
Už v  roku 1945 začala na  Kollárovej uli-
ci rozvíjať deti materská škola pod  ve-
dením Márie Poórovej. Sídlila v  priesto-
roch dnešnej budovy Kresťanského centra 
Apoštolskej cirkvi, ktorú Senčania poznali 
pod názvom Židovská škola. Stojí v tesnej 
blízkosti dnešnej modernej nadstavenej 
materskej školy.

Ďalšími riaditeľkami, na ktoré s láskou 
spomínajú deti i pani učiteľky, boli Mária 
Nagyová a Anna Satúryová. 

Mnohí zamestnanci radi zostali a  zo-
stávajú pracovať v tejto škôlke veľmi dlho. 
Za všetkých spomeňme bývalú pani učiteľ-
ku Evu Martonovú, ktorá začala svoju peda-
gogickú prácu v MŠ Kollárova v roku 1974  
a v roku 2019 ju ukončila odchodom do dô-
chodku. Strávila tu teda celý svoj pracov-
ný život.

V  roku 1983 rekonštrukciou rodinné-
ho domu k  dvojtriednej materskej škole 
pribudla nová trieda a v roku 1989 sa za-
čala stavba účelového zariadenia, ktorá 
bola dokončená v  roku 1992. Od 2. júna 
1992, kedy sa začala písať dnes už 30-roč-
ná história škôlky v  dnešnej budove,  

sa v  5 triedach venovalo 145 deťom 18 
zamestnancov. Do  roku 1996 niekto-
ré priestory používala aj Základná ško-
la Mlynská, po  jej odchode v budove fun-
govala už 6-triedna materská škola a  keď 
v roku 1998 uvoľnila priestory aj súkrom-
ná základná umelecká škola, vytvorili sa 
ďalšie 2 triedy pre škôlkarov.

V roku 2010 rástlo už v 9 triedach 200 
detí a pracovalo 31 zamestnancov. V roku 
2017 bola dokončená nadstavba a  tak sa 
Materská škola Kollárova stala najväčšou 
v Senci s 240 deťmi v 12 triedach a so 42 
zamestnancami.

Za tých 30 rokov existencie škôlky v  tejto 
budove pripravili pani učiteľky 3.890 detí 
do  základnej školy. Počas mnohých rokov 
sa vyskytlo veľa komplikácií, ktoré bolo tre-
ba riešiť, ale ako hovorí riaditeľka Eva Jo-
nášová "škola sa stala srdcovou záležitos-
ťou nášho kolektívu, máme sa radi a tešíme 
sa, že aj rodičia detí sa zaujímajú a zapája-
jú, dokonca nám iniciatívne pomáhajú. Ďa-
kujeme všetkým bývalým i  súčasným pe-
dagogickým i nepedagogickým zamestnan-
com, zriaďovateľovi – mestu Senec, rodi-
čom, priaznivcom a partnerom školy."
MO

Materská škola Kollárova oslávila 30. výročie založenia

Ako bolo na Slnečnom festivale? 
A ako ho vnímala herečka  
zo Senca Esther Čuříková?
(str. 10-11)

2. a 3. septembra oslávime 
1. písomnú zmienku o Senci 
festivalom Senčania Senčanom.
(str. 15)

24. septembra si zmerajú sily 
bežci na Seneckom behu okolo 
Slnečných jazier.
(str. 23)

Pozvánka  
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva 
v Senci - 13. septembra 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

Školský rok 2022/2023 sa už začal.
V septembri mesto otvorilo 18 tried prvákov.

9/2022 – Mestské noviny – 32. ročník

Riaditeľka Mgr. Eva Jonášová a zástupkyňa Mgr. Jarmila 
Miartušová s obrazom škôlky. Foto: MŠ Kollárova
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Cestujme zodpovedne aj v septembri

Cestujme zodpovedne aj 
počas Európskeho týždňa 
mobility
Mesto Senec sa už po  siedmykrát 
zapája do  EURÓPSKEHO TÝŽDŇA 
MOBILITY, ktorý sa koná každý rok 
od  16. do  22. septembra. Kampaň 
je koordinovaná Slovenskou agen-
túrou životného prostredia (SAŽP) 
a  je pod záštitou ministra životné-
ho prostredia Jána Budaja. Prihlá-
siť sa do  nej môžu okrem samo-
správ aj školy, neziskové organizá-
cie a inštitúcie. Viac informácií náj-
dete na eurotm2022.eurotm.sk.

