na  ktorom sa dajú meniť farby, čo si po-
chvaľuje aj okolo 700 detí, ktoré sa tu stra-
vujú. Pani kuchárky im vedia zmeniť farbu 
nasvietenia podľa želania.

V ďalšom období sa plánujú prá-
ce na  stenách sály a  neskôr by mal prísť 
na rad aj foyer a vstup do budovy.
MO

Snem ZMOS sa konal v Senci
V Hoteli Senec sa uskutočnilo najdôležitej-
šie podujatie roka Združenia miest a obcí 
Slovenska. 8. a 9. septembra 2021 sa konal 
31. snem ZMOS-u, ktorý bol aj oslavou 30 
rokov miestnej územnej samosprávy od jej 
znovuobnovenia v roku 1990.

Na otvorení snemu sa zúčastnil predse-
da Vlády Slovenskej republiky Eduard He-
ger a viacerí členovia jeho vlády. Prítomný 
bol aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič 
a  mnoho vysokých predstaviteľov štátnej 
a verejnej správy.

Na začiatku zaznela štátna hymna Slo-
venska a  po nej hymna Európskej únie. 
Všetkým prítomným sa prihovoril primá-
tor mesta Senec Dušan Badinský. Krátko 
predstavil mesto a  jeho vysoký turistic-
ký potenciál. Vyzdvihol, že Senec je tole-
rantným, multikultúrnym mestom, malým 
New Yorkom, ako ho s určitým zveličením 
nazval svetoznámy fotograf Tibor Huszár.
VCsPredstavitelia ZMOS a Vlády SR spoločnej zaspievali hymnu. Foto: VCs

Primátor mesta Senec Dušan Badinský privítal 
účastníkov snemu. Foto: Vlado Anjel

Sála nasvietená na ružovo... 

...a na modro. Foto: MO
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Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac august

Papier a lepenka
2020 – 29,97t
2021 – 39,19t
Plasty
2020 – 23,78t
2021 – 55,46t
Sklo
2020 – 23,62t
2021 – 27,28t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2020 – 87,60t
2021 – 149,44t
Zmesový komunálny odpad
2020 – 623,58t
2021 – 475,92t
Kuchynský odpad
2021 - 54,11t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 814l

Jesenné upratovanie 
v rovnakom režime ako na jar

Rodinné domy: 
Termín: 11. - 22.10.2021
Spôsob zberu: odpady sa budú zbierať 
z ulíc podľa jednotlivých zón ako sa zbiera 
odpad z kuchyne. 
Druhy odvážaných odpadov: objem-
ný odpad, orezy zo stromov a kríkov zvia-
zané v  otiepkach (kampaňový zber BRO) 
a elektronika.
Bytové domy:
Termín: 25. - 29.10.2021
Spôsob zberu: domový dôverník alebo 
bytový správca dohodne presný termín 
a miesto vyloženia roztriedeného odpadu 
na útvar verejnej zelene, údržby a čistoty 
mesta.
Kontakt: udrzba@senec.sk, 02/20205162
Druhy odvážaných odpadov: objemný od-
pad, drevo, elektronika.
Prosíme, aby občania dodržiavali harmo-
nogramy a  nevykladali odpad po  zozbie-
raní - ten im už nebude odvezený. Od-
pad je nutné vyložiť po roztriedení najne-
skôr do 6:30 pred nehnuteľnosť. Následne 
bude pracovníkmi útvaru verejnej zelene, 
údržby a čistoty mesta vyzbieraný.
Odpady s  obsahom škodlivých látok 
(nebezpečné odpady):
Termín: 1. - 29.10.2021
Miesto umiestnenia kontajnera: areál 
zberného dvora Železničná.
Druhy odvážaných odpadov: obaly z fa-
rieb, lakov a  chemikálií, motorové oleje, 
farby, laky, postreky a podobné.

S akými výsledkami v Senci 
triedime plasty?
25. augusta sa na  zbernom dvore kon-
trolovalo triedenie plastov z  rodinných 
domov a  tiež z  bytových domov. Kde 
konkrétne?

Z bytových domov – ulice Zemplínska, 
Gagarinova, Kysucká, Bratislavská a  Svä-
toplukova, sa vybralo 10 ks 1100-litrových 
žltých zberných nádob, ktoré zvozové vo-
zidlo priviezlo na  zberný dvor. Následne 
zamestnanci mesta a  jeden dobrovoľník 
odpad dotrieďovali ručne podľa pokynov 
zástupcov organizácie zodpovednosti vý-
robcov. V  týchto nádobách sa našlo všeli-
čo. Najodpudzujúcejšou vecou bola použi-
tá detská plienka.

V rodinných domoch vyzbierali 30 
vriec z  ulíc: Letná, Hviezdoslavova, Bélu 
Bartóka. Tam bol odpad viditeľne lepšie 
vytriedený, ale našli sa chuťovky ako sklo 
alebo gumáky. 

Udeľujeme VEĽKÚ POCHVALU pre  je-
diného dobrovoľníka, Gábora Klenovicsa, 
ktorý nám prišiel ochotne pomôcť a  vy-
držal s nami do konca. Ďakujeme za  jeho 

proaktívny prístup a  zároveň prínosné 
podnety k  samotnému triedeniu získané 
životom v zahraničí.
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva 
a Martina Ostatníková

Takto vyzerajú plasty z našich kontajnerov. Foto: IG

...ani toto do nich určite nepatrí. Foto: IGA toto...
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Informácie o Mestských novinách Senčan nájdete na 
www.sencan.sk

09-02

Zelená elektrina – najľahší spôsob ako 
mať zelenší domov
Možno ste už v médiách zachytili, že na Slovensku 
majú spotrebitelia možnosť pomáhať slovenskej prí
rode napríklad aj tak, že podporujú výrobu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie. Medzi obnoviteľ
né zdroje patrí napríklad slnko, voda či vietor. Aj 
na Slovensku máme množstvo takýchto zelených 
elektrární, ktoré môžete podporiť aj vy. ZSE má  
pre svojich zákazníkov službu Zelená elektrina, 
v rámci ktorej si zákazníci môžu vybrať, ktorý ob
noviteľný zdroj chcú podporiť. 

Ako funguje Zelená elektrina? 
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá do
mácnosť bez problémov kedykoľvek počas dňa či 
noci, iba s tým rozdielom, že spotreba elektriny 
je 100 % krytá zárukami pôvodu elektriny z ob
noviteľných zdrojov energie. Zelená elektrina sa  
od čiernej nedá fyzicky oddeliť, to znamená, že ZSE 
vám nebude meniť elektrické káble, ale v objeme 
vašej ročnej spotreby nakúpi záruky pôvodu elek
triny z obnoviteľných zdrojov a priradí ich priamo 
k vašej domácnosti. A vôbec pri tom nezáleží, či 
bývate v byte alebo v rodinnom dome. Najlepšie 
na tom celé je, že môžete priamo podporiť zelené 
elektrárne zo Slovenska. 

„Pre svojich zákazníkov sme zakúpili v roku 2020 záruky 
pôvodu obnoviteľnej energie od viac ako 900 malých 
aj veľkých vodných elektrární po celom Slovensku 
a od viac ako 760 malých fotovoltických elektrární 
na Slovensku,“ hovorí Miroslav Bištuť, odborník  
na Zelené riešenia v ZSE.

Už 70 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody
Zelenú elektrinu už využíva viac ako 70 000 našich 
zákazníkov z radov domácností. Pri podieli uhlia ako 

zdroja elektriny v energetickom mixe ZSE v roku 2020 
na úrovni 7,47 % a podieli zemného plynu na úrovni 
15,46 % to znamená, že týchto 70 000 zákazníkov 
ročne ušetrí 20 899 ton uhlia, 6 656 068 m3 zemného 
plynu a zabráni vzniku až 33 928 ton CO

2
 zo spáleného 

uhlia a plynu. Čím viac zákazníkov sa rozhodne aktívne 
podporovať zelené elektrárne, tým viac ich bude pri
búdať, ich výrobné procesy sa budú zefektívňovať a to 
sa odrazí aj na postupnom znižovaní cien elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. 

Každá pomoc slovenskej prírode sa počíta

Najľahší spôsob,
ako mať zelenší domov

Zelená elektrina
zo Slovenska

Michal Sabo
ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk/zelena-elektrina

Ak patríte k ľuďom, ktorí veria, že aj 
jednotlivec môže pozitívnymi zmenami 
svojho životného štýlu prispieť 
k ochrane životného prostredia, tento 
článok je práve pre vás. 

Sencan_180x123mm_01.10.2021.indd   1Sencan_180x123mm_01.10.2021.indd   1 16.09.21   15:2216.09.21   15:22
09-03

09-01

Kontakt: sencan@senec.sk – Uzávierka 20.10.2021
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Pripomenuli sme si nezabudnutých susedov
V pamätný deň holokaustu a rasového ná-
silia, 9. septembra, sa na Mierovom námes-
tí pred rekonštruovanou synagógou kona-
lo stretnutie s názvom Nezabudnutí suse-
dia. Začalo symbolicky, sirénou a minútou 
ticha. Obyvatelia mesta a hostia si vypoču-
li nahraté silné svedectvo preživšieho prof. 
MUDr. Pavla Traubnera, ktorý v  detstve 
spolu s rodičmi zakúsil na vlastnej koži silu 
nenávisti. Citlivý list generálneho biskupa 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovensku Mgr. Ivana Eľka prečítal fa-
rár ECAV v Senci Mgr. Tibor Jančík, jeden 
z organizátorov stretnutia. Občanom mes-
ta sa prihovoril aj Dr. Maroš Borský, riadi-
teľ Židovského kultúrneho inštitútu v Bra-
tislave, ktorý viceprimátorovi Ing. Jurajovi 
Gubánimu a  spoluorganizátorke Mgr. Ka-
taríne Zemkovej odovzdal zoznam obetí 
holokaustu z regiónu Senec.

Dojímavá bola spomienka na nezabud-
nutých susedov. Mená židovských občanov 
z  regiónu Senec, ktorí sa nevrátili z  kon-
centračných táborov čítal riaditeľ Židov-
ského kultúrneho inštitútu v Bratislave Dr. 
Maroš Borský, vedúci Mestského múzea 
v Senci Mgr. Gábor Strešňák a Mgr. Micha-
la Lônčíková, PhD. z  Ústavu pro soudobé 

dějiny Akademie věd České republiky. 
Mená židovských občanov Slovenska, ktorí 
sa nevrátili z  koncentračných táborov, čí-
tali predstavitelia miestnej politiky, cirkví 
pôsobiacich v Senci a ďalší hostia. Všetci čí-
tajúci položili k zapáleným sviečkam sym-
bolický kameň.

Čítali sa aj mená občanov nežidovského 
pôvodu, ktorí boli ocenení cenou Spravod-
liví medzi národmi a  mená neocenených 
hrdinov bez zbrane.

Hlavný rabín Ústredného zväzu židov-
ských náboženských obcí na  Slovensku 
Misha Kapustin predniesol dve modlitby, 
jednou z nich bol chválospev Kadiš v ara-
mejčine. Pietnu atmosféru dotvorili Karolí-
na a Ján Krigovskí z Collegia Wartberg.

Spoluorganizátorka Katarína Zemková 
vyjadrila radosť, že sa na organizácii radi 
podieľali osobnosti, cirkvi i  mesto Senec 
a vyslovila nádej, že sa podobné stretnutie 
podarí zorganizovať aj o rok.                    MO

Senčania si pripomenuli Deň Ústavy SR 
Pred mestským úradom sa 1. septem-
bra stretli obyvatelia mesta, primátor Du-
šan Badinský, viceprimátor Juraj Gubá-
ni, poslankyňa BSK a  MsZ v  Senci Mária 

Hudáková, poslanci MsZ v Senci a predsta-
vitelia Miestneho odboru Matice sloven-
skej v Senci. Uctili si Deň Ústavy Slovenskej 
republiky a položili k pamätníku vence. 

