
O Senci sa prvýkrát písalo pred 770 rokmi

Dvojdňové slávnosti pri  príležitosti  
770. výročia prvej zmienky o  meste Se-
nec otvoril primátor Dušan Badinský spo-
lu so zástupcami partnerských miest – pri-
mátorom mesta Parndorf Wolfgangom 
Kovacsom, viceprimátorom mesta Her-
ceg Novi Mirkom Musturom, primátorom 

mesta Mosonmagyaróvár Istvánom Ár-
vayom a primátorom mesta Kőszeg Bélom 
Básthym.

Na Námestí 1. mája sme oslavovali vý-
znamné jubileum nášho mesta progra-
mom Senčania Senčanom, ktorého orga-
nizátorom bol Ján Krigovský. Na pódiu sa 

striedali nielen seneckí hudobníci, ale aj 
umelci z iných miest Slovenska. Na progra-
me boli aj vystúpenia zahraničných inter-
pretov z Ukrajiny a Ruska a dve dychové 
telesá z partnerských miest Mosonmagya-
róvár a Kőszeg.
VCs

V októbri nás čaká jesenné 
upratovanie. Aký režim majú 
rodinné domy a aký bytovky?
(str. 6-7)

Peter Matlák je novým 
predsedom Rybárskeho zväzu. 
Čo všetko rybári v Senci robia?
(str. 14-15)

Senecká hvezdáreň existuje 
už 40 rokov. Ako vznikla a ako 
oslávi toto výročie?
(str. 17)

Pozvánka  
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva 
v Senci - 25. októbra 2022 
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

Oslávili sme jubileum mesta Senec
Mimoriadne číslo k Spojeným voľbám 2022 vyjde 13. októbra 2022.

10/2022 – Mestské noviny – 32. ročník

Predstavitelia partnerských miest otvárajú festival Senčania Senčanom spolu s organizátorom Jánom Krigovským a jeho vnučkou. Foto: VCs

Vystúpenie dychovej hudby mesta Kőszeg – dirigent Miklós Szilágyi. Foto: VCs
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Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Senci zo dňa 13.09.2022

Uznesenie č.98/2022
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie in-
formatívnu správu hlavného kontrolóra 
o výsledkoch kontrol za júl-august 2022.
Uznesenie č.99/2022
MsZ prerokovalo a  súhlasí s  návrhom 
VZN, ktorým sa mení a  dopĺňa VZN č. 
7/2022 o určení výšky dotácie na prevádz-
ku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a  dieťa škol-
ského zariadenia na rok 2022.
Uznesenie č.100/2022
MsZ prerokovalo a  súhlasí s  návrhom 
VZN č. 8/2022, ktorým sa určujú výšky 

príspevkov na  čiastočnú úhradu nákla-
dov v  školách a  školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
Uznesenie č.101/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo Výročnú 
správu Mesta Senec za rok 2021 (konsoli-
dovanú, obsahujúcu aj údaje z individuál-
nej účtovnej závierky).
Uznesenie č.102/2022
MsZ prerokovalo a schválilo plnenie roz-
počtu Mesta Senec za 1. polrok 2022.
Uznesenie č.103/2022
MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu 
Mesta Senec na rok 2022.

Uznesenie č.104/2022
MsZ prerokovalo a schválilo vyhodnote-
nie rozpočtu a účtovný hospodársky vý-
sledok MsKS Senec za obdobie 1-6/2022.
Uznesenie č.105/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo 2. zmenu 
rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2022.
Uznesenie č.106/2022
MsZ prerokovalo a schválilo návrh VZN 
mesta o  určení názvov ulíc v  meste Se-
nec: Karasová a Kapria.
Uznesenie č.107/2022
MsZ prerokovalo a schválilo návrh 
na  doplnenie ulíc do  volebného obvodu 

Stav priorít vedenia mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022

Poliklinika
Cesta k  novej poliklinike je náročná a  sprevádza ju množstvo 
krokov, komplikovaných úkonov a získavanie povolení. Výstav-
ba novej polikliniky a rekonštrukcia tej starej sa však blíži.
22. júna získalo mesto Rozhodnutie na výrub drevín na mieste, 
kde bude nová poliklinika stáť. Mesto má tým pádom samozrej-
me aj povinnosť vysadiť nové stromy, s ktorými v okolí poliklini-
ky od začiatku ráta.
Mestu bolo tiež zaslané rozhodnutie o  umiestnení stavby s pod-
mienkami dotknutých orgánov, ako má byť stavba realizovaná. 
Ide o Rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a prístav-
ba polikliniky Senec." Územné rozhodnutie je vydané formou 
verejnej vyhlášky a v zmysle zákona bolo vyvesené na úradnej 
tabuli mesta Senec.
V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia pre  sta-
vebné povolenie, kde sa zapracovávajú požiadavky a podmien-
ky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré vzniesli počas územ-
ného konania a rokuje sa s bankami o financovaní.
Povinných krokov pred začiatkom výstavby je veľa, sú náročné 
a niektoré sú zdĺhavé, každou splnenou úlohou sa však blížime 
k cieľu – novej poliklinike.

Územný plán
Proces obstarávania nového Územného plánu mesta Senec ešte 
prebieha v zmysle ustanovení stavebného zákona. 
Po úspešnom prerokovaní Konceptu ÚPN mesta Senec bolo pri-
jaté súborné stanovisko s pokynmi, podľa ktorých bol spracova-
ný Návrh ÚPN mesta Senec. 
V súčasnosti prebieha prerokovanie spracovaného Návrhu 
s  verejnosťou, dotknutými obcami, samosprávnym krajom 
a dotknutými orgánmi. Po prerokovaní sa pristúpi k vyhodno-
teniu a prípadnému dorokovaniu doručených pripomienok. Ná-
sledne mesto predloží na preskúmanie Okresnému úradu Brati-
slava návrh územného plánu, vyhodnotenie stanovísk a pripo-
mienok z prerokovania návrhu a návrh všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územné-
ho plánu. Po úspešnom posúdení bude územnoplánovacia do-
kumentácia predložená na  schválenie Mestskému zastupiteľ-
stvu, pričom jej záväzné časti budú vyhlásené všeobecne záväz-
ným nariadením.

Školstvo
Na výstavbu novej školy je pripravený pozemok na Záhradníc-
kej ulici, kde je plánovaných 20 nových tried s možnosťou rozší-
renia o 2 až 8 tried. 
Mesto sa pripravuje zapojiť do výziev týkajúcich sa zvýšenia 
kapacít základných a  materských škôl z  Plánu obnovy. Pri-
pravuje sa verejné obstarávanie na  projektové dokumentá-
cie na výstavbu základnej školy na Záhradníckej ulici, mater-
skej školy v lokalite Nová tehelňa a prístavby Materskej školy 
Slnečné jazerá.

Športový areál
Napriek tomu, že športový areál bol jednou z  priorít, nebolo 
možné realizovať výstavbu z dôvodu vysokej finančnej aj admi-
nistratívnej náročnosti ostatných priorít.
DM a MO

Osadenie objektu novej polikliniky. Zdroj: MsÚ



 Informačný servis 3www.sencan.sk október 2022

Z činnosti Mestskej polície
• Hliadka MsP na základe žiadosti OO PZ Senec 

poskytla súčinnosť pri pátraní po I. K. zo Sen-
ca, ktorý sa mal rodine vyhrážať, že im odre-
že hlavy a má pripravenú aj sekeru. Rodina 
z  domu musela utiecť, nakoľko išlo o  osobu 
nedávno prepustenú z výkonu trestu odňatia 
slobody so sklonmi k násiliu a vznikla dôvod-
ná obava, že svoje vyhrážky naplní. Hliadka 
MsP počas miestneho pátrania osobu spozo-
rovala v  Senci na  Krátkej a  následne ju ob-
medzila na  osobnej slobode pre  podozrenie 
z  trestného činu nebezpečného vyhrážania. 
Osoba bola eskortovaná a odovzdaná prísluš-
níkom OO PZ Senec.

• Telefonický oznam od občianky, že na Kalin-
čiakovej z bytu jej suseda cítiť veľký zápach 
a  suseda už dlhšiu dobu nevidela. Hliad-
ka MsP cez  balkón susedného bytu zistila,  
že z  bytu M. K. sa šíri neznesiteľný zápach 
a lietalo odtiaľ veľké množstvo múch. Na zvo-
nenie a klopanie hliadky MsP na dvere pred-
metného bytu nikto nereagoval. Vzhľadom 
na dôvodnú obavu, že v byte sa môže nachá-
dzať mŕtva osoba, boli vyrozumené PZ SR, 
RZP a HaZZ a byt bol otvorený. V byte bol náj-
dený jeho mŕtvy majiteľ.

• Telefonický oznam, že na  Bernolákovej 
pri  pošte sa nachádza osoba, ktorá nadá-
va a  skáče do  okoloidúcich. Hliadka MsP 
po príchode spozorovala osobu, ktorá ležala 
na zemi a vykonávala malú potrebu na chod-
ník. Na výzvu členov hliadky MsP, nech pre-
stane znečisťovať verejné priestranstvo, vul-
gárne odpovedal, nech ho neotravujú. Osoba 
bola vyzvaná, aby preukázala svoju totožnosť, 
čo odmietla a hliadku naďalej urážala. Z uve-
deného dôvodu bola predvedená na  útvar 
MsP, kde bolo služobnými úkonmi zistené,  
že ide o Z. Z. z Nového Mesta nad Váhom. Po-
čas služobných úkonov sa začala správať ako 
osoba so psychickou poruchou a mala rôzne 
vidiny. Hliadke uviedla, že pokiaľ ho nepus-
tí, tak skočí pod vlak či auto alebo niekomu 
niečo urobí. Hliadka MsP privolala k  meno-
vanému RZP, nakoľko mala dôvodnú obavu, 
že svoje vyhrážky naplní. RZP si menovaného 
prevzala a previezla na hospitalizáciu.

• Telefonický oznam, že na autobusovej stanici 
na Šafárikovej v odstavenom autobuse búcha 
chlap, ktorý sa chce dostať z  autobusu von 
a vodič tam nie je. Hliadka MsP na mieste zis-
tila, že vodič autobusu pred prestávkou zabu-
dol skontrolovať autobus a zavrel v ňom ces-
tujúceho z  okresu Košice, ktorý mal zaspať. 
Keď sa dostavil vodič, autobus otvoril.

• Ďakujeme za  spoluprácu pozorným   
občanom.

     Mestská polícia

pre  Spojené voľby 2022 a  určilo ich 
do volebného obvodu č. 3.
Uznesenie č.108/2022
MsZ prerokovalo a schválilo Žiadosť 
o zaradenie detského centra Zázrač-
ný svet, s.r.o. do siete škôl a školských 
zariadení od 1.1.2023.
Uznesenie č.109/2022
MsZ prerokovalo a schválilo Žiadosť 
o zaradenie súkromnej výdajne škol-
skej jedálne do siete škôl a školských 
zariadení pod MŠVVaŠ SR.
Uznesenie č.110/2022
MsZ prerokovalo a schválilo žiadosť 
občianskeho združenia Rodinné cen-
trum Senecké slniečko o zmenu čísla 
účtu na poskytnutie dotácie v súlade 
s VZN č. 9/2022.
Uznesenie č.111/2022
MsZ neodsúhlasilo predĺženie pod-
nájomnej zmluvy pre  Miroslava Va-
liaška na dobu určitú do 30.9.2037.
Uznesenie č.112/2022
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo pre-
dĺženie podnájomnej zmluvy pre Mi-
roslava Valiaška na dobu neurčitú.
Uznesenie č.113/2022
MsZ prerokovalo a  neschválilo ná-
vrh na odpredaj nehnuteľného ma-
jetku Mesta Senec pre Štefana Mateja, 
Soňu Múčkovú a Radoslava Mateja.
Uznesenie č.114/2022
MsZ prerokovalo a  schválilo prená-
jom nehnuteľného majetku Mesta Se-
nec pre  Štefana Mateja, Soňu Múčko-
vú a Radoslava Mateja za 17,40 eur/rok.
Uznesenie č.115/2022
MsZ prerokovalo a schválilo návrh 
na  prenájom nehnuteľnosti na  Sl-
nečných jazerách na  účely zriade-
nia sociálnych zariadení a oddycho-
vej zóny pre  Moniku Horváthovú 
za 3.260 eur/rok.