V roku 2022 sa organizuje už 
21. ročník Európskeho týždňa mobili-
ty. Témou aktuálneho ročníka je lep-
šia dostupnosť a  motto je "cestujme 
zodpovedne".

Využívaním udržateľných spô-
sobov dopravy, ako sú verejná hro-
madná doprava (autobus, vlak...), pe-
šia chôdza či cyklistika, môžeme pri-
spieť k zníženiu emisií uhlíka a zlepšiť 
kvalitu ovzdušia, zmenšiť kolóny áut 
a hluk na uliciach, urobiť nielen nie-
čo pozitívne pre svoje zdravie, ale aj 
z  nášho mesta vytvoriť príjemnejšie 
miesto pre život a prácu.

Mesto Senec aj tento rok pripravu-
je zaujímavé podujatia – nočnú cyk-
lojazdu, prehliadku historických zau-
jímavostí mesta, cykloraňajky, ale aj 
novinky ako zóny Kiss and ride pred 
ZŠ Tajovského a  ZŠ Mlynská, mapu 
pešej dostupnosti a ďalšie. Informácie 
o  akciách budú zverejnené na  webe 
a facebooku mesta. Tešíme sa vás!
Angelika Matlohová,  
útvar projektového riadenia

Spúšťame pilotný projekt 
„KISS and RIDE“
Mesto Senec v rámci Európskeho týž-
dňa mobility spúšťa pilotný projekt 
„KISS and RIDE“, ďalej len „K+R“. 
Na  označených úsekoch (zóny K+R) 
pred Základnou školou J. G. Tajov-
ského a  ZŠ Mlynská bude v  obdo-
bí dvoch týždňov od  19. septembra 
od  7:00 do  8:30 vyhradený priestor 
pre  bezpečné a  pohodlné odovzda-
nie detí priamo pred budovou zák-
ladnej školy.

Na priebeh celej akcie budú doze-
rať zamestnanci Mestského úradu Se-
nec a príslušníci Mestskej polície. 

Zóny K+R prispejú k zvýšeniu bez-
pečnosti detí, eliminujú kolízne a stre-
sové situácie, zlepšia dopravnú situá- 
ciu a  kvalitu ovzdušia v  okolí škol-
ských zariadení.

Obe zóny budú označené dočas-
ným dopravným značením a  baner-
mi, na ktorých budú uvedené pravidlá 
správneho využívania zóny K+R. 
Pri ZŠ J. G. Tajovského je odporúčaný 
smer príjazdu do zóny K+R vzhľadom 
na jej umiestnenie od predajne COOP 
Jednota po Sokolskej ulici.
Lenka Nižnanská, útvar projektového riadenia

Envirofond odmenil mesto 
za triedenie
Mesto Senec požiadalo v  marci 2022 
o  poskytnutie finančného príspevku 
z  Environmentálneho fondu za  úro-
veň vytriedenosti komunálneho od-
padu obce za  rok 2021, pretože spl-
nilo všetky požiadavky. Bolo zarade-
né medzi 1052 úspešných žiadate-
ľov. Mesto sa konkrétne nachádzalo 

Z kalendára primátora 
mesta Senec Dušana 
Badinského za júl a august
• Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom 

inšpekcie Finančnej správy o zmene jej sídla
• Opakované pracovné stretnutie s obchodným 

riaditeľom BVS k fungovaniu ČOV
• Návšteva družobných miest Kőszeg 

a Mosonmagyaróvár z dôvodu osobného pozvania 
predstaviteľov družobných miest na oslavy 770. 
výročia písomnej zmienky o meste Senec

• Stretnutie s majiteľom bývalej budovy OTP banky 
a rokovanie o podmienkach prenájmu

• Návšteva detí v tábore Speváckeho zboru Radosť 
v Jedlinách a odovzdanie sladkostí 