Riaditeľka kancelárie primátora Alena 
Greksa prečítala text preambuly a  hostia 
sa prítomným prihovorili.
MO
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Informácie k inzercii
Cena riadkovej inzercie: 40 centov / slovo
Spoločenská rubrika: 17 centov / slovo
Cena plošnej inzercie je zverejnená na www.sencan.sk
Zľavy pri opakovaní 3 - 5-krát 8%, 6 - 9-krát 12%, 10 - 12-krát 15%
Mestské zastupiteľstvo v Senci schválilo zľavu 25% na inzerciu 
z dôvodu pandémie, ktorá platí do 31.12.2021.
Viac na www.sencan.sk

Senec, Lichnerova 35
Bratislava, Laurinská 15

09-04

09-05

Kontakt: sencan@senec.sk – Uzávierka 20.10.2021
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Ani chladnejšie počasie neodradilo 184 cyklistov od príjemne aktívne stráveného času na už 4. nočnej cyklojazde oko-
lo Slnečných jazier a ulicami mesta v sprievode príslušníkov štátnej a mestskej polície a záchrannej služby. Foto: VCs

Po pamiatkach Senca s vedúcim Múzea Gáborom Strešňákom. Foto: AM

Žiaci ZŠ si zopakovali zásady bezpečnej jazdy a známkovali 
spôsob uzamknutia bicyklov v centre mesta. Foto: VCs

Príprava súťažnej výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ, od 
22. Septembra - Dňa bez áut v Labyrinte, MsKS. Foto: AMChutné raňajky pred MsÚ pre ekologicky sa prepravujúcich obyvateľov. Foto: VCs

Cyklovýlet s Ladislavom Stolárikom s podporou členov Mládeže SČK v Senci na Mohylu M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Foto: redakcia
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Dni Európskeho kultúrneho dedičstva
Besedou Móniky Matus s historičkou Annou Ötvös o publikácii Lo-
lina Kniha (Lola Könyve), sa začali Dni Európskeho kultúrneho de-
dičstva. Autorka fotografiami zachránenými z kontajnera rozprá-
va príbeh manželky spisovateľa Sándora Máraiho.

Pod názvom Paralely a prieniky sa uskutočnil v Hasičskom mú-
zeu koncert kapely Folkkvartett mapujúci vzájomné presahy ma-
ďarskej, rumunskej, slovenskej, rómskej a židovskej ľudovej hud-
by. Klenby budovy Hasičského múzea vytvárajú výbornú akusti-
ku, hodnú umeleckému výkonu takého virtuózneho hudobníka 
ako je víťaz súťaže primášov Maďarska Miklós Király.

Do uzávierky sa uskutočnila aj jazda po seneckých pamiatkach 
a prednáška Rozprávanie o málo známych seneckých pamiatkach 
v podaní historika Radoslava Ragača.
VCs

TENENET o.z. oslavuje 10 
rokov svojho pôsobenia

V sídle TENENET o.z. sa zišli 17. septembra 2021 zástupcovia všet-
kých úsekov širokej pôsobnosti tejto neziskovej organizácie, aby 
oslávili desiate výročie jej založenia. V úvode podujatia vystúpil 
zástupca Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spo-
ločnosti Martin Mňahončák. Uviedol, že činnosť TENENET o.z. je 
veľkým prínosom pre rozvoj sociálnej oblasti na Slovensku a  je 
príkladom pre  ostatné občianske združenia pôsobiace v  tejto 
sfére. Vyslovil želanie, aby TENENET o.z. pokračoval vo svojej prá-
ci ďalšie desiatky rokov.
VCs

Knihovníci sa inšpirovali 
v našej Mestskej knižnici

V  priestoroch Mestskej knižnice v  Senci 
sa stretli členovia Krajskej pobočky Spol-
ku slovenských knihovníkov a knižníc Tr-
nava. Našu knižnicu si vybrali ako inšpi-
ráciu pre  ich každoročný výjazd. Čo ich 
najviac zaujímalo? Oddelenie odbornej li-
teratúry, ktoré v  roku 2020 získalo cenu 
CE ZA AR. Boli nadšení napríklad využitím 
kovových regálov, ktoré sú veľmi decentne 
vypracované.

Podľa slov vedúcej knižnice Anetty Zel-
manovej sa najviac zaujímali, ako sa nám 
podarilo presvedčiť Fond na podporu ume-
nia natoľko, aby tento projekt podporil ta-
kou vysokou sumou. Detailne sa informo-
vali o  vypracovaní projektu úplne od  za-
čiatku. Najdôležitejším bolo podľa všetkého 
prepojenie práce architekta a knihovníka.
MO

Iveta Barková nominovaná 
na Global Teacher Prize
Blahoželáme Ivete Barkovej k  ďalšiemu 
úspechu. Po titule Učiteľ roka 2020 a nomi-
nácii na Slovenku roka 2021 sa jej podarilo 
dostať sa do prvej 50-ky najlepších učiteľov 
sveta v  rámci prestížnej ceny Global Tea-
cher Prize.
MO

Mgr. Iveta Barková. Foto: Jozef Peniak

Martin Mňahončák blahoželá k výročiu. Foto: VCs

Folkkvartett. Foto: Gabriel Agárdy
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Ildikó Madarászová je laureátkou špeciálnej ceny 
DOBRÉ SRDCE
Asociácia poskytovateľov sociálnych slu-
žieb v  SR vyhlásila 2. ročník celosloven-
skej ankety Národnej ceny starostlivos-
ti DOBRÉ SRDCE o  najlepších pracovní-
kov v sociálnych službách. Zamestnávate-
lia, kolegovia, ale aj prijímatelia služieb,  
či ich príbuzní, alebo široká verejnosť, 
mohla prihlásiť do  ankety svojho „Hrdi-
nu“. Prihlasovanie bolo ukončené koncom 
mája a slávnostný galavečer odovzdávania 
cien sa uskutočnil v utorok 21. septembra 
v bratislavskej Starej tržnici. 

V kategórii „Špeciálne ocenenie: DOB-
RÉ SRDCE za  výnimočný prínos pre  soci-
álne služby“ bola nominovaná Ildikó Ma-
darászová, zakladateľka Domu Nezábudka 
- združenie na pomoc rodinám so zdravot-
ne postihnutými deťmi a mladistvými.

Ildikó Madarászovú poznajú v  Senci 
a  jeho širokom okolí ako ženu s  veľkým 
srdcom, ktorá pred 25 rokmi stvorila Nezá-
budku doslova z ničoho. V okrese a v jeho 
okolí to bolo prvé a dodnes je jediné neštát-
ne zariadenie sociálnych služieb fungujú-
ce ako denné centrum pre mentálne a te-
lesne postihnuté deti a mladistvých. 

Zakladateľka-riaditeľka Domu Nezá-
budka si prešla úskalia aj radosti tvorby 
niečoho nového na  zelenej lúke. Niekedy 
boli potrebné aj zázraky. Ešte ako pracov-
níčke Oddelenia sociálnych vecí Obvodné-
ho úradu v Senci sa jej naskytla príležitosť 
vziať rodiny so znevýhodneným dieťaťom 
na  týždenný rehabilitačný pobyt do  Pieš-
ťan. Rodičia aj deti boli veľmi spokojní. 
Po úspešnom absolvovaní pobytu zatelefo-
noval Ildikó Madarászovej generálny riadi-
teľ Slovenskej poisťovne s ponukou, že ak 
sa oddelí od štátnej sféry a založí súkrom-
nú inštitúciu, podporia ju na rozbeh milió-
nom korún. Vtedy  si myslela, že milión ko-
rún je obrovská suma. Samozrejme neskôr 
vyšlo najavo, že nie je až taká veľká, ale 
tento impulz naštartoval úspešný príbeh 
projektu Dom Nezábudka. 

Začala v nevyužívanom krídle turnian-
skej škôlky. Mali tri mesiace na prestavbu 
a vytvorenie bezbariérového priestoru, ale 
podarilo sa to. Vždy si k  sebe našla dob-
rých ľudí, ktorí pomáhali darmi, prácou. 
Napokon spolu s  rodičmi založili občian-
ske združenie Nezábudka. 

V roku 2010 vysvitlo, že Nezábudka 
bude musieť opustiť prenajaté a  prispô-
sobené priestory, kde dovtedy fungovala. 

Zvážiac všetky možnosti, stavba novej 
budovy sa zdala byť najlepším riešením. 
Po mnohých útrapách sa nakoniec v roku 
2012 podarilo odovzdať novú budovu 
do  užívania. Tento počin pokladá Ildikó 
Madarászová za svoj najväčší úspech, hoci 
skromne tvrdí, že nemá byť na  čo hrdá, 
skôr považuje za dôležité to, že ju jej život-
né dielo napĺňa dobrým pocitom.  

Starostlivosť Ildikó Madarászovej, ktorú 
poskytuje vyše 100 klientom poberajúcim 
sociálne služby v  Dome Nezábudka, zlep-
šuje život mnohým stovkám ľudí z dotknu-
tých rodín. Jej sociálne poradenstvo sa po-
zitívne dotklo dobrou radou a  láskavým 

slovom životov viac ako 1000 žiadateľov 
o pomoc, a tieto čísla naďalej rastú.

Ildikó Madarászová si veľmi váži to, že 
ľudia, podporovatelia, Mesto Senec, DOAS 
a ďalší, verili v správnu vec a podporili ju. 
Je nesmierne vďačná spolupracovníkom, 
ktorí nehľadeli na hodiny a tí, ktorí zotrva-
li v tomto zamestnaní, ho nerobia pre pe-
niaze, ale je v nich veľká dávka oddanosti. 
I keď to nebolo ľahké, podarilo sa jej zacho-
vať si úsmev na tvári. 

Záznam z Gala večera odvysiela Dvojka 
14. októbra 2021 o 20:30.
VCs

Finalisti. Foto: Lucia Mičurová

Ján Krigovský, organizátor festivalu Senčania Senčanom, a viceprimátor Juraj Gubá-
ni odovzdali výťažok 1000€ rodinám zo Senca a okolia. Každá rodina dostala 100€ 
na nákup potravín a drogérie s balíčkom od Coop Jednota. Podujatie Senčania Senča-
nom podporilo mesto Senec, Vinotéka LaVin a ďalší. Foto: Veronika Macsai
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Krst knihy Mačacie referendum
V piatok 17. septembra sa na  pozvanie 
Generálneho konzula Petra Pánisa, v MsKS 
v priestoroch Labyrintu, konal krst detskej 
knihy Mačacie referendum. 

Autorom príbehov o  živote čier-
nych mačiek na  cintoríne je Ján Pocha-
nič, vyslaný lektor slovenského jazyka na   
4. Všeobecne vzdelávacej škole v  Užho-
rode. Autor približuje deťom abstraktnú 
tému pominuteľnosti formou rozprávok. 

Pútavý text svojimi ilustráciami doplni-
li známe slovenské umelecké osobnosti, 
ktoré knihu ilustrovali. Autormi malieb 
sú napr. Marián Čekovský, Robo Grigorov, 
Sima Martausová, Polemic, Zuzka Smata-
nová a ďalší.

Krstnými rodičmi knihy boli speváčka 
Zuzka Smatanová a Generálny konzul Slo-
venskej republiky v  Užhorode Pavol Pá-
nis. Knihu pokrstili mačacími granulami 

a pri krste im asistovali žiaci 3. a 4. roční-
ka zo Súkromnej základnej školy v Senci. 
Zuzka Smatanová prišla, samozrejme, s gi-
tarou a obohatila krst svojimi pesničkami.