Uznesenie č.116/2022
MsZ schválilo súťažné podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na nájom 
nebytového priestoru v MsKS Senec. 
Podrobnosti súťaze sú zverejnené 
na www.senec.sk.
Uznesenie č.117/2022
MsZ prerokovalo a schválilo návrh 
na prenájom nehnuteľnosti pri  jaze-
re "Smradka" pre Ing. Martinu Dupa-
jovú spolu za cenu 9,44 eur/rok.
Uznesenie č.118/2022
MsZ prerokovalo a schválilo zriade-
nie vecných bremien Zmluvou o zria-
dení vecného bremena pre  Ing. To-
máša Novotného a manželku za od-
platu spolu 1.409,10 eura.
Uznesenie č.119/2022
MsZ prerokovalo a odsúhlasilo Plán 
dopravnej obslužnosti mesta Senec.
Uznesenie č.120/2022
MsZ prerokovalo a schválilo zriade-
nie Združenia obcí DeTuSeK za úče-
lom prípravy a realizácie spoločného 
projektu "Cyklochodník Čierna voda  
- DeTuSeK" s  prepojením na  medzi-
národnú cyklotrasu Eurovello.
Uznesenie č.121/2022
MsZ prerokovalo a  odsúhlasilo ná-
vrh na zvýšenie cien inzercie v Mest-
ských novinách Senčan.
Uznesenie č.122/2022
MsZ prerokovalo a schválilo zápisy 
do mestskej kroniky za rok 2021.
Rôzne

Primátor informoval poslancov 
o  rekonštrukcii ČOV a  problémoch, 
ktoré mesto rieši po prevzatí stavby.

Všetky informácie nájdete v  zápis-
nici na www.senec.sk a videozáznam 
na www.zastupitelstvo.sk.
MO

Informácia pre kandidátov 
do Spojených volieb 2022
Vo volebnom čísle Mestských novín 
Senčan dostávajú k dispozícii priestor: 
Kandidáti na primátora mesta Se-
nec a  kandidáti na  predsedu BSK: 
1/3 strany – rozmer š: 180mm × v: 
80mm v cene 148 € 
Kandidáti na poslancov Mestského za-
stupiteľstva v Senci a poslancov BSK: 
1/6 strany – rozmer: š: 88mm × v: 
80mm v cene 85 €
V prípade záujmu pošlite do 7. 10. gra-
fické podklady a  fakturačné údaje 
na sencan@senec.sk.

Počas volebnej kampane je mož-
né umiestňovať volebné plagáty len 
na  mestských informačných stoja-
noch, ktoré sú určené osobitne na ten-
to účel na Námestí 1. mája v Senci. Kaž-
dý kandidujúci subjekt má určenú plo-
chu v rozmere 0,5 m x 0,5 m. 
Bližšie informácie k  podmienkam 
umiestňovania volebných plagátov 
na  verejných priestranstvách v  mes-
te Senec počas volebnej kampane 
pre Spojené voľby 2022, je zverejnený 
na www.senec.sk v časti Spojené voľ-
by 2022.
MsÚ
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Z kalendára primátora mesta Senec 
Dušana Badinského za september

• Senčania Senčanom – 770. výročie písomnej zmienky 
o meste Senec za účasti delegácií z družobných miest

• Deň Ústavy SR
• Sobášenie
• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 na ZŠ J. G. 

Tajovského
• Nezabudnutí susedia – deň obetí holokaustu a rasového 

násilia
• Účasť na Európskom dni židovskej kultúry
• Mestské zastupiteľstvo v Senci
• Opakované pracovné stretnutie s obchodným riaditeľom 

BVS k fungovaniu ČOV
• Návšteva družobného mesta Kőszeg 
• Účasť na slávnostnom otvorení tanečnej sály v MsKS, ktorá 

bude slúžiť folklórnym tanečným súborom DFS Slnečnica  
a DFS Möggyes

• Stretnutie s generálnym riaditeľom BVS k spoločnému 
projektu záchrany Martinského lesa

• Pracovné stretnutie s architektom k štúdii na návrh 
vonkajšieho areálu ZŠ Mlynská

• Stretnutie s priamym účastníkom SNP kapitánom 
Vladimírom Strmeňom

• Snem ZMOS v Senci
• Účasť na proteste starostov a primátorov pred Úradom 

Vlády SR
• Účasť na Projekcii Ondreja Rudavského v kaviarni 

Antikvariát Senec
• Stretnutie s riaditeľom Finančnej správy o sťahovaní úradu 

a možnostiach parkovania
• Návšteva členov SZTP pod vedením Cecílie Porubskej 

v Trenčianských Tepliciach 
• Rada RVC
• Stretnutie s riaditeľom spoločnosti COLAS, ktorá realizuje 

úpravy ciest v našom meste
• Pracovné stretnutie s riaditeľom OOCR o čerpaní dotácií 

v cestovnom ruchu
• Účasť na programe OZ Nezábudka
• Koncert pri príležitosti 35. výročia Speváckeho zboru 

Radosť
• Večera so seneckými poľnohospodármi
• Školenie regionálnych združení v Tatrách
• Mimoriadne Valné zhromaždenie BVS
• Slávnostné otvorenie novej expozície Mestského múzea
• Pracovné stretnutie na Ministerstve životného prostredia 

s ministrom Jánom Budajom o projektoch v rezorte
Dagmara Al-Khaldi Mičeková

Spomínali sme 
na nezabudnutých susedov 

V Deň holokaustu a  rasového 
násilia sa uskutočnilo spomien-
kové stretnutie v  parku pred 
synagógou. 

Prítomní venovali minútu ti-
cha obetiam holokaustu a vypo-
čuli si príbeh preživšej Evy Mos-
nákovej a  príhovor arcibiskupa 
Stanislava Zvolenského o  tom, 
že nesmieme zatvárať oči pred 
zlom, zlu sa treba postaviť. Pri-
hovoril sa aj vedúci Mestského 
múzea v Senci Gábor Strešňák.

Hostia čítali zo  zoznamu mien 
ľudí, ktorých osud poznačil ho-
lokaust – židovských občanov 
z  regiónu Senec a  zo Sloven-
ska, ktorí sa nevrátili z koncen-
tračných táborov, občanov ne-
židovského pôvodu, ktorí boli 
ocenení cenou Spravodliví me-
dzi národmi a  občanov neži-
dovského pôvodu, neocene-
ných hrdinov bez  zbrane. Viac 
na www.senec.sk.
VCs

Príbeh seneckej židovskej 
komunity čaká na odkrytie

Európsky deň židovskej kultúry 
sme si pripomenuli prehliadkou 
seneckého židovského cintorína 
a prezentáciou v Labyrinte MsKS 
pod názvom Príbeh židovskej ko-
munity v Senci. 

Rabín Ústredného zväzu ži-
dovských náboženských obcí 
v Slovenskej republike Miša Ka-
pustin priblížil návštevníkom 
seneckého židovského cintorína 
pohrebné zvyklosti pri pochová-
vaní mŕtvych. 

Rabín v Labyrinte predniesol za-
myslenie o obnove, hlavne v sú-
vislosti so seneckou synagógou, 
ktorej obnova sa blíži ku koncu. 
Zamyslenie ukončil zvukom šo-
faru, baranieho rohu, ktorý sa 
používa v židovskej liturgii.  

Autorský kolektív prezento-
val časť budúcej expozície v  se-
neckej synagóge „Židovské kul-
túrne dedičstvo Bratislavského 
samosprávneho kraja“.  
VCs

Maroš Borský – riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu a Židovského 
komunitného múzea v Bratislave na židovskom cintoríne v Senci. Foto: VCs
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Slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR 

Pri príležitosti Dňa Ústavy SR sa 1. septem-
bra uskutočnilo slávnostné stretnutie pred 
Mestským úradom v Senci pri pamätníku 
Ústavy. Po štátnej hymne riaditeľka kan-
celárie primátora Alena Greksa prečítala 

preambulu Ústavy SR. Primátor Dušan Ba-
dinský privítal hostí a prítomných, ktorí si 
prišli pripomenúť významné jubileum – 
30. výročie prijatia Ústavy, základného zá-
kona Slovenskej republiky.

Spomedzi vzácnych hostí sa prítomným 
prihovorila prednostka okresného úradu 
v Senci Katarína Sowiňska, člen ústrednej 
rady SZPB a podpredseda SNR v čase prija-
tia Ústavy SR Peter Weiss a  tajomník Ma-
tice slovenskej Peter Schvantner. Spoloč-
nú modlitbu Otče náš viedla Helena Čajko-
vá. Na záver zaznela hymnická pieseň Kto 
za pravdu horí od Karola Kuzmányho.

Slávnostnú atmosféru a  dôstojný prie-
beh podujatia umocnila Čestná stráž 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo-
jenskými poctami vykonanými počas sláv-
nostného aktu.

K pamätníku Ústavy SR položili ven-
ce: vedenie Mesta Senec, Matica sloven-
ská, Slovenský zväz protifašistických bo-
jovníkov, Miestny odbor Matice slovenskej 
v Senci, Základná organizácia SZPB v Sen-
ci, Základná organizácia SZPB v Bernoláko-
ve, Slovenský letecký zväz, HLAS – sociál- 
na demokracia, Domov – Národná strana, 
Slovenská národná strana a Klub nezávis-
lých poslancov ČAS.
VCs

Leto na Slnečných jazerách
Leto na  Slnečných jazerách opäť potvrdi-
lo, že naše jazerá sú vyhľadávanou turis-
tickou lokalitou na  území Bratislavského 
kraja a  to nielen pre  domácich, ale aj za-
hraničných turistov. Najväčší počet zahra-
ničných návštevníkov bol tradične z Českej 
republiky. 

Počas letnej sezóny bolo pripravených 
niekoľko noviniek a to: 
• nová časť pláže v južnej zóne,
• nové toalety na veľkej pláži v severnej 

zóne,
• vynovené lavičky v okolí bungalovov,
• vyhliadka vo východnej zóne. 

V spolupráci s  Bratislavským samo-
správnym krajom sa podarilo vybudo-
vať v južnej zóne petangové ihrisko a pri-
budnú nové piknikové sedenia a  pitné 
fontánky. 

Novinkami v tohtoročnej sezóne boli aj 
investície do bezpečnosti kúpajúcich sa. Je 
vybudovaný zjazd do vody pre záchranné 
zložky, nový heliport a máme k dispozícii 
aj nový záchranný čln. 

Kvalita vody v  Slnečných jazerách sa 
drží na dobrej úrovni, čo potvrdzujú aj me-
rania Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva. Vykonávali sa v dvojtýždenných 

intervaloch od  11.5. do  7.9.2022 a  výsled-
ky sú zverejnené na stránkach a na infor-
mačných tabuliach v  areáli Slnečných ja-
zier. Aj napriek suchému a  teplému letu 
sa s úbytkom vody viac ako pol metra vý-
sledky vody rapídne nezhoršovali. Avšak 
aj napriek priaznivým výsledkom kvality 
vody je potrebné sa o  vodu starať a  udr-
žiavať ju. Preto tak ako minulý rok opäť 

prebehne bioremediácia Slnečných jazier. 
Návštevníkov budeme o vykonávaní prác 
v  predstihu informovať prostredníctvom 
sociálnych sietí, www.slnecnejazera.eu 
a www.senec.sk. 