Nekonečné otázky žiakov na záver krs-
tu rozosmiali všetkých prítomných. Pán 
Pochanič nám svoju knihu podaroval 
a bude k dispozícii pre detských čitateľov 
v knižnici.
Erika Ambrušová, MsKS Labyrint

Bodka za prázdninami
Všetko pekné raz skončí – aj prázdniny. Ale 
môže to skončiť aj pekne: napríklad Bod-
kou za  prázdninami. Bodka je tradičné 
podujatie, ktoré organizujú seneckí sale-
ziáni spolupracovníci, zbor Radosť a mladí 
animátori.  Tento rok sme sa stretli 11. sep-
tembra o 14:00 na Svätom Martine. Na svä-
tej omši sme sa poďakovali za  všetko, čo 
sme tieto prázdniny spolu zažili. V  kázni 
sme sa dozvedeli, že z bodky môžeme spra-
viť dvojbodku, ak všetky krásne zážitky 
prenesieme do snahy skrášliť život ľuďom 
láskou. A  potom už nasledovali hry, blší 
trh, smiech, rozhovory a  dobré jedlo: gu-
láš, párky, či koláčiky – každému to, čo mu 
chutí. Na akcii sa zúčastnilo okolo 250 mla-
dých i duchom mladých, všetci si odniesli 
pocit tepla v srdci, ktorý nás bude hriať aj 
keď letné slnko bude už len spomienkou. 
Katka Vinczeová

Deti sa na záver odfotili s ilustrátorkou a autorom knihy. Foto: VCs
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KINO

DANA 

HLAVATÁ
12.10. utorok 
o 10:00 hod. 
a o 11:00 hod.
Beseda 
so spisovateľkou 
kníh pre deti ZŠ

DANA 

HLAVATÁ
12.10. utorok 
o 10:00 hod. 
a o 11:00 hod.
Beseda 
so spisovateľkou 
kníh pre deti ZŠ

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM  

- EXPOZÍCIA DEJÍN DOBROVOĽNÉHO

  HASIČSTVA

- EXPOZÍCIA STARŠÍCH DEJÍN

- EXPOZÍCIA PRÍRODY

- Z VAŠICH DAROV 2016 – 2020 

- Z HLBÍN NAŚICH VÔD 

- PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A SENECKO

- PRVÉ REPUBLIKY 
 

- STÁLI PRI ZRODE ČESKOSLOVENSKA 

Aktuálne výstavy:

(výstava  
preparátov rýb Milana Žiaka) 

(výstava Múzea 
Jána Thaina v Nových Zámkoch)

(Výstava je výsledkom spolupráce 
Štátneho archívu v Bratislave a jeho 
pracoviska 
v Modre, Malokarpatského múzea 
v Pezinku, Múzea L. Štúra v Modre 
a múzea Tillnera v Malackách)

Mestské múzeum otvorené:

Utorok: 10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod., Streda až piatok: 
10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod., Sobota: 9.00 – 13.00 hod.
tel.: 02/ 20 20 55 01, 0911/ 169 754     
web: http://msks-senec.sk/muzeum/

NIE JE ČAS ZOMRIEŤ 
1. piatok o 18:00 5,00 Eur  
2. sobota o 18:00 5,00 Eur

3. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

VLK A LEV 
17. nedeľa o 18:00 5,00 Eur 
18. pondelok o 18:00 5,00 Eur

KAREL
7. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

8. piatok o 20:00 5,00 Eur

VENOM 2: CARNAGE 

PRICHÁDZA 
14. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

15. piatok o 18:00 5,00 Eur

      a o 20:00 5,00 Eur

MESTSKÁ KNIŽNICA

Hasické múzeum: Návštevy je potrebné si dohodnúť vopred s pracovníkmi Mestského múzea.

Vrátenie kníh do Biblioboxu
Milí čitatelia a priaznivci knižnice, 

Bibliobox slúži výlučne na vrátenie kníh 
vypožičaných z mestskej knižnice.

 a bibliobox využívajú ako priestor 
na zbavenie sa nepotrebných kníh, hoci aj s dobrým úmyslom 
venovať ich knižnici. 

ďakujeme, že využívate službu 
návratu kníh formou biblioboxu, ktorý je umiestnený 
pred budovou MsKS. 

Mrzí nás však, že poniektorí – možno ani nie z radov čitateľov 
– nerešpektujú tento fakt,

Ak chcete venovať knižnici vlastné knihy, kontaktujte nás najprv 
telefonicky alebo mailom.

Výpožičný čas: Pondelok – Piatok  9:00 – 18:30 hod., Streda – zatvorené
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KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod., LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 16:00 hod., 
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod., POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 14:30 – 18:30 hod., 

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

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

odporúčaní RÚVZ a po nastavení maximálnej kapacity interných podujatí.

LABYRINT

KINOSÁLA

1.10. piatok o 18:00 hod. Csemadok, otvorenie výstavy

Výstava trvá od 1.10.2021 do 28.10.2021. Vstup voľný

DNI ALBERTA MOLNÁRA SZENCZIHO
1.10. piatok o 18:00 hod. Csemadok, otvorenie výstavy

Výstava trvá od 1.10.2021 do 28.10.2021. Vstup voľný

8.10. piatok 
o 18:00 hod. 
prednáška 
o fotografovaní 
Vstup voľný

IVAN 

HLAVANDA
8.10. piatok 
o 18:00 hod. 
prednáška 
o fotografovaní 
Vstup voľný

16.10. sobota o 16:00 hod. Divadlo SpozaVoza. Vstupné: 3,00 Eur
VESMÍRO
16.10. sobota o 16:00 hod. Divadlo SpozaVoza. Vstupné: 3,00 Eur

5.11. piatok EMÍLIA HODASOVÁ a VLADIMÍR INSTITORIS
otvorenie autorskej výstavy

20.11. sobota NOC DIVADIEL
detské predstavenie o 16:00 hod.

PRIPRAVUJEME V NOVEMBRI:
5.11. piatok EMÍLIA HODASOVÁ a VLADIMÍR INSTITORIS
otvorenie autorskej výstavy

20.11. sobota NOC DIVADIEL
detské predstavenie o 16:00 hod.

VESELÁ TROJKA 
koncert
20.10. streda 
o 18:00 hod.
Vstupné: 10 Eur

SENECKÝ FESTIVAL 

DYCHOVEJ HUDBY

16.10. sobota 
o 15:00 hod. 
vstup voľný

LETNÁ NOC 
divadelná komédia 
s pesničkami 
22.10. piatok 
o 19:00 hod.
Vstupné: 15 Eur

KOLOBEH VODY
3.10. nedeľa o 15:30 hod.
Vstupné: 4 Eur

Divadelná 
nedeľa 
pre deti 
v kinosále 
MsKS Senec.
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Ako zapôsobil pápež František na Senčanov?
Návštevy Svätého Otca Františka sa zúčastnili aj 
Senčania. Ako na nich zapôsobil?
• Zo stretnutia mládeže so  Svätým Otcom v  Koši-

ciach nám napísal Matej Blaho: „Z návštevy pápe-
ža na Slovensku cítim obrovskú radosť a bolo to ur-
čite veľké požehnanie stretnúť sa s ním. Bol som veľ-
mi šťastný a dojatý zároveň, keď Svätý otec František 
prechádzal pomedzi ľud. Pri tomto veľmi blízkom po-
hľade som mal pocit, akoby predo mnou prechádzal 
Ježiš a cítil som obrovskú milosť od Boha. Ďakujem 
všetkým za túto úžasnú cestu a cieľ v Košiciach, kto-
rú som si užil zo svojimi priateľmi a mohol naživo 
zahliadnuť Svätého otca. Vďaka vám všetkým.“

• Zo Senca sa do Šaštína vybrali aj veriaci pod vede-
ním farára Jozefa Dúca. Vypravili 2 autobusy a nie-
koľko súkromných áut. Ako povedal Jozef Dúc, 
„pápež nám ukázal príklad nasledovania Ježiša. Po-
ukázal na Máriinu vieru.“

• Metod Podolský hral na kontrabase v dome Betle-
hem v Petržalke a spolu s veľkým zborom a orches-
trom aj na omši v Šaštíne. Ako sa k takejto príleži-
tosti dostal? „Juraj Vittek, ktorý bol farárom aj v Sen-
ci, dal v Petržalke pre túto príležitosť dokopy rodiny 
s deťmi, ktoré spievali a minikapelu. V Šaštíne hra-
li profesionálni veriaci muzikanti a zboroví speváci. 
Na skúškach sme sa spoločne modlili, bolo to výbor-
né. Z pár metrov som videl Svätého Otca. Má obrov-
skú charizmu, čo bolo zrejmé hneď ako vošiel. Vyža-
rovala z neho pokora. Hneď som mal slzy v očiach, 
z dojatia som mal problém vôbec hrať. Vnímam to 
ako veľké požehnanie a poctu, že som mohol pre pá-
peža Františka hrať. Omša v Šaštíne bola nádherná 
aj po hudobnej stránke.“

• Na Luník IX sa vydal ako dobrovoľník aj redak-
tor Mestských novín Senčan Csaba Vysztavel. 
Ako sám hovorí: „Za dobrovoľníka som sa prihlásil 
po tom, čo som zachytil správy, že je málo dobrovoľ-
níkov na pomoc pri návšteve Svätého Otca. V nepo-
slednom rade som chcel byť pri tom, keď pápež Fran-
tišek navštívi toto špecifické miesto. Hlboký dojem 
na  mňa urobili mladí dobrovoľníci, ich silná viera, 
priateľskosť a  ochota. Pracoval som v  Presscentre, 
kde mladí dobrovoľníci zvládali stres výborne. Nebo-
lo cítiť napätie, len očakávanie a radosť z výnimoč-
nej príležitosti.“

• Návštevu fotila aj Zuzana Kostková. Napísala: 
„Svätého Otca sledujem od začiatku jeho pontifiká-
tu, čítam jeho dokumenty, homílie a vnímam z jeho 
pohľadu na svet, na človeka, Evanjelium žité v praxi. 
Možnosť slúžiť pri jeho návšteve ako fotograf pova-
žujem za veľký dar. Dostala som akreditáciu na tri 
miesta, bola som pri  jeho prílete, v dome Betlehem 
v Petržalke, a na sv. omši v Šaštíne. Keď som počúva-
la niektoré jeho príhovory, vravela som si, ako dob-
re, že tam nefotím, lebo jeho slová ma zasiahli tak, 
že namiesto fotenia by som asi plakala od dojatia.“

    MO

Svätý Otec, pápež František pozdravuje účastníkov svätej omše. Foto: Človek a viera, TKKBS

Rodiny pripravili program pre pápeža v Dome Betlehem v Petržalke. Foto: archív MP

Metod Podolský v orchestri so zborom v Šaštíne. Foto: archív MP
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Návšteva Svätého Otca priniesla veľkú radosť 
obyvateľom Luníka IX a Saleziánom dona Bosca

Pápež František si vyčlenil čas na košické sídlisko Luník IX, kde 
už 13 rokov pracuje s deťmi a mládežou komunita saleziánov 
don Bosca. Túto časť návštevy Svätého Otca sme sledovali priamo 
na mieste aj preto, že farnosť Senec má jedno z najstarších 
stredísk Združenia saleziánov spolupracovníkov, ktoré aj 
cez zbor Radosť vštepuje kresťanské hodnoty deťom a mládeži 
nášho mesta a jeho okolia. Viac nám povedal Rastislav Hamráček, 
kňaz salezián, hovorca slovenskej provincie saleziánov.

Ako sa dostal Luník IX do programu 
návštevy Svätého Otca?
Ako to kardinál Jozef Tomko pekne pove-
dal, Svätý Otec vie o Slovensku veci, kto-
ré by sme si nemysleli, že vie. Bol to sa-
motný Svätý Otec, kto prejavil, že chce ísť 
na Luník IX. Vedel o tom, že tu žijú Rómo-
via v chudobných pomeroch. Svätý Otec 
je citlivý na chudobných, preto je priro-
dzené, že chcel toto miesto navštíviť. 
Ako to prijali saleziáni?
Veľmi sa mi páči myšlienka dona Petra 
Veselského, ktorý je direktorom komuni-
ty saleziánov na Luníku IX, že pápež, kto-
rý na začiatku svojho pontifikátu o sebe 
povedal, že je z  konca sveta, prichádza 
navštíviť ľudí, ktorí žijú na konci sveta.
Čo všetko to pre nich znamenalo?
Bolo treba sa nachystať, že Svätý Otec 
bude vstupovať možno aj do saleziánske-
ho domu. Znamenalo to pripraviť všetky 
priestory, ktoré pripadali do úvahy. Bolo 
to náročné, najmä z materiálnej stránky. 

Ďalšou úlohou bolo pripraviť rómsku ko-
munitu, aby vedeli, kto a  prečo prichá-
dza. Aby sa zapojili a pripravili program. 
Celé to mal na  starosti don Peter Beše-
nyei, ktorý je moderátorom Centra róm-
skej misie v Košiciach a bol pri začiatku 
pôsobenia saleziánov na Luníku IX. 
Ako prijali Rómovia správu, že sem 
príde pápež?
Najprv tomu neprikladali veľkú váhu, 
pretože zo  začiatku ani nedocenili, o  čo 
pôjde. Ako sa blížila návšteva, pomaly na-
stávala zmena. Aj bratia saleziáni trpezli-
vo vysvetľovali zmysel návštevy a vôbec, 
kto je Svätý Otec. A tak v samotných Ró-
moch postupne rástlo radostné očakáva-
nie. Napokon bolo veľmi pekne vidieť, že 
mali veľkú radosť z toho, že k nim prišiel.
Ako táto návšteva môže posunúť 
rómsku komunitu na Luníku?
Myslím si, že už samotný fakt, že Svätý 
Otec ich navštívil, bude mať vplyv na to, 
ako títo ľudia budú ďalej žiť, s  akým 

vedomím a s akými spomienkami. Verím, 
že našim spolubratom saleziánom sa po-
darí slová Svätého Otca postupne, po ma-
lých kvapôčkach, približovať – vysvetľo-
vať i skutkami skonkrétniť – pre obyvate-
ľov Luníka IX. Môže to napomôcť k tomu, 
aby sa osobnostne, kultúrne aj hodnoto-
vo posunuli, aby podrástli.
Do akých podmienok prišli saleziáni 
pred trinástimi rokmi? 
Saleziáni prišli na Luník IX v roku 2008. 
Pred nimi tu pôsobili dvaja diecézni kňa-
zi, ktorí navrhli, aby sa tu postavilo ko-
munitné centrum. Košický arcibiskup po-
prosil saleziánov, či sem môžu prísť pre-
vziať zodpovednosť za stavbu a za pasto-
ráciu. Nakoniec bol postavený aj kostol, 
ktorý má titul Zmŕtvychvstalého Krista. 
Postupne sa stalo skutočnosťou aj komu-
nitné centrum so  saleziánskym domom 
a s priestormi na stretávanie sa.
Čo robia saleziáni pre Rómov?
Je to drobná, mravenčia práca s  ľuďmi. 
V  lete organizujú denný tábor pre  deti. 
Počas prvého ročníka tohto typu tábora 
sa ľudia na  Luníku čudovali, pretože tu 
rodičia nie sú zvyknutí hrať sa s  deťmi. 
Keď sa spolubratia prvýkrát hrali s  deť-
mi na  ulici, bolo to pre  nich čosi úplne 
nové. Dnes to berú ako normálne a tešia 
sa z toho. 
Ďalšou z  aktivít je napríklad práčovňa, 
kde spolubratia za  poplatok umožňu-
jú Rómom prísť si oprať veci. Funguje tu 
pomoc s plynovými bombami pre plyno-
vé sporáky v domácnostiach, ale aj mno-
ho ďalšieho. Prvoradou je saleziánska vý-
chova detí a  mládeže. Saleziáni a  mladí 
laici, ktorí so  saleziánmi spolupracujú, 
ich popoludní sprevádzajú pri  úlohách 
a učení sa.

   Rozprával sa Csaba VysztavelPápež František a salezián Mons. Vladimár Fekete, apoštolský prefekt. Foto: Michal Svitok

Hovorca saleziánov Rastislav Hamráček vedie 
tlačovú konferenciu na Luníku IX. 
Foto: VCs 
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Ali Macsai: „Práca s kávou, 
orieškami a čokoládou 
aj vonia a chutí“

Senec síce má len okolo 20.000 obyvateľov, ale nemá núdzu 
o zaujímavých ľudí. Ali Macsai je Senčan a pracuje ako obchodný 
riaditeľ. A to nie hocijaký. Venuje sa sociálnemu podnikaniu a fair 
trade v Afrike. Je to podnikanie, ktoré pomáha. Veď posúďte sami:

Venuješ sa sociálnemu podnikaniu 
a obchodu, čo presne to znamená? 
Pracujem na rozvojových projektoch Na-
dácie Integra, pre družstvo Integra Co-op 
zabezpečujúce financovanie a takisto fir-
mu Ten Senses / Samay, ktorá má na sta-
rosti predaj. Okrem produkcie a predaja 
riešime aj vzťahy s producentami v kraji-
nách tretieho sveta ako aj sociálne a envi-
ronmentálne dopady. Konkrétne na  prí-
klade makadamových orechov, ktorým 
sa venujeme: aby sme pomohli chudob-
ným pestovateľom, ktorí boli využívaní 
skorumpovaným systémom, pred 13 rok-
mi začala naša organizácia v Keni budo-
vať alternatívny systém pestovania, vý-
kupu, spracovania a  predaja makada-
mov. Podarilo sa nám ako prvým na sve-
te zaviesť celý nový fair trade a bio hod-
notový reťazec - od sadenicových škôlok 
cez výkupné stanice a spracovanie v Nai-
robi až po  export a  predaj produktov 
na americkom a európskom trhu.

A čo ďalšie projekty? 
Momentálne intenzívne spolupracujem 
s kolegami v Etiópii, kde sme založili spo-
ločný podnik. Po viac než desaťročnej ko-
operácii s kávovými farmármi v tejto kra-
jine sa naše portfólio aktivít v súčasnos-
ti výrazne rozširuje. Etiópska vláda nás 
oslovila s návrhom, aby sme u nich roz-
behli niečo podobné ako v  Keni, preto-
že v ich krajine, v rodisku kávy arabica, 
už klimatická zmena spôsobuje značné 
problémy. Kávová produkcia v dôsledku 
globálneho otepľovania dramaticky klesá 
a pre malých farmárov je ťažké sa novým 
podmienkam prispôsobiť. Vážne je ohro-
zené živobytie až 17 miliónov Etiópča-
nov, ktorí sú priamo závislí od produkcie 
kávy. Makadamové stromčeky, ktoré sme 
v  Etiópii začali vysádzať, poskytujú ká-
vovníkom tieň, udržiavajú pôdnu vlhkosť 
a pre kávových farmárov predstavujú aj 
alternatívnu plodinu, ktorá je dobrým 
zdrojom príjmu. Z  našich sadenicových 

škôlok v  susednej Keni sme do  Etiópie 
previezli už 80.000 sadeníc makadámií, 
ktoré distribuujeme malým farmárom 
a  zároveň vysádzame stromy aj na  na-
šom 200-hektárovom pozemku, kde ob-
novujeme vyklčovaný les a  snažíme sa 
o obnovu biodiverzity.
Čo ste pre nich ešte pripravili?
Aby etiópski farmári mali príjem, kým 
stromčeky začnú rodiť, zriadili sme diel-
ňu na  výrobu včelích úľov, ktorá denne 
produkuje cca 30 úľov. Distribuujeme ich 
najmä ženám - farmárkam, keďže tie sa 
pri tradičnom spôsobe včelárstva v Etió-
pii nevedia uplatniť. Včely navyše opeľo-
vaním pomôžu aj vyššej úrode makadá-
mií, čo sa premietne do vyššieho príjmu 
pre farmárov a spolu s príjmom z medu 
a včelieho vosku im pomôže vymaniť sa 
z chudoby.
Venujete sa však aj kešu...
Naším ďalším veľkým projektom je obno-
va pestovania kešu stromov na kenskom 
pobreží. Hoci dopyt po kešu orieškoch ce-
losvetovo rastie (aj vďaka rozmachu ve-
gánskej stravy, v ktorej je veľa mliečnych 
produktov nahradených rastlinnými al-
ternatívami z  kešu), paradoxom je, že 
Keňa v posledných rokoch zaznamenala 
výrazný pokles produkcie. V  roku 1970 
exportovala 22.200 ton kešu orieškov 
ročne. Do  roku 2018 však zaznamenala 
pokles na  9.700 ton. Hlavným dôvodom 
bolo ukončenie prevádzky jedinej lokál-
nej fabriky na spracovanie kešu orieškov 
na kenskom pobreží a následný krach ce-
lého odvetvia v  oblasti. Okrem toho po-
brežné oblasti Kene postihol úpadok ces-
tovného ruchu a  okrem pandémie CO-
VID-19 aj drastické dopady klimatickej 
krízy - extrémne sucho, nájazdy púšt-
nych kobyliek a ničivé povodne. Farmá-
ri aj mladí ľudia na  pobreží často vidia 
jediné riešenie ich ťažkej životnej situá-
cie v migrácii do miest, kde však mnoho 
z  nich končí v  slumoch, v  začarovanom 
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kruhu chudoby. Naším projektom sa im 
snažíme pomôcť udržateľným spôsobom 
- tak, aby mali príležitosť na dôstojnú prá-
cu doma a  nemuseli migrovať. V  oblas-
ti Kilifi staviame fabriku na spracovanie 
kešu orechov; v  sadenicových škôlkach 
pestujeme kešu stromčeky, ktoré distri-
buujeme farmárom; a sadenice rozdáva-
me aj školám, kde u stredoškolákov bu-
dujeme pozitívny vzťah k  poľnohospo-
dárstvu. Podobne ako u makadamových 
orechov, aj kešu vykupujeme za spravod-
livé ceny a  po spracovaní v  novej pre-
vádzke ich budeme distribuovať v Euró-
pe a v USA. Doteraz sa nám v Afrike poda-
rilo vysadiť už takmer milión dlhovekých 
úžitkových stromov a do spolupráce sme 
zapojili viac ako 22.000 farmárov. 
Aké výhody má váš fair trade výkup 
pre samotných farmárov? 
Nakupujeme priamo od  drobných far-
márov. Podarilo sa nám tým eliminovať 
zaužívaný systém brokerov, ktorí tvori-
li zbytočný medzičlánok znižujúci prí-
jem farmárov. Ich lojalitu sme si získa-
li dlhodobými nadštandardnými pod-
mienkami. Hustú sieť výkupných staníc 
máme v  blízkosti fariem a  naši terén-
ni pracovníci navštevujú najodľahlejšie 
usadlosti na  motorkách, čo farmárom 
uľahčuje predaj úrody. Navyše, máme 
dobre zabehnutý unikátny mobilný sof-
tvér, cez  ktorý farmári dostávajú plat-
by za  úrodu okamžite v  momente pre-
daja. Tento systém zaručuje spravodli-
vé a transparentné platobné podmienky, 
čím pomáha predchádzať korupcii aj ne-
čestným obchodným praktikám, na ktoré 
často doplácajú práve drobní africkí far-
mári. Okrem toho distribuujeme farmá-
rom sadenice nových stromov a organi-
zujeme pre nich školenia, ktoré im pomá-
hajú v starostlivosti o stromy a prechode 
na organický spôsob pestovania.