Všetkým návštevníkom ďakujeme 
za  priazeň a  podporu turizmu na  Slneč-
ných jazerách.
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Spoločná fotografia členov Matice slovenskej pri pamätníku Ústavy SR. Foto: VCs
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Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac august

Zmesový komunálny odpad
2021 – 475,92 t
2022 – 439,40 t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 149,44 t
2022 – 144,40 t
Plasty
2021 – 48,78 t
2022 – 20,96 t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 814 l
2022 – 757 l
Biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne
2021 – 59,87 t
2022 – 66,81 t
Sklo
2021 – 22,48 t
2022 – 22,60 t
Papier a lepenka
2021 – 34,69 t
2022 – 29,06 t

Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Uzamykanie stojísk 
polopodzemných kontajnerov
Koncom augusta mesto nainštalovalo uza-
mykanie polopodzemných kontajnerov 
na  Sokolskej ulici. Definitívne sa kontajne-
ry na tomto stojisku uzamkli začiatkom sep-
tembra. Majitelia bytov, ktoré patria k  to-
muto stojisku, si na  referáte odpadového 
hospodárstva vyzdvihli čipy na  otváranie 
kontajnerov.

Uzamknutie kontajnerov má už svoje prvé 
výsledky. Podarilo sa "upratať" zoznam po-
platníkov z tejto oblasti a tiež je väčší poria-
dok v okolí kontajnerov, keďže k uzamknu-
tým stojiskám mesto pridáva aj kamerový 
systém. Kontajnery nie sú tak rýchlo naplne-
né, pretože sa do nich dostanú len tí, pre kto-
rých sú kontajnery určené.
Ako ďalšie sa bude uzamykať stojisko 
za Mestským kultúrnym strediskom.

Nové stojisko na Gardenke
Zmeny v  odpadovom hospodárstve sú 
behom na  dlhú trať. Aj na  Slnečných ja-
zerách sa podarilo začať meniť systém  
a s úspechom.

Na Gardenke vznikla prvá klietka s kontaj-
nermi určenými pre  spádovú oblasť okoli-
tých chát. Je uzamknutá a kľúče majú len tí, 
pre ktorých sú kontajnery určené. Opäť sa 
obyvatelia zodpovedne zapojili a v okolí sa 
darí udržiavať poriadok. Mesto aj tu tým pá-
dom čistí zoznamy poplatníkov tak, aby sa 
nikto neviezol na  systéme, ale prispieval 
rovnako, ako ostatní.

Viac kontajnerov na šatstvo
Po celom meste pribudli kontajnery na šat-
stvo. V súčasnosti je v  intraviláne o 20 ná-
dob viac ako doteraz. Aj takýmto spôsobom 
sa mesto snaží vyjsť v  ústrety obyvateľom, 
ktorí majú záujem triediť.

Jesenné upratovanie
RODINNÉ DOMY:
Termíny: 41 a  42 kalendárny týž-
deň "KT" (10.10.2022 – 14.10.2022 
a 17.10.2022 – 21.10.2022)
Spôsob zberu: Oba týždne sa zbierajú od-
pady podľa vývozných zón odpadu z kuchy-
ne, tzn. v 41 KT sa zbiera prvýkrát zoznam 
všetkých ulíc podľa harmonogramu vývozu 
pre odpad z kuchyne a v 42 KT sa zber opa-
kuje po tých istých zónach. Odpad stačí vy-
triedený vyložiť priamo pred svoju nehnuteľ-
nosť do 7:00 – netreba ho nikam nahlasovať. 
Odpad vyložený v termíne vývozu príslušnej 
zóny po 7:00 nemusí byť odobraný, nakoľko 
si prechádzame pred 7:00 jednotlivé zóny 
kvôli plánovaniu trás.
Druhy preberaných odpadov: objem-
né odpady ako napr. sedačky roztriedené 
na drevo a poťahy zvlášť, otiepky narezané 
na cca 1,5m a zviazané, elektroodpady. Drob-
ný stavebný odpad a pneumatiky sa v rámci 

Uzamknuté stojisko polopodzemných kontajnerov na Sokolskej ulici. Foto: útvar OH

Stojisko kontajnerov na Gardenke. Foto: útvar OH
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Noste šperky tak, ako nikdy  Noste šperky tak, ako nikdy  
predtýmpredtým

10-03

Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

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

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

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

 juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266

10-01

10-02

Riadková inzercia

Hľadám vitálnu dôchodkyňu na upratovanie  
(pravidelné podľa dohody) rodinného domu v Senci 
za 5 Eur/1 hod. Kontakt: 0903 134 989
20221001

Riadková inzercia: sencan@senec.sk  
Uzávierka novín 20.10.2022

10-04

jesenného upratovania nepreberajú. Drob-
ný stavebný odpad majú možnosť pôvodco-
via šesť dní v  týždni odovzdať za  poplatok 
na  zberných dvoroch mesta. Pneumatiky 
majú pôvodcovia možnosť odovzdať distri-
bútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, 
alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa).
BYTOVÉ DOMY:
Termíny: 43 a  44 kalendárny týž-
deň "KT" (24.10.2022 – 27.10.2022 
a 31.10.2022 – 4.11.2022)
Spôsob zberu: Zástupca vlastníkov, prí-
padne správca bytového domu, nahlási 
mailom na  udrzba@senec.sk a  zároveň 
odpady@senec.sk – bytový dom ( adresa), 
tel. kontakt na kontaktnú osobu, s ktorou sa 

následne telefonicky dohodne presný ter-
mín a podmienky odvozu odpadu. Odpad, 
roztriedený na  jednotlivé druhy, musí byť 
v  dohodnutý deň vyložený na  mieste prí-
stupnom pre traktor.
Druhy preberaných odpadov: objem-
né odpady ako napr. sedačky roztriedené 
na drevo a poťahy, elektroodpady. Drobný 
stavebný odpad a  pneumatiky sa v  rámci 
jesenného upratovania nepreberajú. Drob-
ný stavebný odpad majú možnosť pôvodco-
via šesť dní v týždni odovzdať za poplatok 
na  zberných dvoroch mesta. Pneumatiky 
majú pôvodcovia možnosť odovzdať distri-
bútorovi pneumatík (v predajni pneuma-
tík, alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa).

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM 
NEBEZPEČNÝCH LÁTOK:
Termín: priebežne počas celého roka
Miesto zberu: medzisklad nebezpeč-
ných odpadov – areál zberného dvora 
Železničná

Druhy preberaných odpadov: odpado-
vé motorové a mazacie oleje, chemikálie, 
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, 
laky, kyseliny, zásady, pesticídy a chemic-
ké prípravky na ošetrovanie rastlín a dre-
vín, umelé hnojivá, handry a rukavice zne-
čistené olejom, farbami, obaly znečistené 
nebezpečnými látkami.
Pripravila Martina Ostatníková a Ivica Gajdošová
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10-06

www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk

Obchody 
s tými najkrajšími šperkami 

Lichnerova 35, Senec

 

Laurinská 15, Bratislava

PPlláávvaanniiee  aa  kkuurrzzyyPlávanie a kurzy

10-07

Letná environmentálna škola na ZŠ J. G. Tajovského v Senci
Téma našej LEŠ bola „Zviera v ohrození“. Zú-
častnilo sa jej 23 detí so záujmom o biológiu 
a prírodné vedy. V tomto školskom roku sa 
zapojili aj žiaci a pedagógovia zo ZŠ Mlynská 
a GAB Senec. V seneckom múzeu sme mali 
prednášku PaedDr. Fedorovej o faune v re-
gióne. V bratislavskej ZOO sme s lektorkou 
D. Nagyovou absolvovali prehliadku vzác-
nych a ohrozených druhov sveta. Na záver 
sme s ornitologičkou pani Lackovičovou po-
zorovali vtáctvo na Trnavských rybníkoch. 
Sme radi, že deťom ochrana prírody a život-
ného prostredia nie je ľahostajná. Dôkazom 
je aj ich záverečná spoločná práca – lepore-
lo. Všetkým ďakujeme za účasť a spoluprá-
cu. Tešíme sa na ďalšie ročníky.
PK biológie
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Prestupné terminály a záchytné parkoviská 
pomáhajú odľahčovať cesty

Vďaka záchytným parkoviskám 
a prestupným terminálom môže-
te pohodlnejšie prestúpiť na verej-
nú dopravu a odviezť sa do cieľa 
svojej cesty. To všetko na jeden 
cestovný lístok. V Bratislavskom 
samosprávnom kraji (BSK) vznik-
lo v poslednom čase viacero ta-
kýchto projektov.

„Dopravná situácia v našom kraji 
je už niekoľko rokov neúnosná. 
A to nehovorím len o kolóna-
ch, ale aj o špinavom vzduchu, 
prachu, hluku. Vo väčšine áut 
sedí len jeden cestujúci. Obyva-
teľov, ktorí pre autá nevedia prejsť  
z jednej strany ulice na druhú, by 
ste našli nespočetné množstvo. Ak 
ráno alebo večer chytíte zlý čas, 
bezmocne trčíte v zápche. Naše 
úzke regionálne cesty sú také 
vyťažené ako diaľnica D1 v Pre-
šovskom či Košickom kraji,“ vysvet-
ľuje predseda BSK Juraj Droba.

Odľahčovať preťažené cesty 
v Bratislavskom kraji pomáha-
jú tri nové prestupné terminály  
a tri záchytné parkoviská. Nájdete 
ich pod označením Park and Ride 
(P + R), ale aj Zaparkuj a choď (ve-
rejnou dopravou).

„Ak žijete mimo hlavného mes-
ta, ráno sadnete do auta alebo 
na bicykel, pohodlne odparkujete 
na stanici a presadnete na vlak 
či autobus. Prečítate si noviny, 
pozriete aktuality na sociálnych 
sieťach a hlavne nemusíte v cen-
tre hľadať miesto na parkovanie,“ 
dopĺňa Juraj Droba.

Na železničnej trati medzi Brati-
slavou a Sencom sú postavené 
už dva prestupné terminály so zá-
chytnými parkoviskami – v Ivanke 
pri Dunaji a v Bernolákove. Nená-
vratný finančný príspevok z euro-
fondov získal aj projekt výstavby 
záchytného parkoviska v Senci.

Zľava: Michal Halabica, riaditeľ odb. dopravy BSK; Zuza-
na Horčíková, generálna riaditeľka IDS BK; Juraj Droba, 
predseda BSK; Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka 
BSK pre oblasť dopravy

Ivanka pri Dunaji

10-08

Bezpečná cesta do školy
5. septembra školy otvorili svoje brá-
ny a  žiaci zasadli do  školských lavíc, aby 
v nadchádzajúcich mesiacoch získali nové 
vedomosti a  zručnosti. Okresné riaditeľ-
stvo Policajného zboru v  Senci prináša 
niekoľko rád a odporúčaní ako predísť do-
pravným nehodám s účasťou školáka.
• Dieťa má pre svoj malý vzrast často ob-

medzený výhľad na  vozovku a  pre vo-
dičov automobilov je v hustej premáv-
ke a za zníženej viditeľnosti ťažšie spo-
zorovateľné. Často je nepozorné, málo 
predvídavé, koná impulzívne a  nevie 
posúdiť nebezpečenstvo situácie. Preto 
je potrebné, aby rodičia venovali pozor-
nosť dopravnej výchove už od najútlej-
šieho veku. 

• Malý školák by mal chodiť do  školy 
po  trase, ktorá je bezpečná a  to aj vte-
dy, ak je dlhšia. Je potrebné dbať na to, 
aby dieťa počas trasy do  školy prechá-
dzalo čo najmenej cez  vozovku a  to 
na  miestach s  malým dopravným ru-
chom. Rodič by mal dieťa odprevádzať 
do  školy dovtedy, kým nie je schopné 
samo prejsť určenú trasu bezpečne. Sú-
časne je dôležité, aby rodič dieťa naučil 

základné pravidlá cestnej premávky, 
ktoré by malo dodržiavať, či už ide pešo, 
na kolobežke alebo jazdí na bicykli. 