Prečo si si vybral takúto prácu?
Mám rád ľudí, rôznorodosť, pestrosť, 
a  navyše táto práca s  kávou, orieškami 
a  čokoládou aj vonia a  chutí. Vždy som 
sa zaujímal o ekologické a sociálne témy, 
mám blízky vzťah k bio a fair trade pro-
duktom. Po  ukončení štúdia na  vysokej 
škole som v USA pracoval s biopotravina-
mi, v čom som pokračoval aj na Sloven-
sku. Vo férovom obchode a udržateľných 
rozvojových projektoch som sa našiel.
Ako často cestuješ a kam presne?
Cestujem relatívne často, zhruba každé 
dva - tri mesiace. Najčastejším cieľom je 
Keňa a Etiópia. V Keni navštevujem naj-
mä našu fabriku v  Nairobi, farmárov 
a  sadenicovú škôlku v  hornatých oblas-
tiach pri  rovníku, a  tiež kenské pobre-
žie, kde sa darí kešu stromom. V Etiópii 
sú naše aktivity sústredené v kávovej ob-
lasti na juhu krajiny, najmä v oblasti Guji 
v štáte Oromia. Pri každej ceste do Afri-
ky sa zastavím aj v školách a detských do-
movoch, ktoré podporuje naša nadácia. 
Pomerne často navštevujem aj konco-
vých zákazníkov v Európe. 
Je potrebné, aby si bol osobne prí-
tomný v Afrike?
Áno, je to nevyhnutné. V kultúre krajín, 
s ktorými spolupracujem, je osobný kon-
takt kľúčový. Navyše, spojenie cez  inter-
net či telefón je najmä v Etiópii problema-
tické. Jeden pohľad z očí do očí nahradí aj 
50 e-mailov. Našťastie, po rokoch sa nám 
podarilo vybudovať si dobré vzťahy a zís-
kať kvalitný lokálny manažment, preto 
tam môžeme chodiť na krátke návštevy.
Aký mala pandémia vplyv na tvoju 
prácu a činnosť nadácie?
Vplyv pandémie bol zásadný. Cestova-
nie sa skomplikovalo - niektoré plánova-
né cesty sme museli zrušiť, iné presunúť 
na neskôr. Momentálne nám robí starosti 
aj vojnový konflikt na severe Etiópie. 

Ako sa pozitívne efekty tvojej práce 
prejavujú na živote ľudí v Afrike?
Ľudia, ktorých podporujeme, sú za našu 
pomoc nesmierne vďační. Zo skúsenosti, 
sú dve konkrétne cesty ako najlepšie po-
môcť chudobným ľuďom. Prvou je vzde-
lávanie. Naša nadácia podporuje aj s po-
mocou slovenských sponzorov viac ako 
1000 detí (veľa sirôt a polosirôt) z najchu-
dobnejších pomerov a  máme už mno-
hých úspešných absolventov, ktorí teraz 
sami pomáhajú ďalším. Druhá cesta je vy-
tvorenie udržateľných pracovných miest, 
s  rovnocenným zapojením žien a  mla-
dých ľudí, pod  vedením miestneho ma-
nažmentu a  ponechaním pridanej hod-
noty na mieste. Na živote ľudí sa to pre-
javuje napríklad tak, že našich 300 za-
mestnankýň vo  fabrike na  spracovanie 
orechov v  Nairobi má dôstojné pracov-
né podmienky. Tešia sa zo štandardného 
pracovného času a  ďalších “vymoženos-
tí”, ktoré v Keni nie sú vôbec bežné (tre-
bárs oddelené dámske toalety, vďaka kto-
rým sa nemusia báť obťažovania). Bež-
ný farmár, ktorý absolvuje naše školenia 
a o svojich cca 50 makadamových či kešu 
stromov sa stará podľa princípov ekolo-
gického poľnohospodárstva, si dokáže 
zvýšiť príjem až na  dvojnásobok. Môže 
si teda kúpiť napríklad kravu, plechovú 
strechu, zaplatiť  zdravotnú starostlivosť 
alebo školu pre svoje deti. 
Môžeme sa s výsledkami tvojej prá-
ce stretnúť aj na Slovensku?
Áno, z nášho centrálneho skladu v Senci 
putujú produkty do  celej Európy a  USA. 
Nájdete ich napríklad v čokoládach Zot-
ter alebo v cookies Subway. S kávou z re-
meselnej bratislavskej pražiarne Samay 
sa stretnete na rôznych miestach na Slo-
vensku a v Rakúsku.
Aký máš vzťah k Sencu?
Vyrastal som v Jelke so silnými väzbami 
na Senec. Obaja moji rodičia tu študovali 
na gymnáziu a dve z troch sestier tu žijú 
s rodinami. Od malička som v Senci trávil 
veľa času a  letné prázdniny som tradič-
ne obetoval brigáde v požičovni vodných 
bicyklov na 5ke. Na Senci mám rád naj-
mä to, že keď prídem z rýchlej Bratislavy, 
môžem “preradiť na nižší prevodový stu-
peň” a užívať si dovolenkovú atmosféru 
aj v bežný pracovný deň. Zdravú a života-
schopnú komunitu máme okolo Súkrom-
nej ZŠ na Kysuckej, spolu s ktorou sa nám 
z našej dcéry Lily podarilo vychovať hrdú 
lokalpatriotku. Na rozdiel odo mňa si ur-
čite raz bude hovoriť „stará Senčanka“.

   Rozprávala sa Martina Ostatníková
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Az 52. Szenczi Molnár Albert Napok műsora  -  Program 52. Dní Alberta Molnára Szencziho

2021. október 1. – péntek – Szenc – 
a városháza előtti park
18:00 – Koszorúzási ünnepség Szenczi 
Molnár Albert szobránál. Ünnepi be-
szédet mond Édes Ákos deáki reformá-
tus lelkész, szaval Metzner Dóra, kon-
ferál Korpás Árpád
19:00 – Szívhang - Népzenei műsor 
a  Labirintusban. Közreműködnek: 
Korpás Éva és zenekara
20:00 – Szilva József: Van Gogh megi-
dézése és Görföl Jenő: Megtartó Felvi-
dék című kiállítások megnyitója. Meg-
nyitják: Szilva József komáromi festő és grafi kus, Böröndi La-
jos költő.
2021. október 6. – szerda – Szenc – a VMK nagyterme
19:00 – Silvester Lavrík - Garajszki Margit: Csöndes ház a Ko-
máromi Jókai Színház előadásában. Közreműködik: Holocsy 
Katalin és Holocsy Krisztina
2021. október 10. – vasárnap – Hegysúr, Közösségi Ház
15:00 – Ízek és érzések – Gasztronómiai előadás és fényképkiál-
lítás. Közreműködnek: Vass Laura és Vincze Csilla
2021. október 23. – szombat – Réte, református 
templom
15:30 – Zene a legjobb barátom című műsor. Előadó: Árva Dá-
vid musicel énekes
2021. október – Szenc, Labirintus
Irodalmi műsor. /Az időpontot később tudatjuk./
2021. november 6. – szombat – Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola, Szenc, színházterem
15:00 – Éppen most! - Irodalmi összeállítás. Közreműködnek 
a helyi iskola diákjai. Felkészítő tanár: Tóth Katalin
A rétei Immánuel - Velünk az Isten ökumenikus énekkar műso-
ra. Karvezető: Bodnár Beáta
Koszorúzás az aulában lévő Szenczi Molnár Albert reliefnél.
2021. november 8. – hétfő – Szenc, Közös Igazgatású 
Középiskola
10:00 – Zene a legjobb barátom - című zenés műsor. Közremű-
ködik: Árva Dávid musical énekes, 
Emlékműsor az iskola diákjainak előadásában és Szenczi Mol-
nár Albert domborművének megkoszorúzása.

1. októbra 2021 – piatok – 
Senec – park pred MsÚ
18:00 – Kladenie vencov k pom-
níku Alberta Molnára Szenczi-
ho. Slávnostný príhovor pred-
nesie Ákos Édes, farár refor-
movanej kresťanskej cirkvi 
v Diakovciach, 
recituje: Dóra Metzner, mode-
ruje: Árpád Korpás 
19:00 – Szívhang – Ľudová hudba v Labyrinte. Účinkuje Éva Kor-
pás s kapelou.
20:00 – Otvorenie výstav: József Szilva - In memoriam Vincent 
van Gogh  a Jenő Görföl - Megtartó Felvidék. Výstavy otvorí výt-
varník z Komárna József Szilva a básnik Lajos Böröndi.
6. októbra 2021 – streda – Senec – MsKS
19:00 – Silvester Lavrík - Margit Garajszki: Tichý dom - diva-
delné predstavenie v podaní komárňanského Jókaiho divad-
la. Účinkujú: Katalin Holocsy a Krisztina Holocsy 
10. októbra 2021 – nedeľa – Hrubý Šúr – Spoločenský 
dom
15:00 – Chute a pocity – Prednáška o gastronómii a výstava fo-
tografi í. Účinkujú: Laura Vass a Csilla Vincze
23. októbra  2021 – sobota – Reca, kostol refomovanej 
cirkvi
15:30 – Hudba je mojím najlepším priateľom – Účinkuje Dávid 
Árva, muzikálový spevák
október 2021 – Senec, Labyrint
Literárne pásmo (Termín bude spresnený neskôr.)
6. novembra 2021  – sobota – Senec, ZŠ A. M. Szenczi-
ho, divadelná sála
15:00 – Práve teraz! – Literárne pásmo. Účinkujú žiaci školy. 
Vystúpenie ekumenického zboru z Rece Immánuel - Boh s nami, 
pod vedením Beaty Bodnárovej 
Kladenie vencov v aule ZŠ A. M. Szencziho.
8. novembra 2021  – pondelok – Senec, Spojená škola 
s VJM
10:00 – Hudba je mojím najlepším priateľom – Účinkuje Dávid 
Árva, muzikálový spevák 
Spomienkové predstavenie a  kladenie vencov k  reliéfu A. M. 
Szencziho.

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola 
majdnem egy éves előkészítő munkát 
követően sikeresen pályázott és bekerült 
az Erasmus+ programba, amely az euró-
pai ifjúság oktatásának, szakképzésének 
segítését és sportolási lehetőségeinek bő-
vítését szolgálja. Tóth Katalin pedagógus 
és Tóth Mónika koordinátor „Zene a kö-
zéppontban” című sikeres pályamunká-
ja a zene támogató szerepével foglalko-
zik az inkluzív csoportok munkájában. 

A projekt 2021. szeptember elsejével 
indult, megvalósítási határideje 2023. 
február 28-án jár le. Iskolánk 15 122,- 
euro támogatást kapott a  zenei neve-
lésnek az inkluzív oktatásban betöltött 
szerepét erősítő másfél éves program-
ra, melyet partneriskolánkkal, a  mo-
sonmagyaróvári Piarista Iskolával kö-
zösen valósítunk meg. A program során 
mindkét iskola pedagógusai, énekkarai 
és speciális nevelési igényű tanulói ta-
lálkoznak különféle továbbképzéseken, 
workshopokon, közös éneklésen, óralá-
togatásokat tesznek egymás iskoláiban, 

majd közös módszert dolgoznak ki a Ko-
dály-módszer alapján a  speciális neve-
lési igényű tanulók felzárkóztatásának 
elősegítésére.

A projekt egy háromnapos magyar-
országi pedagógusképzéssel indul októ-
ber elején Kőszegen, a Kodály-módszer-
rel való megismerkedéssel. Bár a járvá-
nyügyi helyzet többször is közbeszólhat, 
a  meghatározott másfél évnyi projekt-
időt elegendőnek tartjuk a program egé-
szének kiaknázására. 
Matus Mónika

Iskolánk bekapcsolódott az Erasmus+ programba 
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Szeptember elején a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola színháztermében adták át a  Rá-
kóczi Szövetség képviselői az iskola kiselső-
seinek szánt ösztöndíjat. 

A járvány előtti években hagyományo-
san a Városi Művelődési Központ moziterme 
adott otthont ennek az eseménynek. A szín-
padon a Szenci járás magyar alapiskoláinak 

elsősei mutatták be műsorukat. A nézőteret 
megtöltötték a szülők, nagyszülők, rokonok 
és iskolabarátok. A járvány alakulásától függ, 
hogy mikor folytathatjuk ezt a hagyományt. 

Matus Mónika igazgató köszöntötte 
a  vendégeket: a  Rákóczi Szövetség elnökét 
Csáky Csongort, a  Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének elnökét Fekete Irént, 
az SzMPSz Területi Választmányának elnö-
két Morvai Katalint, a Rákóczi Szövetség el-
nöki titkárságvezetőjét Csizmadia Annát és 
a Szenc és Vidéke Társulás elnökét Duray Re-
zsőt. Mindannyian megköszönték a  szülők-
nek, hogy felelős döntést hoztak, amikor ma-
gyar iskolába íratták a  gyermekeiket, akik 
ennek köszönhetően vihetik tovább a  ma-
gyar kultúrát és a magyar identitást. 

Duray Rezső elmondta, hogy a  Rákó-
czi Szövetség ösztöndíját és a  beiratkozás-
nál az első iskolatáskát 3600 szlovákiai ma-
gyar elsős kapta meg. Szencen 24, Félben 
pedig, ahol szintén van teljes szervezett-
ségű magyar iskola, 11 elsős kezdte meg 

tanulmányait. Hegysúron két elsős van, de 
Zonctoronyban nincs egy sem. Rétén gyer-
mekhiány miatt megszűnt a  magyar tany-
nyelvű alapiskola. Tavalyelőtt 55, tavaly 49, 
az idén az egész Szenci járásban 37 a  ma-
gyar elsősök száma. A korábbi években az 
apai ágon szenci származású Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség elnöke, majd tiszteletbe-
li elnöke minden évben megtisztelte jelenlé-
tével a szenci elsősök köszöntését. Halzl Jó-
zsef felismerte, hogy a határon túli magya-
rok fogyását a  magyar tannyelvű oktatási 
rendszer megerősítésével, népszerűsítésé-
vel lehet megállítani. Jelentős szerepet vál-
lalt a civil szervezetek megerősítésében, így 
a Szenc és Vidéke Társulás megalapításában 
is. A 87 éves korában tavaly november 13-
án elhunyt Halzl József emlékének egy perc 
csenddel adóztak a jelenlévők.

Az ünnepség végén az elsősök képviselői 
átvették az ösztöndíjutalványt, Béres József 
énekeskönyvét és Duray Rezső Szenc elmúlt 
harminc évét összefoglaló könyvét.             VCs

Po takmer ročných prípravách bola ZŠ 
Alberta Molnára Szencziho zaradená 
do programu Erasmus+, ktorý slúži na pod-
poru vzdelávania a  odbornej prípravy eu-
rópskej mládeže a na rozšírenie ich športo-
vých príležitostí. Úspešný projekt pedagogič-
ky Katalin Tóthovej a  koordinátorky Móni-
ky Tóthovej s názvom „Hudba v centre“ sa 
zaoberá hudbou ako nástrojom na  podpo-
ru práce inkluzívneho tímu. Začal sa 1. sep-
tembra 2021 a  termín jeho implementácie 

vyprší 28. februára 2023. Naša škola získala 
grant vo výške 15122 eur na jeden a pol roč-
ný program na  posilnenie úlohy hudobnej 
výchovy v inkluzívnom vzdelávaní, ktorý re-
alizujeme spoločne s  partnerskou piaristic-
kou školou v Mosonmagyaróvári. Naši učite-
lia, spevácke zbory a študenti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú 
stretávať na  rôznych školeniach, worksho-
poch, spoločnom speve, vzájomných náv-
števách škôl a  potom vypracujú postupy, 

založené na  Kodályovej metóde hudobnej 
výchovy, na  pomoc integrovaným žiakom  
dobehnúť spolužiakov.
Projekt sa začne trojdňovým školením uči-
teľov začiatkom októbra v Kőszegu úvodom 
do Kodályovej metódy. Napriek tomu, že epi-
demiologická situácia môže aj niekoľkokrát 
meniť plány, jeden a pol roka na implemen-
táciu považujeme za dostatočné na plné vyu-
žitie možností, ktoré projekt ponúka.
Mónika Matus

Naša škola sa zapojila do programu Erasmus+

Elsőseink szülei átvették a Rákóczi Szövetség ösztöndíját

Rodičia prváčikov prevzali štipendium Združenia Rákóczi
Zástupcovia Združenia Rákóczi odovzda-
li začiatkom septembra štipendium urče-
né prváčikom v divadelnej sále ZŠ Alberta 
Molnára Szencziho.

Pred epidémiou sa toto podujatie usku-
točňovalo tradične v  kinosále Mestského 
kultúrneho strediska. Vystupovali prváči-
kovia maďarských základných škôl okresu 
Senec a hľadisko zaplnili rodičia, starí ro-
dičia a príbuzní. Vývoj epidémie určí, kedy 
budeme môcť v tejto tradícii pokračovať. 

Riaditeľka Mónika Matus vítala hos-
tí, predsedu Združenia Rákóczi Csongo-
ra Csákyho, predsedníčku Zväzu maďar-
ských pedagógov na  Slovensku (ZMPS)  
Irén Fekete, predsedníčku Územného vý-
boru ZMPS Katalin Morvai, vedúcu kan-
celárie predsedu Združenia Rákóczi Annu 

Csizmadiu a  predsedu Združenia Senec 
a  okolie Rezső Duraya. Hostia sa poďako-
vali rodičom za  zodpovedné rozhodnutie 
pri zápise svojich detí do maďarskej školy, 
čím podporili zachovanie maďarskej kul-
túry a maďarskej identity pre ďalšie gene-
rácie. Rezső Duray uviedol, že štipendium 
Rákócziho Združenia a prvú školskú tašku 
v  apríli pri  zápise dostalo 3.600 prváči-
kov na Slovensku. V Senci 24 a v Tomášo-
ve, kde je tiež plnoorganizovaná základná 
škola s  VJM, nastúpilo do  prvého ročníka 
11 žiakov. V Hrubom Šúri sú dvaja prváci, 
ale v Turni nie je ani jeden. V Reci bola zá-
kladná škola s VJM zrušená pre nedostatok 
detí. Počet prváčikov v základných školách 
s VJM nášho okresu bol predvlani 55, vlani 
49 a tento rok 37.

Dlhoročný predseda, neskôr čestný pred-
seda Združenia Rákóczi József Halzl, rodák 
zo Senca, každoročne poctil svojou prítom-
nosťou podujatie vítania prváčikov. József 
Halzl si uvedomil, že úbytok Maďarov žijú-
cich mimo hraníc Maďarska je možné zasta-
viť posilnením systému vzdelávania v ma-
ďarskom jazyku. Zohral významnú úlohu aj 
pri posilňovaní mimovládnych organizácií. 
Stál aj pri zrode Združenia Senec a okolie. 
Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku 
Józsefa Halzla, ktorý zomrel 13. novembra 
minulého roku vo veku 87 rokov.

Na záver si zástupcovia prváčikov pre-
vzali štipendijný poukaz, zbierku piesní 
od  Józsefa Béresa a  knihu sumarizujúcu 
seneckú históriu posledných tridsať rokov 
od Rezső  Duraya.                                             VCs

Csongor Csáky odovzdáva štipendijný poukaz
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Spomíname
Dňa 29. septembra 2021 uplynuli už dva roky, 
čo nás náhle opustil náš drahý Alexander 
Lenský. Stále chýbaš! Nikdy nezabudneme, 
s  láskou a  so smútkom v  srdci spomíname, 
vnučka Mia, manželka Marika, dcéra Alexan-
dra a syn Zoltán s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

19. septembra 2021 uplynul rok, čo nás 
vo  veku 90 rokov navždy opustila naša dra-
há mamička, babička, prababička Alžbeta 
Balázsová rod. Mucsková. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku.                                                                                                    
2021. szeptember 19-én múlt egy éve, hogy 90 

éves korában örök búcsút vett tőlünk drága édesanyánk, nagya-
nyánk, dédanyánk Balázs Erzsébet, szül. Mucska. Akik ismer-
ték, kérjük szenteljenek emlékének egy csendes pillanatot.

Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel 
emlékezünk drága szerettünkre Csaszny 
Zoltánra /Zolko/, aki egy éve, 2020. szep-
tember 27-én örökre eltávozott szerető csa-
ládja köréből. Szívünkben a helyét nem pó-
tolja semmi, míg e földön élünk, nem fog-
juk feledni. Pihenése legyen csendes, emléke 

áldott. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki sírján gyertyát 
gyújtott és imádkozott érte a felajánlott szentmisén. V srdciach 
našich stále žije v spomienkach, ktoré ostávajú hlboko v nás. Dňa 
27. 9.2020 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli smutný deň, keď 
uplynul rok, čo od nás odišiel náš drahý Zoltán Csaszny /Zolko/. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a neza-
budli. S úctou, láskou a vďakou spomína celá rodina.

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už na-
vždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa 
mali radi, nikdy neprestanú na   teba spomí-
nať. Dňa 30. októbra si pripomenieme 1. výro-
čie odvtedy, čo nás navždy opustil náš milovaný 
Jaroslav Kováč. S láskou spomínajú manželka 
Ingrid a dcéry Ingrid a Lucka s rodinou.

Dňa 23. augusta 2021 sme sa rozlúčili s  na-
ším milovaným Mikulášom Pajorom. Zo srd-
ca chceme poďakovať všetkým prítomným 
príbuzným, priateľom, susedom a  známym 
za  účasť na  poslednej rozlúčke, za  kvetino-
vé dary a  za prejavy sústrasti. Poďakovanie 
patrí Gabrielovi Agárdymu za  kantorskú služ-

bu a  pohrebnej spoločnosti VA-SI s.r.o. za  pomoc pri  zabezpe-
čení dôstojného smútočného obradu. S  úctou, smútiaca rodina 
Őszinte szívvel szeretnénk köszönetet mondani minden kedves 
résztvevőnek, rokonnak, barátnak, szomszédnak és ismerősnek, 
akik 2021 augusztus 23-án elkísérték utolsó útjára drága halottun-
kat Pajor Miklóst, aki 80 évesen örökre megpihent. Köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik imáikkal, virágadományaikkal, rész-
vétnyilvánítással igyekeztek enyhíteni mély bánatunkat, Agárdy 
Gábornak a kántori szolgálatért, valamint a VA-SI temetkezési vál-
lalat dolgozóinak segítőkész munkájukért. A gyászoló család

Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v na-
šich srdciach stále žiješ. Dňa 07.10.2021 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy opustil Ľudovít Szabo. 
S láskou spomínajú manželka Betka, dcéra Edi-
ta s rodinou a syn Lajko s rodinou. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.  

 
Dňa 14. októbra 2021 si so smútkom v srdci pri-
pomíname  4. 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.

 
Z úprimného srdca ďakujeme našim príbuz-
ným, priateľom, susedom a  všetkým zná-
mym, ktorí ste dňa 31. augusta 2021 odpreva-
dili na  poslednej ceste nášho brata Jána Kli-
movského, ktorý nás vo  veku 68 rokov na-
vždy opustil. Ďakujeme za  prejavenú sú-
strasť a  kvetinové dary. Smútiaca rodina.  