• U detí je potrebné klásť dôraz aj na reflex-
né prvky na oblečení a na školskej taške, 

aby bolo viditeľné v  cestnej premávke 
už z diaľky a to nielen počas dňa, ale i za 
dažďa, šera a  tmy. Reflexné a  fluores- 
cenčné materiály zvyšujú svetelný kon-
trast voči pozadiu a  predlžujú vzdiale-
nosť, na  akú môže vodič chodca alebo 
cyklistu spozorovať. Reflexné označenie 
je najlepšie umiestniť na konci rukávov, 
ku  kolenám, do  úrovne pásu a  deťom, 
ktoré chodia na bicykli aj na prilbu. 

• Nesmieme zabudnúť na bezpečnosť detí 
v  aute a  prostriedkoch hromadnej do-
pravy. Ak dieťa rodič vozí autom do ško-
ly, je nutné zaobstarať autosedačku 
vhodnú veku, výške a hmotnosti dieťa-
ťa. Ak dieťa využíva prostriedok verej-
nej dopravy, treba mu vysvetliť, aby sa 
počas jazdy pevne držalo a pri vystupo-
vaní prechádzalo cez cestu až keď auto-
bus odíde, nikdy nie pred autobusom, 
nakoľko vodiči idúci za  autobusom 
môžu takéto dieťa spozorovať až na po-
slednú chvíľu. 
Na záver treba zdôrazniť, že deťom tre-

ba ísť v  prvom rade príkladom, pretože 
budú opakovať to, čo vidia u nás „dospelá-
kov“, preto dopravná výchova detí a mlá-
deže záleží na nás všetkých.
OR PZ v Senci
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Bratislavská župa spustila rozsiahle 
rekonštrukcie ciest
Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) opravuje regionálne cesty 
nebývalým tempom. Opravy 
prinesú motoristom komfortnej-
šiu jazdu aj vyššiu bezpečnosť. 
Celkovo bude v tejto sezóne 
opravených 100 kilometrov ciest 
II. a III. triedy.

„Ešte minulý rok sme spustili 
rozsiahle rekonštrukcie regio-
nálnych ciest a tento rok v nich 
pokračujeme. Cesty nechce-
me len plátať, preto opravujeme 
súvislé úseky. Podrobne mapuje-
me technický stav priamo v te-
réne a na základe toho volíme 
najvhodnejšiu metódu rekon-
štrukcie, ako aj poradie opráv. 
V okrese Senec opravila župa od 
jesene 14 úsekov ciest a ďalších 
7 úsekov príde na rad ešte tento 
rok,“ vyhlásil predseda BSK Juraj 
Droba.

Samosprávny kraj začal používať 
aj dosiaľ nevyužívanú metódu – 
recykláciu za horúca. Je efektív-
nejšia, ekologickejšia a dokonca 
aj lacnejšia. Práce pozostávajú 
z recyklácie asfaltových zmesí 
za horúca na mieste. Hovoríme 
o nízkoodpadovej technológii, 
pri ktorej dochádza k reprofilá-
cii a ku kvalitatívnemu zlepše-
niu existujúcej asfaltovej vrstvy. 
Súčasne sa kladie aj nová vrchná 
časť vozovky, na ktorej nevznikajú 
povrchové škáry.

Výhodou tejto metódy je nízka 
ekonomická a časová nároč-
nosť opravy povrchu vozovky 
či predĺženie životnosti asfalto-
vého krytu. Má priaznivý vplyv 
na životné prostredie, keďže šetrí 
surovinové zdroje, energie a zni-
žuje objem odpadov. Používa sa 
najmä v extravilánoch.

Zľava: Martin Samek, vedúci úseku správy ciest a inves-
tícií; Juraj Droba, predseda BSK

Tomášov

Príď si vybrať SUPERŠKOLU!

7. 10. 2022 | 9.00 – 19.00
Nákupno-zábavné centrum

Bory Mall

www.strednapremna.sk

Nezáleží na tom, či ťa láka veda
alebo remeslo. Predstavíme ti

viac ako 50 župných škôl a gymnázií
z Bratislavského kraja,

spomedzi ktorých si iste vyberieš.

Končíš základku?

10-09

10-10
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Rybári majú nového 
predsedu

Mestský výbor Slovenského rybárskeho zväzu v Senci zvolil Petra 
Matláka za predsedu mestskej organizácie. Je živnostník, a ako 
inak, má veľkoobchod s rybárskymi potrebami v Senci. Vo funkcii 
vystriedal Štefana Dimitrova, ktorý bol predsedom úctyhodných  
42 rokov. Dlhé roky nemal vyzývateľa, pretože nebol taký 
uchádzač, ktorý by bol ochotný prijať funkciu v takom rozsahu 
a venovať sa jej s takým nasadením, ako to robil on. Patrí mu za to 
veľká vďaka! Prácu v rybárskom zväze nám priblížil Peter Matlák.

Ako funguje rybársky zväz?
V zväze sa uskutočňujú každé štyri roky 
voľby. Členovia volia obvodné výbory, tie 
volia mestský výbor, ktorý potom zvo-
lí predsedu mestskej organizácie. Máme 
štyri obvodné organizácie, Veľký Biel, 
Bernolákovo, Senec a  Viničné, ktoré za-
strešuje mestská organizácia. Ústred-
ným orgánom rybárov je Slovenský ry-
bársky zväz v Žiline. Každý obvod má iné 
vody a svoje vlastné špecifiká. Okrem ja-
zier obhospodarujeme aj dosť veľkú časť 
Čiernej vody, od  Kráľovej pri  Senci až 
po pramene.
Aké úlohy plní mestská organizácia?
V rámci rybárskej stráže máme v  prie-
mere dvadsať členov, ktorí podobne 
ako funkcionári, pracujú na  dobrovoľ-
nej báze. Tento rok v  júli sme však pri-
jali do pracovného pomeru pani Petríko-
vú, ktorá vykonáva administratívne úko-
ny, vydáva všetky rybárske lístky a povo-
lenia na  rybolov. Týmto krokom sme sa 

viac otvorili verejnosti. Doteraz sme vy-
dávali povolenia v utorok a v stredu a len 
do  mája. Po  prijatí novej administratív-
nej sily sme predĺžili vydávanie rybár-
skych povolení až do augusta a to päťkrát 
do týždňa. 
Vďaka vedeniu mesta Senec môžeme pre-
dávať rybárske lístky, ktoré sa pôvodne 
predávali na mestskom úrade. Opäť sme 
bližšie k ľuďom, pretože si u nás vybavia 
nielen povolenia na rybolov, ale aj rybár-
ske lístky. Stačí, keď prídu k nám do Ry-
bárskeho domu, alebo k  našim predaj-
com vo  vybraných rybárskych obcho-
doch, či už v  Senci na  Námestí 1. mája, 
za  železničným prechodom, na  hlavnej 
recepcii Slnečných jazier, alebo pri  Ro-
tunde vo Veľkom Bieli. 
Čo prináša členstvo v Rybárskom 
zväze?
Rybársky zväz je najväčšie občian-
ske združenie v  Senci. Máme 2.560 
členov, približne 380 detí a  okolo 90 

mládežníkov, študentov, čiže naša člen-
ská základňa zahŕňa približne 10% oby-
vateľov Senca. Sme jedným z dvoch ob-
čianskych združení, ktoré prispievajú 
do mestského rozpočtu, pretože výťažok 
z predaja rybárskych lístkov odvádzame 
mestu. Druhou takou organizáciou je Slo-
venský poľovnícky zväz, ktorý prispieva 
do mestského rozpočtu predajom poľov-
ných lístkov.
Pre nových členov každoročne robíme 
povinné školenia. Organizujeme detské 
preteky v  love slnečníc. Tohoročných 
pretekov na  Striebornom jazere sa zú-
častnilo 87 detí a  ich rodičia. Podujatie 
podporilo aj Mesto Senec v podobe pohá-
rov, medailí a ďalších cien. Chceme v tom 
pokračovať, bude to naše hlavné poduja-
tie roka.
Rybársky zväz sa zúčastňuje čistenia 
Slnečných jazier a ostatných revírov v na-
šej pôsobnosti. Robíme dve až tri brigády 
ročne, do  ktorých sa zapájajú stovky na-
šich členov. Vyzbierajú všetok neporiadok 
a odpad z brehov. Samozrejme dbáme o to, 
aby naše vody boli zarybnené na požado-
vanej úrovni. Z  roka na  rok dosádzame 
ryby, ktoré si vychováme, ale aj dokupuje-
me. Zarybňujeme tak, aby to bolo zdravé 
a prospešné pre tú ktorú vodu.
Ako sa mení počet členov?
Tým, že počet obyvateľov Senca narastá, 
aj počet našich členov z roka na rok na-
rastá. Hlási sa k  nám veľa ľudí aj kvôli 
tomu, že máme špeciálne zarybnené naše 
vody, možno jedny z najlepších na okolí. 
Najviac ľudí sa k nám hlási pred Viano-
cami a na začiatku sezóny, ale aj pandé-
mia prispela k nárastu členskej základne, 
pretože rybárčenie bolo jediným z mož-
ných spôsobov dostať sa do prírody počas 
lockdownov.

Predseda Rybárskeho zväzu Peter Matlák. Foto: VCs

Z detských pretekov v love Slnečníc na Striebornom jazere 
odchádzajú deti aj s darčekom k MDD. Foto: VCs
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Ako vidíte veľa diskutovanú čistotu 
vôd Slnečných jazier?
Na jazerách bolo aplikované biologické 
čistenie vody. Venujem sa aj potápaniu 
a  môžem potvrdiť, že kde predtým bolo 
20-30 cm nánosu bahna, tam je opäť čisté 
dno. Po biologickom čistení jednoznačne 
voda ožila, ale napriek tomu si myslím, 
že skutočne výrazným spôsobom by po-
mohlo vodám Slnečných jazier prebágro-
vanie dna, čím by sa obnovili aj priecho-
dy spodnej vody do jazera. Biologické čis-
tenie by mohlo byť dodatkovým riešením 
na  dočisťovanie a  na udržanie čistoty 
vôd. Rovnako dôležité je správne nasta-
viť ekosystém, napríklad aj navrátením 
rastlín do jazier, ktoré by vodu prirodze-
ne filtrovali.
Aký je vzťah rybárov a bežných 
ľudí?
Rybári sú tu pre všetkých občanov mes-
ta a  okolia, aj pre  turistov. Staráme sa 
o  revíry, ktoré sú nám zverené v  pro-
spech všetkých ľudí. Nič však nie je vždy 
ideálne. Hlavne na  Slnečných jazerách 
a na Hlbokom jazere vidíme, že akoná-
hle klesne voda, niektorí majitelia chát 

majú tendenciu posunúť do  vody svoj 
plot o meter či dva. Aj tá divoká výstav-
ba na Hlbokom jazere je veľmi negatív-
nym trendom. Vznikajú tam ploty, zá-
tarasy, objavujú sa na  dne jazera vra-
ky áut aj telefónne búdky, ako „atrak-
cie“ pre  potápačov. Páchatelia preja-
vujú neúctu k  životnému prostrediu aj 

voči ostatným ľuďom. Mojím mottom je  
"Ži a  nechaj žiť". Každý obyvateľ Sen-
ca má rovnaké právo byť na  jazerách 
a iných vodách, každý má nárok na ten 
svoj priestor, pre šport a oddych. Prejav-
me si vzájomnú úctu a toleranciu a do-
prajme si ten priestor. 

   Rozhovor pripravil Csaba Vysztavel

Poriadny úlovok poteší. Peter Matlák s 19-kilovým kaprom zo Slnečných jazier. Foto: archív PM

Senecká folklórna rodina už má svoj domov 
Vedenie mesta a poslanci sa po zasadnutí 
mestského zastupiteľstva zišli v pivničných 
miestnostiach Mestského kultúrneho stre-
diska, ktoré dlhé roky chátrali, avšak od 
marca do konca augusta prešli radikálnou 
premenou. Primátor symbolicky odovzdal 
kľúče od Folklórnej tanečnej sály vedúcim 
súborov Slnečnica a Möggyes, ktoré tak zís-
kali zázemie pre ľudové tanečné umenie, 
ktorému sa venujú. Vedúci DFS Slnečnica 
Juraj Kosztolányi a vedúci DFS Möggyes 
Gábor Strešňák predstavili kroje aj ukážky 
tanečných choreografií, ktorými oba súbo-
ry žnú úspechy na vystúpeniach.
VCs Detský folklórny súbor Slnečnica. Foto: VCs

Detský folklórny súbor Möggyes. Foto: VCs
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Z pripravovanej knihy Andreja Tušera 
„SPOZA PERA (o mne i o vás)“

Ako ma chráni rovnica 
hrozno + slnko = zdravie 
Som spätý s  ňou ako s  pupočnou šnúrou. 
S  tou rovnicou v  nadpise. Ešte z  obdobia 
päťdesiatych rokov minulého storočia. Ako 
chlapec som chodieval k  starým rodičom 
do  veľkobielskeho chotára na  oberačku 
hrozna. S   rodinou Gálových z konca Cin-
torínskej ulice (Temető utca), teda dedkom 
Adolfom (nagyapa Dolfi bácsi), babkou Žo-
fiou (nagymama Zsófi néni), mamičkou Gi-
zelou a s ďalšími príbuznými. Pestovali naj-
mä červenú odrodu Modrý portugal. Pamä-
tám si ho ako „portogéziu“... Náramne sa 
mi páčilo, ako na tmavofialovo zafarbovalo 
prsty a dlane. Keď som sa sem-tam dotkol 
tváre, vyzeral som po  oberačke ako indi-
ánsky bojovník. A nedajbože si otrieť ruku 
o nohavice či košeľu. To sa už nevypralo.

Jedlom bol krajec chleba z jednej a stra-
pec modrého hrozna z  druhej ruky. Až 
do puknutia brucha, ako sme sa my, mladí, 
smiali... Mali sme ku chlebu síce aj mäsko, 
slaninku, cibuľku, dokonca aj koláč, ale ten 
strapec hrozna v  hrsti, to bolo to pravé... 
A  zapíjali sme troškou vína. Babka nám 
vždy rada naliala. Bola presvedčená, že je 
to zdravé, pretože je červené ako krv a je 
v ňom plno slnka.

Víno, najmä zo  šľachtených odrôd, je 
zdravý nápoj. Biele, ružové i červené. Kaž-
dý druh má špecifický vplyv na ľudský or-
ganizmus. Odporúčajú ho nielen odborníci 
z vinohradníctva, ale aj z medicíny. Naprí-
klad kardiológovia. Z múdrostí starých he-
matológov som tiež vyčítal, že dobré víno 
tvorí dobrú krv.

Skúsenosti s viničom a vínom som získal 
pri mojich rodičoch. Ako som už spomenul, 
mamička Gizela Gálová (vlastne už Tušero-
vá) s nami chodievala na spomínané oberač-
ky. My sme neskôr takisto mali okolo domu 
vinohrad s rôznymi odrodami – od bieleho 
po  modré. Okolo 150 koreňov. Naučil som 
sa pri oteckovi Ignácovi, ktorý často získa-
val ocenenia na výstavách vína v Senci, o ne 
starať. Od  jari do  jesene, od  jesene do  jari. 
Od prác vo vinohrade, po dorábanie v pivni-
ci. A tiež som získaval (aj) vysoké ocenenia.

Na stole v kuchyni u rodičov vždy stáva-
la fľaša s vínom. Keď som prvýkrát prišiel 
domov s  nastávajúcou manželkou Jiřin-
kou Dubskou z Brna, pred obedom sa ma 
šeptom spýtala, čo oslavujeme. Odpove-
dal som otázkou, prečo sa pýta. A ona oča-
mi ukázala na  fľašu. Vysvetlil som jej, že 

neoslavujeme, ale víno je na  našom stole 
pravidlom.

 Tieto slová sa môžu zdať provokáciou, 
možno u niekoho propagáciou alkoholu. 
Prečítal som počas života mnoho publiká-
cií na túto tému. Veď ide aj o moje zdravie. 
Nepoviem však nič nové, ak spomeniem 
verejné vystúpenia a knihy medzinárodne 
uznávaného českého detského kardiochi-
rurga profesora MUDr. Milana Šamánka, 
doktora vied. On presne vymedzil užívanie 
tohto kráľovského moku.

Nás, priateľov nad  sedemdesiat rokov, 
ktorí sa pravidelne každý piatok o  pia-
tej (popoludní) stretávame U Štefana, pán 
profesor kardiológ iba utvrdil v  našom 
správnom počínaní. Po pestrom olovrante 
s aperitívom si štrngneme s prvým pohá-
rom vína. Ďalšie potom užívame tak, aby 
sme neprekročili odporúčanú normu: šty-
ri decilitre. Vieme, že pijeme dobré, zdra-
vé víno. Vlastnými rukami obratý rýnsky 
rizling v  malokarpatských vinohradoch 
spracúvame doma v Senci. V pivnici u pria-
teľa Štefana Vörösa s  vnukom Lukášom  
a  s trojgeneračnou rodinou Šestákovcov: 
dedkom Mikulášom, jeho synom Jarosla-
vom a vnukom Samuelom... 

Ešte vysvetlenie rovnice z titulku: hroz-
no sa pestuje na  svahoch, kde ho dotuje 
slnko. Lúče sa dostanú do  plodov. Z  nich 
vylisujeme mušt, ktorý postupne dozrieva 
do číreho vína. Jeho užívaním sa slnko do-
stáva do nášho tela. A to už poznáme: Kam 
chodí slnko, tam nechodí lekár...

Vo vinohrade po oberačke (zľava) Štefan Vörös, Mikuláš Šesták, 
Jaroslav Šesták, Andrej Tušer, Rudolf Maderič. Foto: archív AT

Pred lisovaním Šestákovci a Lukáš. Foto: archív AT

Lisujeme - Samuel Šesták. Foto: archív AT
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Senecká hvezdáreň má 40 rokov
"Postavme si hvezdáreň!" – to sú slová, kto-
ré v roku 1979 vyslovil vtedajší riaditeľ ma-
ďarskej základnej školy Miklós Végh, ktoré 
viedli k  spolupráci mnohých ľudí. Vedú-
cim pracovnej skupiny sa stal Matej Sztan-
kó. Na projekte spolupracovali významné 
osobnosti a  inštitúcie – astronóm Elemér 
Kécskey z  Bratislavy, Ladislav Košinár 
z hvezdárne v Sobotišti, PKO v Bratislave 
a Krajská hvezdáreň v Hlohovci. 

Vznik hvezdárne
Kupola hvezdárne bola osadená na streche 
školy 7. októbra 1982, čím sa navždy zmeni-
la silueta budovy. Tento deň si spolu pripo-
menieme trojdňovým programom združe-
nia. Od 7. do 9. októbra na Vás čaká zaují-
mavý program s astroprednáškou, premié-
ra filmov a  rozprávky v  planetáriu so  slo-
venským dabingom z produkcie združenia 
SOLAR Hvezdáreň Senec. V prípade priazni-
vého počasia aj večerné pozorovanie Mesia-
ca a planét Jupiter a Saturn. Viac informácií 
nájdete na www.solarastronomy.sk.

Žiaľ, po zrode hvezdárne nenasledova-
la doba popularizácie astronómie v Senci, 
ale postupný úpadok hvezdárne, ktorý tr-
val až do roku 2007.

Znovuzrodenie
Tak ako k vzniku aj k znovuzrodeniu hvez-
dárne prispela veta, ktorá vyvolala činy. 
V roku 2006 člen združenia SOLAR Hvez-
dáreň Senec viezol stopára. Popri bežnom 
rozhovore dvoch neznámych ľudí sa spo-
menula aj astronómia a vtedy stopár vyslo-
vil: „V Senci je hvezdáreň, ale nikdy som ju 
nevidel otvorenú“. Táto veta bola hlavným 
impulzom pre členov združenia, aby v ja-
nuári 2007 navštívili Základnú školu s VJM 
Alberta Molnára Szencziho.

Postupný rozvoj
Spočiatku boli na  hvezdárni inštalované 
ďalekohľady patriace členom združenia, 
ale v roku 2009, ktorý sa niesol v znamení 
Medzinárodného roku astronómie, vyhlá-
sila Agentúra na  podporu výskumu a  vý-
voja výzvu na predkladanie projektov LPP 
na  podporu ľudského potenciálu v  oblas-
ti výskumu, vývoja a  popularizácie vedy. 
Združenie v  spolupráci s  mestom Senec 
a Základnou školou s VJM A. M. Szencziho 
vypracovalo spoločný projekt „Hvezdáreň 
a  planetárium Senec“ LPP-0302-09. A  zís-
kalo prostriedky na rozvoj a znovuzrode-
nie hvezdárne.

Združenie SOLAR Hvezdáreň Senec zís-
kalo svoj prvý grant na financovanie čin-
nosti. Okrem budovania technického záze-
mia hvezdárne sa rozbehli aj projekty As-
troškola a Astroprednášky. Aj keď pôvodný 
názov projektu „Hvezdáreň a planetárium 
Senec“ naznačuje zámer vybudovať pla-
netárium, kvôli finančnej náročnosti sa to 
vtedy nepodarilo zrealizovať. 

Technický prelom
17. septembra 2014 členovia a  priatelia 
združenia slávnostne pokrstili nový ďale-
kohľad seneckej hvezdárne. Pôvodca myš-
lienky stavby hvezdárne Miklós Végh a sú-
časná riaditeľka ZŠ A. M. Szencziho Moni-
ka Matus sa ako prví z návštevníkov pozre-
li cez nový ďalekohľad - VLST – Very Lar-
ge Senec Telescope 400/7000. Je to astrono-
mický ďalekohľad optického systému Na-
smith-Cassegrain s  priemerom primárne-
ho zrkadla 400 mm a ohniskom 7.000 mm, 
ktorý je hlavným pozorovacím prístrojom 
hvezdárne a  využíva sa na  verejné pre-
hliadky oblohy. Ďalekohľad bol svojpomoc-
ne inštalovaný členmi združenia SOLAR 
Hvezdáreň Senec s  finančnou podporou 
mesta Senec a z 2% podielov daní darcov.

Pribudlo aj planetárium
V roku 2017 sa členom združenia s finanč-
nou podporou mesta Senec, BSK a z 2% po-
dielov daní darcov podarilo svojpomocne 
zrealizovať stavbu seneckého planetária. 
Nafukovacie planetárium s  priemerom 
5m je vybavené projekčným systémom 
rybie oko s  rozlíšením 2,16K s  kapacitou 
20 osôb alebo 30 detí na  predstavenie. 

Prostredníctvom planetária je možné si-
mulovať a  detailne predvádzať procesy 
odohrávajúce sa vo vesmíre, ale aj prehrá-
vať náučné videá v 3D priestore.

Štátne a medzinárodné uznanie 
Od roku 2009 združenie SOLAR Hvezdáreň 
Senec organizuje zaujímavé astronomické 
prednášky a  verejné prehliadky nočnej 
oblohy. Pri  príležitosti 100. astronomickej 
prednášky podalo hvezdáreň, spolu s  ob-
javiteľmi planetky (20664) = 1999 UV4, ná-
vrh na definitívne pomenovanie planetky 
na (20664) Senec = 1999 UV4. Vesmírny ob-
jekt objavili 30. októbra 1999 Adrián Galád 
a  Juraj Tóth z  Astronomického a  geofyzi-
kálneho observatória UK v Modre.

Medzinárodná astronomická únia pri-
jala návrh na  pomenovanie a  Centrum 
malých planét vo  svojej publikácii M.P.C. 
110641, 25.9.2018 oficiálne uverejnilo sú-
hlas s  pomenovaním planétky. V  zdôvod-
není je uvedené, že Senec aktívne podpo-
ruje výskum meteoritov prostredníctvom 
hvezdárne inštalovanej na streche ZŠ A. M. 
Szencziho.