Őszinte szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonunk-
nak, barátunknak, szomszédunknak és ismerősünknek, akik 2021. 
augusztus 31-én elkísérték utolsó útján testvérünket Klimovsky 
Jánost, aki 68 évesen örökre megpihent. Köszönjük a virágaján-
dékokat és a részvét szavakat. A gyászoló család

Vyhasol život z  Tvojho tela a  Boh Ťa zme-
nil na  anjela. Pozeráš na  nás z  výšky neba. 
Rozprestieraš krídla vždy keď treba...  
Je nám však smutno, anjel náš drahý, veď si 
tak ďaleko – až niekde nad  hviezdami. Nie 
je Ťa vidieť, počuť Tvoj hlas, len spomien-
ka na  Teba ostáva v  nás. Vždy, keď ruka 

naša sviecu rozsvieti, nech táto vďaka do  neba k  Tebe poletí.“  
Dňa 01.10.2021 si pripomenieme 10. smutné výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamička a  babička Mária Lovíšková. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Ľubica s manželom Petrom, Má-
ria s manželom Františkom a vnučky Majka a Peťka s rodinami.

Dňa 03.09.2021 sme si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia našej drahej mamy Anny Horváthovej. 
S  láskou spomínajú dcéry s  rodinami.  
Fájó szívvel emlékeztünk 2021.09.03-án drá-
ga édesanyánkra Horváth Annára, halálának  
1. évfordulóján. Szerető lányai családjaikkal.

Informácie k inzercii v spoločenskej kronike
Spoločenská rubrika: 17 centov / slovo
Fotografia sa uverejňuje bezplatne.
Radi zverejníme aj informácie o narodení detí a sobášoch.
Viac informácií na www.sencan.sk

Kontakt: sencan@senec.sk – Uzávierka 20.10.2021
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Naša milujúca mama pani Ružena Duduczová 
slávi krásne narodeniny. Veľa zdravia a božieho 
požehnania jej zo srdca želá manžel Arpád, syn 
Arpád a dcéra Monika s rodinami.

Dnes máš, otecko, sviatok veľký, prijmi želanie 
od manželky, od detí, vnukov, ktorých si stálou 
zárukou šťastia a  lásky, radosti od  samej útlej 
mladosti. Zo srdca Tvojho pramení láska aj v ži-
tia jeseni. Ži dlhé roky dni a  hodiny, na  radosť 
celej rodiny. V  deň krásneho Tvojho sviatku, 
keď si dožil sedemdesiatku, na Teba si spomína, 
s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k Tebe letí, 

od manželky, od vnúčat a od detí: Nech sa Ti dni šťastia množia, 
nech Ťa chráni ruka Božia.

Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov
Sebök Juraj (75)
Mokošová Alžbeta (80)
Vargová Valéria (80)
Döményová Alžbeta (85)
Hartlová Eva (85)

Jednota dôchodcov
Ľudmila Maárová (70)
Ing. Amália Danková (65)
Jana Matejčíková (65)
Mgr. Ernestína Podolská (65)     
Alena Frčová (70)
Milan Račko (70)
Ján Michalek (75)
Eva Hartlová (85)

SZTP ZO č. 215
Terézia Doláková (60)
Jana Matejčíková (65)
Ján Jankó (65)
Ján Kolárik (70) 
Alena Frčová (70)
Ladislav Pomšár (80)
Valéria Vargová (80)

Športový deň seniorov prvýkrát na Slávii
Skôr narodení Senčania sa stretli 16. sep-
tembra 2021 v  areáli športoviska Slávia, 
aby si zašportovali za priaznivého počasia 
na prahu jesene. Seniorom zapriali príjem-
né športové dopoludnie viceprimátor Juraj 
Gubáni, prednostka Jarmila Répássyová 
a vedúca Útvaru sociálnych služieb mesta 
Senec Gabriela Lócziová.

Na športovom dni sa zúčastnilo 65 se-
niorov, ktorí sa rozdelili do 9 družstiev. Sú-
ťažilo sa v  disciplínach: pexeso, hod loptič-
kou na  cieľ, streľba florbalovou loptičkou 
do  brány, hod loptou do  basketbalového 
koša a streľba futbalovej lopty do brány.

O zdravie športovcov sa starali dobro-
voľníci Miestneho spolku Červeného kríža 
v Senci. Pexeso vyrobili pracovníčky útva-
ru sociálnych služieb z  fotografií mesta. 

GAB Senec bezplatne zapožičalo seniorom 
športový areál Slávia a  športové náčinie 
a obed navarili kuchárky v Stredisku soci-
álnych služieb. Putovný pohár mesta Senec 
vybojovalo družstvo ZO SZTP v Senci. 

Víťazné tímy:
1.miesto: Cecília Porubská, Anton Ho-

lek, Jaroslav Macich, Madga Macichová, 
Alexander Magyar (71 bodov)

2.miesto: Anna Ruhigová, Ján Pachol-
ský, Leny Virgovičová, Štefánia Ďuraková, 
Alžbeta Mrázová (69 bodov)

3.miesto: Jozef Petrovič, Štefan Farkaš, 
Anna Farkašová, Mária Balayová, Viera 
Vargová (68 bodov)

Gratulujeme všetkým zúčastneným! 
VCs

Spoločná fotografia na začiatku športového dňa. Foto: VCs

Streľba florbalovou loptičkou. Foto: VCs
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Matičiari spoznávali krásy Slovenska
Seneckí matičiari sa v  dňoch 27. - 29. au-
gusta vybrali na tradičný náučno – pozná-
vací zájazd. 

Veľmi milo všetkých privítal pán fa-
rár na  prvej zastávke v  Čeríne, v  jednom 
z troch ranogotických kostolíkov. Pochádza 
zo 14. storočia, sú v ňom citlivo zreštauro-
vané fresky s výjavmi z Biblie. Žiaľ, pôvod-
ný gotický oltár si možno pozrieť v Národ-
nej galérii v  Budapešti. Poloha kostolíka 
a atmosféra v ňom zanechali v ľuďoch sil-
ný dojem. 

V Banskej Bystrici čakal účastníkov fun-
dovaný sprievodca, ktorý zaujímavo hovo-
ril o histórii tohto významného banského 
mesta. Stojí tu i  súsošie prvého predsedu 
Matice slovenskej Štefana Moyzesa a pod-
predsedu Karola Kuzmányho. Zaujíma-
vá bola aj prehliadka Brezna, mesta, kto-
ré Ján Chalupka opísal vo svojom „Kocúr-
kove“. Druhý deň bol venovaný hradu Sta-
rá Ľubovňa so  skanzenom. Jednou z  naj-
väčších zaujímavostí hradu sú kópie poľ-
ských korunovačných klenotov, v  niekoľ-
kých miestnostiach exponáty pripomenuli 
tunajší pobyt Mórica Beňovského. Príjem-
ným spestrením bola prehliadka liehovaru 

a čokoládovne v blízkom Hniezdnom. Tra-
dičná návšteva prírodnej zaujímavosti 
v  posledný deň bola venovaná Bachledo-
vej doline s  chodníkom v  korunách stro-
mov a  vyhliadkovou vežou. Nízke oblaky 
neumožnili pokochať sa výhľadmi. Putova-
nie ukončila prehliadka Spišskej Novej Vsi. 
Je to mesto s krásnou zachovalou architek-
túrou, najväčším šošovkovitým námestím 
(1300 metrov), najvyššou kostolnou vežou 
na Slovensku so siedmimi hodinovými ci-
ferníkmi (viete prečo?).

Bohatší o  nové poznatky a  zážitky sa 
všetci vrátili v poriadku. 
Jarmila Ožvaldová

Všestranný profesor Andrej Tušer
Profesor Andrej Tušer získal počas víken-
du na 24. majstrovstvách Slovenska novi-
nárov v stolnom tenise v Považskej Bystrici 
prvé miesto a stal sa majstrom Slovenska 
v kategórii bardov. Andrej Tušer je pravi-
delným účastníkom týchto majstrovstiev 
a doteraz získal na nich vo svojej kategórii 
viacero druhých a tretích miest. Ako pove-
dal dlhoročný organizátor a riaditeľ podu-
jatia Milan Podmaník, kým po iné roky sa 
na podujatí zišlo okolo 60  novinárov z ce-
lého Slovenska z  rôznych redakcií (tlač, 
rozhlas, televízia, agentúry, mediálne vy-
soké školy, hovorcovia a i.), tentoraz prišlo 
vzhľadom na pandémiu asi 40 žurnalistov. 
“Profesor Tušer patrí už viac ako dve de-
saťročia ku  stáliciam novinárskeho šam-
pionátu v  stolnom tenise. Bez  neho si už 
väčšina z  účastníkov majstrovstiev nevie 

podujatie predstaviť. Mnohí z nich sú jeho 
bývalí žiaci. I preto zožal počas preberania 
majstrovskej trofeje vari najväčší aplauz 
spomedzi všetkých medailistov,” doplnil 
riaditeľ turnaja.  

Podujatie finančne podporil Trenčiansky 
samosprávny kraj, mediálnym partnerom 
podujatia už tradične bola Tlačová agentú-
ra Slovenskej republiky (TASR). 
 (red.)

Víťazný prof. Andrej Tušer. Foto: V. Zamborský

Matičiari na výletoch spoznávajú nové miesta. Foto: Peter Glončák

Oltár kostola v Čeríne. Foto: Peter Glončák
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Na Slovensku je toľko krás, že ani dva životy na to nestačia

Na Mestskom úrade za zastavil Ivan Očenáš, ktorý veľkú 
časť života zbiera autogramy, pečiatky a perá. Rozprával tak 
zaujímavo, že sme sa rozhodli predstaviť ho aj vám.

Ako ste sa dostali k zberateľskej 
vášni?
V roku 1971 mi napadlo, že by som mohol 
zbierať autogramy. Mám ich do  dnešné-
ho dňa viac ako 3.500. Najvzácnejším 
je pre  mňa podpis Evy Kostolányovej. 
Ten si veľmi cením. Medzi ďalšie vzácne 
kusy patria autogramy od skupiny Olym-
pic v pôvodnom zložení, keď v roku 1982 
hrali koncert vo  Vranove nad  Topľou. 
Dvaja muzikanti z tejto zostavy už nežijú.
A čo ďalšie zbierky?
Potom mi napadlo, že zbierať autogramy 
je málo. Preto som začal zbierať pečiatky. 
Pýtam si ich odvšadiaľ okrem bánk. Z le-
kární, obchodov... 
Jedného dňa mi lekár odporučil, že mu-
sím veľa chodiť. Nechcel som však chodiť 

po tom istom meste, som turista, tak som 
sa rozhodol, že budem chodiť po  okres-
ných mestách. Počas svojich ciest som 
toho veľa videl. Máme veľmi krásnu kra-
jinu, len si ju nevieme vážiť. V  každom 
okrese je niečo také zvláštne, čo stojí 
za  pozretie. Na  Slovensku je toľko krás, 
že ani dva životy na to nestačia.
Takže autogramy a pečiatky. Zbiera-
te ešte niečo?
Druhou záľubou je fotenie. Fotím už asi 
60 rokov. Za 9 rokov som „nacvakal“ asi 
14.000 záberov z celého Slovenska.
A zbieram tiež perá. Všade, kde som, vy-
pýtam si aj pero s  logom mesta, okresu 
alebo aj rôznych predajní, bánk, cestov-
ných kancelárií, zdravotníctva a  podob-
ne. Mám ich viac ako 4.000.
Ktoré okresy vám ešte chýbajú? Kde 
ste ešte neboli?
Senec je posledný okres, ktorý mi ešte 
chýbal.