27. – 28. septembra 2019 sa konal 18. 
riadny zjazd Slovenskej astronomickej 
spoločnosti pri  Slovenskej akadémií vied. 
Zjazd sa konal pri príležitosti  60. výročia 
svojej existencie a  zároveň 100. výročia 
založenia Medzinárodnej astronomickej 
únie. Na  zjazde boli odovzdané aj čestné 
uznania s plaketou za mimoriadny prínos 
k popularizácii astronómie. Medzi piatimi 
laureátmi bolo aj združenie SOLAR Hvez-
dáreň Senec. 
SOLAR Hvezdáreň Senec

Výstavba kupoly hvezdárne. Foto: archív SOLAR Hvezdáreň Senec
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Program 53. Dní Alberta 
Molnára Szencziho
1. októbra 2022 – Exkurzia – Kráľovský kaštieľ Gödöllő v maďar-
skom meste Gödöllő
7. októbra 2022 (piatok) - Senec, park pred MsÚ
• 18.00 – Kladenie vencov k pomníku A. M. Szencziho
• Slávnostný príhovor Zsolta Nagya, kňaza Reformovanej kresťanskej 

cirkvi v Búči, recituje Flóra Pongrácz, moderuje Tünde Neszméri
• 19.00 –  Sen – hudobno-dramatické pásmo v Labyrinte
• Účinkujú: Viktória Rák – próza, Róbert Lakatos – viola a Jozef 

Horváth – husle
• 19.45 – Otvorenie výstav: Andrea Farkas: Na skle maľované 

a László Sikula: Maliar – Geológ 
• Výstavy otvoria: pedagogička Flóra Pongrácz a maliar György Dolán
8. októbra 2022 (sobota) Boldog, kultúrny dom
• 15.30 – Spomienka na aradských martýrov pri pomníku 

hrdinov. Slávnostný príhovor prednesie: Tünde Neszméri
• 16.00 – Zoltán Fábián – Vajk Thököly: Strážim plameň – 

hudobno-literárny program
9. október 2022  (nedeľa) Nová Dedinka, klub
• 15.00 – György Illés: literárna prednáška a spomienky na cesty 

Alberta Molnára Szencziho v Šápi 
12. októbra 2022  (streda) Senec, Labyrint
• 18.00 – Dr. Zoltán Marian: Podpísané hlavami štátov – 

Svetoznáme autogramy a ich história prezentácia knihy. 
Moderuje: Ágnes Bárdos

15. októbra 2022  (sobota) Reca, reformovaný kostol
• 16.00 – Anna a Sándor Göbő hudobný koncert
18. októbra 2022  (utorok)  Senec, MsKS
• 15.30 - Privítanie žiakov prvého ročníka v okrese Senec
22. októbra 2022  (sobota) Jelka, reformovaný kostol
• 16.00 – Koncert reformovaného  zboru z Búči a Madari
23. októbra 2022  (nedeľa) Hrubý Šúr, Spoločenský dom
• 15.00 – Je to v podstate história – Prezentácia knihy s ukážkou varenia
8. novembra 2022  (utorok)  – Stredná odborná škola ekonomic-
ká a pedagogická v Senci
• 10.00 – Spomienkové predstavenie a kladenie vencov k reliéfu 

Alberta Molnára Szencziho, účinkujú žiaci školy a Attila 
Zsapka.

9. novembra 2022  (streda) Senec, MsKS
• 19.00 – Umelecká agentúra a Spoločná inscenácia 

bratislavskej VSD: Gábor Görgey: Žena v kóme, kde je ten 
štukker – veselohra

12. novembra 2022  (sobota)  Kostol Sv. Mikuláša, Senec
• 15.00 – Ekumenická bohoslužba – bohoslužbu prezentujú: Beáta 

Bohony, kresť. reform.kňaz a András Bošňák katolícky farár 
• Senec – ZŠ v VJM Alberta Molnára Szencziho
• 16.00 – Kladenie vencov k reliéfi A.M.Szencziho, slávnostný 

príhovor prednesie: Gyula Bárdos predseda RR Csemadoku, 
účinkujú: žiaci ZŠ s VJM A.M.Szencziho a Dávid Árva

53. Szenczi Molnár 
Albert Napok műsora
2022. október 1. szombat - tanulmányi kirándulás – Gödöllői 
Királyi Kastély - Gödöllő
2022. október 7. péntek – Szenc, Városháza előtti park
• 18.00 - Koszorúzási ünnepség Szenczi Molnár Albert szobránál
• Ünnepi beszédet mond Nagy Zsolt búcsi református lelkész, 

szaval Pongrácz Flóra, konferál Neszméri Tünde
• 19.00 – Szenc – Labirintus: Álom – zenés irodalmi est 

Közreműködnek: Rák Viktória próza, Horváth József hegedű 
és Lakatos Róbert brácsa

• Farkas Andrea: Üvegre festve és Sikula László: A festő 
geológus (Sikula László tárlata) című kiállítások megnyitója.

• Megnyitják: Pongrácz Flóra tanár és Dolán György festőművész
2022. október 8. szombat – Boldogfa, kultúrház 
• 15.30 – Megemlékezés az Aradi vértanúkról a templom előtti 

szobornál. Ünnepi beszédet Neszméri Tünde mond
• 16.00 – Fábián Zoltán – Thököly Vajk: A Dalnok és a Költő /

Őrzöm a lángot című műsor
2022. október 9. vasárnap – Dunasápújfalu, klub
• 15.00 – Illés György irodalmár előadása, visszaemlékezés 

Szenczi Molnár Albert sápi útjaira 
2022. október 12. szerda – Szenc, Labirintus
• 18.00 – Dr. Márián Zoltán: Államfők dedikáltak - Világhírű 

autogramok és történetük című könyv bemutatója. Vezeti: 
Bárdos Ágnes 

2022. október 15. szombat  – Réte –  református templom
• 16.00 – Ketten verséneklő együttes előadása – Göbő Sándor és Anna
2022. október 18. kedd – Szenc, VMK színházterem
• 15.30 – A Szenci járás elsőseinek ünnepélyes köszöntése  
2022. október 22. szombat – Jóka, református templom
• 16.00  – a Búcsi-Madari református énekkar koncertje
2022. október 23. - vasárnap – Hegysúr, Közösségi Ház 
• 15.00 – Sülve-főve történelem – könyvbemutató látványfőzéssel 
2022. november 8. kedd - Szenc, Közgazdasági és Pedagógiai 
Szakközépiskola
10.00 – Emlékműsor. Közreműködnek az iskola diákjai, Zsapka At-
tila megzenésített verseket ad elő és Szenczi M. A. domborművé-
nek megkoszorúzása 
2022. november 9. szerda – Szenc, VMK színházterem 
• 19.00 – a The Art művészeti ügynökség és a Pozsonyi 

Színművészeti Egyetem közös produkciója – Görgey Gábor: 
Komámasszony hol a stukker című vígjáték 

2022. november 12. szombat – Szenc, Szent Miklós templom 
• 15.00 - Ökumenikus Istentisztelet – Bohony Beáta Réte-Boldogfai 

tiszteletes és Bošňák András szenci plébános közreműködésével
• 16.00 – Szenc, Szenczi Molnár Albert Alapiskola aulája
• Koszorúzás – Szenczi Molnár Albert domborművénél. 

Közreműködnek: az iskola diákjai és Árva Dávid. Ünnepi 
beszédet Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke mond

Több diákkal, több programmal kezdtük a tanévet
A Közös Igazgatású Szakközépiskola idén 
több diák előtt nyitotta meg szeptember 
5-én a kapuját, mint az előző években. A 
nappali tagozaton két első osztályunk van 
34 diákkal és az esti tagozaton szintén ket-
tő 45 diákkal. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a képzése-
ink iránti érdeklődés töretlen. A diákok és 
szüleik iskolánkba vetett bizalmát igyek-
szünk tovább erősíteni a „Zöld jelzés a 
nyílt iskoláknak “ elnevezésű minisztéri-
umi kezdeményezés keretében szerveztt 
aktivitásokkal is. A program zöld utat ad 
olyan iskolai rendezvényeknek, tanulmá-
nyi kirándulásoknak, egyéb csoportos  ak-
tivitásoknak, amelyek a járványügyi szem-
pontok szerint korlátozottak lennének. 

Negyedikes diákjaink és pár kiválasz-
tott harmadikos tanuló a Felföldi tájoló 

honismereti sorozat keretében kétnapos 
kiránduláson bővítette ismereteit a bánya-
városokról az első tanítási héten. 

Az első napot Selmecbányán és Besz-
tercebányán töltötték. A második napon 
Garamszegen, majd a zólyomi várban 
voltak. Az utolsó megállójuk Körmöcbá-
nya volt. 

Elsőseink a Szeredi Holokausztmúze-
umba látogattak. Részt vettek a holokauszt 
áldozatainak emléknapja alkalmából tar-
tott ünnepségen. A másodikos és harmadi-
kos diákjaink az Élet- és egészségvédelem 
című tanfolyamon vettek részt, ahol a Szlo-
vák Vöröskereszt munkatársai adtak elő. 
Friss tudásukat egy reszuszcitációs gya-
korló bábun tesztelhették. Megnéztek egy 
természetvédelmi fi lmet is, majd kvízzel 
mértük fel, hogy mennyire fi gyeltek oda. 

Diákjainknak a 2022/2023-as tanévben to-
vábbi hasznos, élvezetés és ismeretgazdag 
programban lesz még részünk.
Kontár Zsuzsanna

Máme viac žiakov, ponúkneme im viac programov
Spojená škola s VJM otvorila 5. septembra 
svoje brány väčšiemu počtu študentov ako 
po minulé roky. Máme dve prvé triedy den-
ného štúdia s 34 žiakmi a dve triedy vo ve-
černej forme štúdia so 45 žiakmi. 

S potešením konštatujeme, že záujem 
o naše študijné programy neutícha. Dôve-
ru žiakov a rodičov v našu školu sa snaží-
me posilňovať aj aktivitami na základe ini-
ciatívy Ministerstva školstva SR „Zelená 
otvoreným školám“. Program dáva zelenú 
podujatiam, exkurziám a  iným aktivitám, 
ktoré by inak podliehali protiepidemiolo-
gickým obmedzeniam.

Naši štvrtáci a  vybraní tretiaci si po-
čas prvého školského týždňa rozšírili ve-
domosti o  banských mestách na  výlete 
v rámci vlastivedného programu Pohľady 
na Hornú zem. Prvý deň strávili v Banskej 
Štiavnici a  v Banskej Bystrici. Druhý deň 
sa zastavili v Hronseku a pozreli si Zvolen-
ský zámok. Ich poslednou zastávkou bola 
Kremnica.

Naši prváci navštívili na  konci prvého 
týždňa školského roka Múzeum holokaus-
tu v  Seredi. Zúčastnili sa na  spomienko-
vom podujatí pri  príležitosti Pamätného 
dňa obetí holokaustu a  rasového násilia. 

Zároveň sa naši žiaci druhého a  tretie-
ho ročníka zúčastnili na  kurze Ochrana 
života a  zdravia, kde prednášali pracov-
níci Slovenského Červeného kríža. Svoje 
nové vedomosti si mohli overiť na  cvič-
nej resuscitačnej fi guríne. Pozreli si fi lm 
o  ochrane prírody a  potom sme formou 
kvízu preverili, nakoľko boli pozornými 
divákmi. Vypracovali projekty a maľovali 
na tričká.

V školskom roku 2022/2023 pripravuje-
me pre študentov ďalšie užitočné a príťaž-
livé programy. 
Zuzana Kontárová

Prvákom prednášali pracovníčky SČK. 
Foto: archív školy

Nyárbúcsúztató 2022
A Csemadok első íz-
ben 2013-ban tar-
totta meg a  nyár-
búcsúztatót a  Ho-
liday Villageben. 
Azóta rendszere-
sen van ilyen talál-

kozó a  szenci Napfényes Tavak területén. 
Nemcsak a  nyarat búcsúztatjuk, hanem 

a  tavasz érkezését is megünnepeljük má-
jusfa állítással.

Idén az időjárás nem sok jóval kecse-
gtetett, ez meglátszott azok számán is, 
akik szeptember 14-én a  Fehér egér ven-
déglőben részt vettek a  nyárbúcsúztatón. 
Kevesebben voltunk, mint máskor. Any-
nyiban azért kegyes volt hozzánk az idő-
járás, hogy a rendezvény nagy része alatt 
nem esett az eső, csak késő este zuhant le 
a zápor.

A jelenlevők a  régi jó szokásokhoz hűen 
nagy énekléssel vigadtak. Hiányoztak 
azonban barátaink a  Horgosi-családból, 
akik régi szenciként mindig hozták a  for-
májukat, mindig készítettek valami külön-
legeset az ünneplőknek.

Reméljük, hogy ez a  rendezvény már 
hagyománnyá vált, így a szenci magyarok 
naptárában és a helyi Csemadok program-
füzetében biztos helye lesz a  jövőben is. 
Agárdy Gábor

Rozlúčka s letom 2022
Csemadok usporiadal rozlúčku s  letom 
prvýkrát v roku 2013 v Holiday Village. Od-
vtedy sa takéto stretnutia pravidelne ko-
najú v areáli Slnečných jazier. Okrem roz-
lúčky s letom, organizujeme aj oslavu prí-
chodu jari stavaním mája.

Počasie tento rok veľa dobrého nevešti-
lo, bolo to vidieť aj na počte tých, ktorí sa 
14. septembra zúčastnili podujatia v reštau-
rácii Biela myš. Bolo nás menej ako zvyčaj-
ne. Našťastie až neskoro večer prišla búrka.

Verní starým dobrým zvykom sa prí-
tomní veselili mohutným spevom. Chýbali 
nám však kamaráti z rodiny Horgosiovcov, 

ktorí ako starí Senčania vždy pripravili 
pre oslavujúcich niečo špeciálne.

Dúfame, že toto podujatie sa už sta-
lo tradíciou, a  bude mať svoje pevné 
miesto v  kalendári seneckých Maďarov 
a v programových plánoch miestnej orga-
nizácie Csemadoku.
Gabriel Agárdy 
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po minulé roky. Máme dve prvé triedy den-
ného štúdia s 34 žiakmi a dve triedy vo ve-
černej forme štúdia so 45 žiakmi. 

S potešením konštatujeme, že záujem 
o naše študijné programy neutícha. Dôve-
ru žiakov a rodičov v našu školu sa snaží-
me posilňovať aj aktivitami na základe ini-
ciatívy Ministerstva školstva SR „Zelená 
otvoreným školám“. Program dáva zelenú 
podujatiam, exkurziám a  iným aktivitám, 
ktoré by inak podliehali protiepidemiolo-
gickým obmedzeniam.

Naši štvrtáci a  vybraní tretiaci si po-
čas prvého školského týždňa rozšírili ve-
domosti o  banských mestách na  výlete 
v rámci vlastivedného programu Pohľady 
na Hornú zem. Prvý deň strávili v Banskej 
Štiavnici a  v Banskej Bystrici. Druhý deň 
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Kremnica.

Naši prváci navštívili na  konci prvého 
týždňa školského roka Múzeum holokaus-
tu v  Seredi. Zúčastnili sa na  spomienko-
vom podujatí pri  príležitosti Pamätného 
dňa obetí holokaustu a  rasového násilia. 

Zároveň sa naši žiaci druhého a  tretie-
ho ročníka zúčastnili na  kurze Ochrana 
života a  zdravia, kde prednášali pracov-
níci Slovenského Červeného kríža. Svoje 
nové vedomosti si mohli overiť na  cvič-
nej resuscitačnej fi guríne. Pozreli si fi lm 
o  ochrane prírody a  potom sme formou 
kvízu preverili, nakoľko boli pozornými 
divákmi. Vypracovali projekty a maľovali 
na tričká.
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me pre študentov ďalšie užitočné a príťaž-
livé programy. 
Zuzana Kontárová
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A Csemadok első íz-
ben 2013-ban tar-
totta meg a  nyár-
búcsúztatót a  Ho-
liday Villageben. 
Azóta rendszere-
sen van ilyen talál-

kozó a  szenci Napfényes Tavak területén. 
Nemcsak a  nyarat búcsúztatjuk, hanem 

a  tavasz érkezését is megünnepeljük má-
jusfa állítással.

Idén az időjárás nem sok jóval kecse-
gtetett, ez meglátszott azok számán is, 
akik szeptember 14-én a  Fehér egér ven-
déglőben részt vettek a  nyárbúcsúztatón. 
Kevesebben voltunk, mint máskor. Any-
nyiban azért kegyes volt hozzánk az idő-
járás, hogy a rendezvény nagy része alatt 
nem esett az eső, csak késő este zuhant le 
a zápor.

A jelenlevők a  régi jó szokásokhoz hűen 
nagy énekléssel vigadtak. Hiányoztak 
azonban barátaink a  Horgosi-családból, 
akik régi szenciként mindig hozták a  for-
májukat, mindig készítettek valami külön-
legeset az ünneplőknek.

Reméljük, hogy ez a  rendezvény már 
hagyománnyá vált, így a szenci magyarok 
naptárában és a helyi Csemadok program-
füzetében biztos helye lesz a  jövőben is. 
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Rozlúčka s letom 2022
Csemadok usporiadal rozlúčku s  letom 
prvýkrát v roku 2013 v Holiday Village. Od-
vtedy sa takéto stretnutia pravidelne ko-
najú v areáli Slnečných jazier. Okrem roz-
lúčky s letom, organizujeme aj oslavu prí-
chodu jari stavaním mája.

Počasie tento rok veľa dobrého nevešti-
lo, bolo to vidieť aj na počte tých, ktorí sa 
14. septembra zúčastnili podujatia v reštau-
rácii Biela myš. Bolo nás menej ako zvyčaj-
ne. Našťastie až neskoro večer prišla búrka.

Verní starým dobrým zvykom sa prí-
tomní veselili mohutným spevom. Chýbali 
nám však kamaráti z rodiny Horgosiovcov, 

ktorí ako starí Senčania vždy pripravili 
pre oslavujúcich niečo špeciálne.

Dúfame, že toto podujatie sa už sta-
lo tradíciou, a  bude mať svoje pevné 
miesto v  kalendári seneckých Maďarov 
a v programových plánoch miestnej orga-
nizácie Csemadoku.
Gabriel Agárdy 
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Spomíname
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomien-
ky a  žiaľ. Dňa 24.9.2022 uplynuli dva roky, čo 
nás opustil náš milovaný otec, dedko, pradedko 
Ladislav Egyed a  9.11.2020 mamička, babka, 

prababka Helena Egyedová 
rod. Lehocká. Kto ste ich po-
znali, venujte im tichú spomienku. S  láskou 
a  smútkom v  srdci na  nich spomínajú syn La-
dislav s  rodinou, syn Marek s  rodinou a  dcéra 
Martina s rodinou. Odpočívajte v pokoji.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretet-
tel emlékezünk október 6-án, halálának 25. 
évfordulóján, a  drága jó férjre, apára, nagy- 
apára Sekerka Lászlóra. Akik ismer-
ték és szerették, szenteljenek emlékének 
egy néma pillanatot. Felesége, fia és unokái. 
6. októbra 2022 uplynie 25 rokov, kedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko Ladislav Sekerka. 
Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S bolesťou v srd-
ci spomínajú manželka a syn s rodinou.

Dňa 25. septembra sme si pripomenuli prvé vý-
ročie úmrtia Štefana Šalkoviča. Ďakujeme 
za  tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali. 
S úctou a láskou spomína celá rodina.

„Vyhasol život z Tvojho tela a Boh Ťa zmenil na an-
jela. 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 hviezda-
mi. Nie je Ťa vidieť, počuť Tvoj hlas, len spomienka 
na Teba ostáva v nás. Vždy keď ruka naša sviecu 
rozsvieti nech táto vďaka do neba k Tebe poletí.“ 

Dňa 01.10.2022 si pripomenieme 11. 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.

Odišla si tichučko, niet ťa medzi nami, v našich 
srdciach ale žiješ stále spomienkami. Dňa 25. sep-
tembra uplynulo 19 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná Anna Kuchárová. S  láskou 
spomíname. Smútiaca rodina

 
 
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach 
našich stále žije s  nami. So  smútkom v  srdci si 
dňa 8. októbra pripomíname prvé výročie keď 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, ded-
ko a pradedko Zdenko Žilinec. S láskou na Teba 
spomína celá rodina.

 
Dňa 14. októbra si pripomíname 20. výročie úmr-
tia drahého otecka, dedka a pradedka Alexandra 
Gábriša a 25. októbra uplynie 16 rokov od náhlej 

smrti našej milovanej mamičky, 
babičky a  prababičky Heleny 
Gábrišovej rod. Gulyasovej. 
S láskou na nich spomínajú deti 
s rodinami. Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku.

 
“Dajte mi rybu, a na jeden deň nebudem hlado-
vať. Naučte ma chytať ryby, a budem sýty na celý 
život.” (čínske príslovie)

 
18.09.2022 nás navždy opustil človek, ktorý nik-
dy ryby nerozdával ale vždy učil ako ich chytať. 
Ďakujeme mu za všetko čo nás naučil a čo nám 

do života dal. Odpočívaj v pokoji a v našich spomienkach drahý 
manžel, otec, starý otec, deduško a  v neposlednom rade učiteľ 
PaedDr. Boris Bulla.

Matičiari boli už na 22. poznávacom zájazde

Keďže rok 2022 bol vyhlásený za „rok odkazu štúrovcov“, členo-
via a sympatizanti MO MS v Senci položili venček na hrob Ľudo-
víta Štúra v Modre, kde sme navštívili aj múzeum. 

Na Myjave v múzeu slovenských národných rád sme absolvo-
vali s výborným sprievodcom hodinku dejepisu o SNR od jej zalo-
ženia v roku 1848 vo Viedni až po dnešok. Na Morave sme navští-
vili Lednicko – Valtický komplex, zapísaný do svetového dedičstva 
UNESCO. Skanzen v Strážnici uchováva tradičné moravské ľudové 
dedičstvo aj s ukážkami domácich prác a tradícií. 

Skalica je staré kráľovské mesto a 1 mesiac v roku 1918 bola aj 
hlavným mestom Slovenska. Putovanie sme ukončili v Kútoch po-
ložením venčeka k soche Andreja Radlinského (1817 – 1879),  spo-
lupracovníka štúrovcov, ako jazykovedec a vydavateľ sa význam-
ne zaslúžil o presadenie súčasnej modernej slovenčiny. 

O rok plánujeme spoznať ďalšie pamätihodnosti Slovenska.
MO MS v Senci

MO Matice slovenskej v Senci
pozýva srdečne všetkých na slávnostnú akadémiu

"Rok odkazu štúrovcov", 
ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.10. o 15.00

v Labyrinte (II. poschodie MsKS).

Prednášku si vypočujeme 
od historičky PhDr. Natálie Rolkovej-Petranskej, 

v programe vystúpia žiaci konzervatória 
a spevácky zbor Limbora.
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Zo srdca želáme našej drahej maminke Helene 
Bučanovej k  jubileu šťastie, zdravie, radosť 
a  toľko lásky, koľko rozdáva svojim najbližším. 
Deti s rodinami

V Pieninách bolo našim členom ZO SZTP č. 215 výborne
V lete sme si mohli konečne trochu vydých-
nuť, keď Rada ZO SZTP č. 215 Senec usku-
točnila plánovaný ozdravný pobyt v Červe-
nom Kláštore v Pieninách.

Začali sme návštevou Bachledovej doli-
ny a prechádzkou po chodníku v korunách 
stromov. Bolo úžasné pozerať sa výšky 
na  prekrásne okolie nášho krásneho Slo-
venska. Ubytovanie bolo v  útulnom pen-
zióne Pltník, odkiaľ sme na  ďalší deň za-
čali naše putovanie v pltiach po rieke Du-
najec. Autobusom sme sa vrátili a po ces-
te späť sme si prezreli múzeum kartuzián-
skych a  karmelitánskych mníchov v  Čer-
venom Kláštore. Dozvedeli sme sa kus na-
šej histórie. Neskôr sme sa plavili loďou 

po  Pieninskom jazere a  prezreli sme si 
okolie zámku Niedzica v Poľsku. Obdivova-
li sme miniatúry kostolov, ktoré za svojho 
pôsobenia navštívil Ján Pavol II. a miniatú-
ry hradov a zámkov v celej oblasti. Obdivo-
vali sme zručnosť majstrov, ktorí do detai-
lov tieto miniatúry zhotovili. 