MO

Za opakovaním dejín
Jednota dôchodcov v  Senci pripravi-
la pre  svojich členov výlet za  poznaním 
a  opätovným priblížením histórie zaují-
mavých miest. Uskutočnil sa 9. septembra 
s  určitými obavami ohľadom infekčnosti, 
avšak už prognózy o počasí nasvedčovali, 
že v konečnom dôsledku môže byť úspeš-
ný. Záujemcov bolo viac ako dosť a  preto 
bol 53-miestny autobus obsadený do  po-
sledného miesta. Počas jazdy do  Štúrova 
privítala účastníkov členka výboru Ing. 
Ľubka Hybská, ktorá celý zájazd pripra-
vila. Po  príchode do  Štúrova sme sa pre-
miestnili na výletnú loď, ktorá nás previez-
la po Dunaji. Všetkým sa naskytol prekrás-
ny pohľad na Ostrihomskú katedrálu, kto-
rá sa nad nami majestátne vypínala. Počas 
plavby sme sledovali pobrežie plné zelene, 
ústie Hrona do  Dunaja a  taktiež sme boli 
oboznámení s bohatou minulosťou oboch 
hraničných miest. Vláčikom sme sa pre-
miestnili do Ostrihomu až k samotnej ka-
tedrále. Tu sme si mohli odpočinúť, vní-
mať čaro ticha a  histórie. Pochodili sme 
celú katedrálu, obdivovali vzácne obra-
zy či sochy a pozreli klenotnicu s mnohý-
mi vystavovanými historickými predmet-
mi. Skoro všetci sme vystúpili po mnohých 

uzučkých schodoch až na vyhliadku, z kto-
rej bol nádherný výhľad na celý Ostrihom. 
Po prehliadke všetkých miestností sme sa  
vláčikom vrátili nazad do Štúrova. Autobu-
som sme sa šťastlivo dopravili späť do Sen-
ca. V ňom patrilo slovo ešte predsedníčke 
ZO Juranovej, ktorá vyzdvihla dochvíľnosť 
všetkých členov, ich aktivitu a poďakovala 

sa Marienke Kožuchovej za  vytvorenie 
skvelej atmosféry a,  samozrejme, Ľubke 
Hybskej za  dobrú realizáciu výletu a  tiež 
vodičovi za bezpečnú jazdu. Veríme, že po-
dobných výletov bude viac a získame ďal-
šie vedomosti.
Ľudmila Mihálová, členka výboru JDS Senec

Vášnivý zberateľ Ivan Očenáš. Foto: MO

V Ostrihome pred bazilikou. Foto: JDS Senec
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Na seneckom triatlone súťažil aj viceguvernér Národnej banky 
Slovenska Ľudovít Ódor

V kategórii nad 40 rokov sa medzi súťažiacimi objavil aj 
slovenský ekonóm, pedagóg, bývalý poradca premiérky 
a ministra, spoluzakladateľ Inštitútu finančnej politiky, Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť a Útvaru hodnoty za peniaze, ale 
najmä súčasný viceguvernér Národnej banky Slovenska, Ľudovít 
Ódor.

Je to váš prvý triatlon v Senci?
Nie, asi pred 4 rokmi som sa zúčastnil 
Veľkogrobského triatlonu. Plávali sme 
v Slnečných jazerách, ale z druhej strany 
a odtiaľ sme pretekali na bicykli do Veľ-
kého Grobu. Toto je môj druhý triatlon.

Akému športu sa venujete?
Mám rád ping pong, cyklistiku, futbal, 
beh... 
Na  dovolenke pri  mori som viac plával 
a teraz pokračujem, kým ešte voda nie je 
veľmi studená.

Hovorí sa, že ľudia, ktorí pracujú 
najmä hlavou, využívajú svoj inte-
lekt, potrebujú dosiahnuť rovnováhu 
športom. Platí to aj o Vás?
Jednoznačne. Bez  športu by mi chýbala 
rovnováha. Tú človek veľmi potrebuje. 
Ak veľmi intenzívne využíva hlavu, tak 
musí používať aj telo. Musí to kompenzo-
vať. V zdravom tele zdravý duch, ako ho-
vorili už Rimania či Gréci. 
Je dôležité viesť aj deti k športu?
Podľa mňa každé dieťa musí mať rodičov, 
ktorí mu trochu zadelia čas, postrážia 
mobil, počítač, tablety... 
Lebo deti veľmi rýchlo vyrastú a  po-
tom im bude chýbať, keď nebudú vedieť 
prebehnúť ani kilometer alebo niečo 
zaplávať. 
Aj ja vediem svoje deti k športu, s men-
šími či väčšími úspechmi, nie vždy sa mi 
to darí. Je to náročné, ale ak chce človek 
byť v živote úspešný, musí byť všestranný 
a do toho patrí aj šport.
Boli ste v Senci aj v minulosti? Ako 
sa vám páči?
V Senci som bol prvýkrát na Slnečných ja-
zerách, keď som mal asi 12-13 rokov, čiže 
ešte za bývalého režimu. Som rád, že sa 
to tu až tak nezmenilo. Aj vtedy sme boli 
v amfiteátri v kine, jedli sme v reštaurá-
cii pri vode. 
Je to príjemné miesto na  oddych. Srší 
z neho, že nechceme byť nejakí iní alebo 
svetoví, ale že je to naše jazero. Dobre sa 
tu cítim.

   MO

Šport klub Lucia Debnárová žne úspechy

Lucia Debnárová opäť si odbehla od  ar-
mwrestlingového stola na  tlakovaciu la-
vičku, na  súťaž Memoriál Juraja Gye-
váta 2021- Galanta.  Všetky tri pokusy 

v kategórii do 60kg mala platné a zvíťazila 
s národným rekordom 80,5kg.  

Jej tímoví kolegovia sa zatiaľ zúčastnili 
1. kola Slovenskej národnej ligy pretláča-
nia vo Veľkom Šariši. Podarilo sa im získať 
6 zlatých a 2 strieborné medaily a v celko-
vom poradí skončili na  3. mieste v  súťaži 
klubov. 

Najviac sa darilo Filipovi Hritzovi, kto-
rý obsadil štyri prvé miesta. Vo váhovej ka-
tegórii do  90kg skončil na  prvom mieste 
ľavou aj pravou rukou. Taktiež v najťažšej 
váhovej kategórii skončili s dvoma prvými 

miestami. Ako 80-kilový chlap si je vedo-
mý toho, že doma musí vyhrať aj najťažšiu 
váhovú kategóriu, pokiaľ sa chce konfron-
tovať so silnými ruskými súpermi na maj-
strovstvách sveta a  Európy. Potvrdil svo-
ju dominanciu a v sérii mnohých zápasov 
ukázal krásu armwrestlingu a rôznorodosť 
techník za stolom.

Lucia Macejková získala 2. miesto v sú-
ťaži ľavou aj pravou rukou vo váhovej ka-
tegórii do 60kg. Potvrdila, že tréningy začí-
najú prinášať prvé väčšie ovocie.
ŠK Lucia Debnárová

Ľudovít Ódor ešte pred štartom na brehu 
Slnečných jazier. Foto: MO
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Senecké atlétky postupujú do medzinárodného finále v Ostrave
Atlétky z AK Puma Senec po úspechu v zá-
padoslovenskom kvalifikačnom kole a poc-
tivej letnej tréningovej príprave napokon 
uspeli aj v slovenskom finále Čokoládovej 
tretry v Košiciach, najväčšieho atletického 
preteku detí do 11 rokov.

Tatiana Janegová dosiahla skvelý výsle-
dok, keď sa umiestnila na krásnom 2. mies-
te v  behu na  300 metrov kategórie do  11 
rokov a  obhájila tak striebro z  minulého 
roku. Výborný výkon predviedla aj naša 
najmladšia bežkyňa na  súťaži Dominika 
Kozová. V  kategórii do  7 rokov v  šprin-
te na  100 metrov sa po  tesnom súboji 

umiestnila na 4. mieste, bronzová medaila 
jej ušla len o pár stotín. Dominika si záro-
veň zlepšila svoj osobný rekord. Michaela 
Praženicová zabehla 300 metrov s  výraz-
ne zlepšeným osobným rekordom a pote-
šila pekným 9. miestom v kategórii do 11 
rokov. 

Máme radosť, že sa svojimi výkon-
mi všetky tri naše finalistky kvalifiko-
vali do  medzinárodného finále v  českej 
Ostrave. Pod  vedením trénera Tomáša 
Horvátha pokračujú v  usilovnej príprave 
opäť reprezentovať naše mesto a tentokrát 
i Slovensko.

Deň pred veľkým finále „čoko tretry“ 
organizátori pripravili JBL JUMP FEST pre-
teky v  dvojboji, beh na  60 metrov a  skok 
do  diaľky, na  ktorých si Nina Furindová 
a Theodor Horváth vo svojich kategóriách 
vybojovali krásne 2. miesto.

Je potrebné podotknúť, že tieto i predo-
šlé atletické úspechy našich talentovaných 
dievčat a  chlapcov sa podarilo dosiahnuť 
v  obmedzených tréningových podmien-
kach a snáď i mesto Senec bude v blízkej 
budúcnosti disponovať profesionálnym at-
letickým športoviskom.
Atletický klub Puma Senec

Tatiana Janegová pred cieľovou čiarou. 
Foto: Atletický klub Puma Senec

Tréner Tomáš Horváth, Tatiana Janegová tretia zľava, vedľa vpravo Theodor 
Horváth, Dominika Kozová, Nina Furindová a Michaela Praženicová.

Ďalšie úspechy 
seneckých plavcov

Senčania Nina Jankovská, Nella Martišo-
vičová a  Martin Hajko plávajúci za  Sport 
club Dunajská Streda pod  vedením tré-
nera Tibora Violu sa zúčastnili 28. augus-
ta medzinárodných plaveckých pretekov 
43. ročníka Štúrovské stovky. V  Štúrove 
v silnej konkurencii viac ako 490 plavcov 
z 52 plaveckých klubov zo Slovenska, Ma-
ďarska, Českej republiky, Francúzska, Ra-
kúska a Poľska vybojovali plavci zo Sport 
clubu DS 7 zlatých, 5 strieborných a 4 bron-
zové medaily v  jednotlivých plaveckých 
disciplínach. Plavcom ďakujeme za repre-
zentáciu a srdečne gratulujeme. 
Sport club Dunajská Streda

Clube de Jiu Jitsu Pitbull Slovakia sa počas leta 
zúčastnil slovenského turnaja v Bratislave a vybo-
joval titul najlepší tím. Foto: Martina Sitárová

Plavci s medailami. 
Foto: Sport club Dunajská Streda
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09-06

NOVÉ 
BOWLINGOVÉ 
DRÁHY 
v Hoteli Senec**** 
AJ PRE 
NEUBYTOVANÝCH 
HOSTÍ! 

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
10:00 – 11:00 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 13,90 € 13,90 €
11:00 – 12:00 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 13,90 € 13,90 €
12:00 – 13:00 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 19,90 € 19,90 €
13:00 – 14:00 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 19,90 € 19,90 €
14:00 – 15:00 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 19,90 € 19,90 €
15:00 – 16:00 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 19,90 € 19,90 €
16:00 – 17:00 13,90 € 13,90 € 13,90 € 13,90 € 13,90 € 19,90 € 19,90 €
17:00 – 18:00 13,90 € 13,90 € 13,90 € 13,90 € 13,90 € 19,90 € 19,90 €
18:00 – 19:00 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 €
19:00 – 20:00 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 €
20:00 – 21:00 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 13,90 €
21:00 – 22:00 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 13,90 €

Zapožičanie topánok 1,20 €
Ponožky (pár) 1,00 €

Rezerváciu je možné vytvoriť priamo na hotelovej 
recepcii, prípadné na tel. čísle: +421 2 4592 7255
alebo mailom na: recepcia@hotelsenec.sk

trinityhotels.sk | hotelsenec.sk  