Počas oddychového dňa sme si individu-
álne prešli kúpele Červený Kláštor, cez láv-
ku sme sa prešli do Poľska, kde sme mohli 
obdivovať kostolík s  nádhernými vitrážny-
mi oknami a večer sme grilovali s posede-
ním pri príjemnej hudbe vlastnej produkcie. 

Boli sme tiež na obhliadke výroby kva-
litnej slovenskej whisky Nestville, ktorú 
sme spojili s ochutnávkou a vlastnoručným 

razením pamätných mincí. Každý večer 
sme sa podľa záujmu venovali spoločen-
ským hrám. 

Rozlúčili sme sa s výborným kolektívom 
Pltníka, cestou späť sme sa krátko zastavili 
na Donovaloch a spokojní a plný zážitkov 
sme sa vrátili domov.

Za tieto zážitky veľmi pekne ďakujeme 
MsÚ Senec a  hlavne pánovi primátorovi, 
ktorý dodržal sľub a uhradil náklady na do-
pravu. Zároveň by sme sa chceli poďakovať 
sponzorom a  všetkým ľudom, ktorí nám 
darovali 2% dane z príjmu. Ceníme si ústre-
tový a profesionálny prístup zo strany mes-
ta aj nezištnú pomoc dobrých ľudí.
Rada ZO SZTP č.215 Senec

Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov
Ľudovít Čéč (70)
Eugen Kľúčik (75)

SZTP ZO č. 215
Dana Smrtičová (55)
Darina Kováčová (60)
Ľudovít Čéč (70)
Eugen Kľúčik (75)

Jednota dôchodcov
Jolana Ďuríková (70)
Mgr. Mária Bilecová (70)
Zuzana Gabriškova (70)
Helena Bučanová (75)

Eugen Kľúčik (75)
Ing. Cecília Kosorincová (75)
Margita Szalayová (80)

Pieniny skrývajú množstvo skvostov, ktoré obdivovali aj Senčania. Foto: ZO SZTP č. 215 

V Mestských novinách Senčan radi bezplatne uverejníme 
mená narodených detí, sobáše alebo úmrtia. Z dôvodu 
GDPR však potrebujeme buď súhlas zaslaný mailom 
na sencan@senec.sk alebo podpísaný osobne v redakcii.
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 Napriek daždivému počasiu prišlo 226 cyklistov a viac ako 100 sa neodpojilo a prišlo i v daždi až do cieľa. Ďaku-
jeme všetkým zabezpečovacím zložkám za pomoc. Víťazom – vyžrebovaným gratulujeme. Foto: Miro Pochyba

Od 19. do 30. septembra boli otvorené zóny KISS and RIDE pred ZŠ Tajovského a ZŠ Mlynská. 
Zóny zvýšili bezpečnosť detí a zabezpečili ich rýchly výstup z auta pred budovami škôl. Foto: VCs

Kávu, čaj, sladké aj slané koláče boli 
určené pre tých, ktorí sa po meste 

prepravovali ekologicky. Foto: VCs

Príslušník MsP vysvetľoval deťom zásady bezpečnej jazdy na bicykli. Foto: VCs
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Trasa pretekov Okolo Slovenska viedla cez Senec
Na 66. ročníku Medzinárodných cyklistic-
kých pretekov Okolo Slovenska sa zúčast-
nili aj tímy najvyššej ligy. 

Prvá etapa zo  Šamorína do  Trnavy 
viedla cez Senec, kde pretekári absolvova-
li rýchlostnú prémiu. Pelotón prechádzal 
pred budovou bývalého Daňového úradu 
na Mierovom námestí okolo 14:40. V pred-
voji prišla aj reklamná kolóna s  množ-
stvom darčekových predmetov a  infor-
mačných materiálov, ktoré rozdávali fanú-
šikom pri trati.

Na podujatí štartovalo aj 16 slovenských 
cyklistov a  dva slovenské výbery. Najlep-
ším slovenským cyklistom bol Martin Svr-
ček, ktorý sa dostal na prvú pozíciu medzi 
domácimi pretekármi už po prológu.

Víťazom 66. ročníka Medzinárodných 
cyklistických pretekov Okolo Slovenska 
v celkovom poradí je Josef Černý z Quick-
Step Alpha Vinyl Team.
VCs

Senčania sú výborní 
v orientačnom 
plávaní
Koncom augusta sa na Slnečných jazerách 
konal už 7. ročník majstrovského prete-
ku v  orientačnom potápaní. Organizoval 
ho potápačský klub PICCARD SENEC. Náš 
klub má historickú tradíciu v tomto športe. 
V kategórii jednotlivci sa umiestnili:
1. Dalibor Martišovič
2. Roman Szalai
3. Marián Pasoň.
Po tomto vydarenom preteku sa tešíme 
na  ďalší ročník, ktorý sa uskutoční o  rok 
v septembri.
Ing. Tibor Tóth

PICCARD SENEC pravidelne organizuje preteky v orientačnom 
potápaní. Foto: Ing. Martina Martišovičová

Maťo Homola ukončuje sezónu TCR Europe 2022
Nová sezóna sa pre Maťa Homolu začala 
sľubne. Dominoval v TCR Eastern Europe 
na Veľkej cene Slovenska, kde nebolo rých-
lejšieho jazdca a preteky vyhral! Pokračova-
nie však prinieslo sklamanie. Už 3 mesiace 
sa trápil so zranením zápästia, s odtrhnu-
tým väzom. Aj napriek bolesti dokázal bojo-
vať o výborné umiestnenia. Žiaľ, jeho stav sa 
natoľko zhoršil, že sa musel rozhodnúť pre 
ukončenie sezóny TCR Europe 2022.
Zdroj: www.matohomola.sk

Pelotón zvoľnil tempo po prechode hranice rýchlostnej prémie. Foto: VCs
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Volejbalisti spomínali na Mariána Mosorjaka
Kedysi na  Slovensku beachvolejbal vôbec 
nebol. Vrcholoví volejbalisti z  Bratisla-
vy však prichádzali do Senca za relaxom. 
K  oddychu okrem plávania patrili dlhé 
hodiny odbíjania lopty vo  dvojiciach, tro-
jiciach, štvoriciach a  viacčlenných kolek-
tívoch "profi" volejbalistov s nami, domá-
cimi amatérmi. Takéto úporné zápolenia 
prebiehali v lete aj na mieste dnešného ho-
tela Senec, vtedy Hydrostavu, na  antuko-
vom ihrisku.

Postupne ako prenikal plážový volej-
bal aj na  Slovensko, vtedajší riaditel SCR 
Ing. Ferdinand Matlák zrealizoval výstav-
bu dnešného beachvolejbalového a  teniso-
vého kurtu (dnešný druhý beachový kurt). 
Od výstavby pôvodného areálu uplynulo 30 
rokov. Odvtedy sa nadšenci plážového volej-
balu spolu s aktívnymi hráčmi súťaží Brati-
slavského kraja stretávajú rok čo rok. Mnohí 
už pre zdravotné problémy, vek a iné okol-
nosti nehrávajú. Pridávajú sa však mladší, 
deti predchádzajúcej generácie. Mnohí re-
kreační hráči sa výrazne zdokonalili v tech-
nike. Zo "skalných" sa za tie roky vytvorila 
jedna veľká volejbalová rodina, do  ktorej 
patril aj náš "Majo" Mosorjak.

Ako odchovanec košického volejba-
lu hrával exraligu v Humennom, Zvolene, 
Prešove, odkiaľ odišiel po  sezóne 2000/01 
do  tímu českej najvyššej súťaže Chance 
Odolena Voda, kde získal extraligové strieb-
ro. Po návrate z ČR pôsobil vo VKP Bratisla-
va. Hrával na poste libera. V roku 2002 ho 
tréner Pavel Třešňák povolal aj do  repre-
zentácie, v ktorej odohral tri prípravné zá-
pasy. Dva v Bardejove proti Grécku a jeden 
v Považskej Bystrici proti Fínsku.

Po skončení aktívnej činnosti sa otec  
2 detí usadil v Senci, kde pracoval ako ob-
chodný riaditeľ vo firme na výrobu farieb.

Bohužiaľ nás 13.7.2019 navždy opustil. 
Jeho smrť nás zaskočila, šokovala. Na jeho 
pamiatku sme 29.8.2022 usporiadali už 
3. ročník ťahaného beachvolejbalového 
mixového ťahaného turnaja, na  ktorý sa 
tento rok prihlásilo 12 mužov a 12 žien.  

Účastníci turnaja si ráno v  deň tur-
naja vylosovali svojich parťákov a parťáč-
ky. Každá dvojica odohrala v skupine 5 zá-
pasov na 2 hrané sety do 15 bodov. Víťazi 
skupín hrali o 1. miesto a druhí zo skupín 
o  3. miesto. Zišli sa tí, ktorí mohli, majú 
radi "beach" a  tiež si aj takto chceli spo-
menúť na Maja. Dobrovoľné štartovné, tak 
ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, bolo 
venované na pomoc Majovej rodinke.

Turnaj mal veľmi dobrú športovú úro-
veň. Zúčastnili sa ho mladší – nádeje se-
neckého volejbalu, aj skúsenejší ostrieľaní 

hráči. Ale hlavne ľudia s  otvoreným srd-
com, ktorí dokážu venovať okrem financií 
to najvzácnejšie – svoj čas.

Zápasy na ihrisku boli veľmi pekné, pri-
ťahovali aj náhodných okoloidúcich. Vo fi-
nále sa stretla skúsená dvojica Peter Frčo/
Zuzana Válek Podolská s  mladíckou dra-
vosťou dvojice Matej Bariak/Barbora Zver-
bíková. Po  tuhom boji zvíťazili skúsenejší 
Zuzana s Petrom.

Boj o 3. miesto zvádzali len 14-ročná ná-
dej seneckého volejbalu – Kristína Zverbí-
ková s  otcom Rasťom Zverbíkom – teraj-
ším trénerom kadetiek a  starších žiačok 
VK GAB. Ich súpermi bola skúsená hráčka 
Maja Pati Švehlová – hráčka VK GAB s Ma-
rekom Galgóczim, bývalým trénerom žien 
VK GAB. Nakoniec 3. miesto vybojovala 
skúsenejšia dvojica Maja Pati s Marekom.

Gratulujeme víťazom ako aj ich sú-
perom a  ďakujeme všetkým účastníkom 
za  veľmi kvalitný volejbal a  dramatické 
zápasy. 

 Ďakujem všetkým, ktorí prišli a ukázali, 
že majú veľké volejbalové srdce na správ-
nom mieste. Špeciálne sa chcem poďako-
vať môjmu synovi a  manželovi za  pomoc 
pri  organizácii turnaja, bez  nich by som 
to nezvládla. Pánu Bučanovi, ktorý pred 
dvoma rokmi postavil aj druhý volejbalo-
vý kurt a od 1. ročníka bez váhania a náro-
ku za prenájom ihrísk nám ich poskytuje 
na memoriál.

Bohu vďaka za  pekné počasie, ktoré 
nám prialo a tiež za to, že sa nikto nezranil.

Dúfam, že si všetci schuti zahrali, dob-
re sa cítili a o rok, ak Pán Boh dá, sa na Vás 
všetkých už veľmi tešíme 1.9.2023.

Dovtedy veľa radosti zo života a z volej-
balu zvlášť. 
Silvia Meszárošová

Účastníci Beachvolejbalového memoriálu Mariána Mosorjaka. Foto: archív SM

Víťazi turnaja: 1. miesto Zuzana Válek 
Podolská a Peter Frčo. Foto: archív SM