• Účasť na letnej kampani spoločnosti ARRIVA 
na autobusovom termináli pri železničnej stanici. 
Stretnutie s krajským riaditeľom o obnovení 
spojov na Svätý Martin

• Účasť v relácii TV Bratislava na tému zrušenia 
vlakových spojov a negatívnymi dôsledkami tohto 
kroku

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

• Stretnutie s riaditeľom spoločnosti Transpetrol 
k téme náhradnej výsadby stromov

• Účasť na 7. sneme Miestnej organizácie Červeného 
kríža

• Účasť na Slnečnom festivale
• Stretnutie s vnučkami pani Ireny Klein, ktorá ako 

dieťa bývala v dome na dvore seneckej synagógy. 
Jej otec bol chazan a šochet židovskej obce do roku 
1939. Spoločne sme si prezreli synagógu, ktorá 
bude čoskoro opravená a bude slúžiť na kultúrne 
účely. 

• Účasť na prerokovaní Koncepcie športu a mládeže 
BSK 2022

• Účasť na preberaní zrevitalizovaného areálu MŠ 
Kysucká

• Účasť na Vernisáži keramikára Miloša Kunkela: 
Figurálna tvorba z hliny

• Pracovné stretnutie so zástupcami Matice 
Slovenskej a Zväzu protifašistických bojovníkov 
z dôvodu plánovania programu ku Dňu Ústavy SR

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

• Stretnutie s podpredsedníčkou Jednoty 
dôchodcov Slovensko V. Pokornou k plánovaniu 
Celoslovenských športových hier JDS

• Opätovné pracovné stretnutia s J. Krigovským 
k plánovanému podujatiu Senčania Senčanom 
pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste Senec

• Účasť na Seneckom pivnom festivale
• Pracovné stretnutie s vedúcou školského útvaru 

k plánovaniu školského roka 2022/2023
Dagmara Mičeková

Mapka s vyznačením úseku pred ZŠ Tajovského. Foto: LN
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na  21. mieste a  získalo 38.534,91 €. 
Úroveň vytriedenia komunálnych od-
padov mesta Senec bola za  rok 2021 
vo  výške 52,14%. Výška príspevku sa 
odvíjala aj od  úrovne vytriedenosti 
komunálnych odpadov a  my veríme, 
že toto percento bude v  budúcnosti 
dosahovať ešte vyššie hodnoty, čo sa 
odzrkadlí na výške príspevku. Príspe-
vok môže byť použitý, v zmysle platnej 
legislatívy, na  účely odpadového hos-
podárstva a nesmie byť použitý na zní-
ženie poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Ďakujeme našim obyvateľom, ktorí 
vzorne triedia odpad!
Beáta Štureková, útvar projektového riadenia

Prepojíme centrum Senca
V meste pribudne nová cyklistická ces-
ta v celkovej dĺžke 0,795 km – v úseku 
od pošty až po cyklotrasu na Hečkovej 
ulici. Nový úsek prepojí dve existujúce 
cyklistické cesty, ktoré boli zrealizova-
né v predošlých rokoch a to cyklistické 
cesty úsek Billa – pošta a Hečkovu ulicu.

Hlavným cieľom je vytvoriť bez-
pečné a plynulé trasovanie pre cyklis-
tov, prechádzajúcich rušným centrom 
mesta za prácou, vzdelaním, zdravot-
nou starostlivosťou či službami. Zvý-
ši sa bezpečnosť cyklistov v  premáv-
ke a súčasne sa zabráni vzniku kolízií 
s  chodcami. Cyklistická cesta prepája 
občiansku infraštruktúru s infraštruk-
túrou verejnej osobnej dopravy.

Projekt navyše prispeje vybudo-
vaním modernej dopravnej technic-
kej infraštruktúry k  zvýšeniu ekono-
mického rozvoja, rozvoja cestovného 
ruchu a  kvality života narastajúceho 
počtu obyvateľov mesta Senec.

Cyklistická cesta bude tvorená mo-
dernými prvkami, ako sú napríklad:
• stojany pre bicykle,
• madlá pre cyklistov (používajú sa 

pri bezpečnom zastavení), 
• cyklistické koše, 
• vodiace LED gombíky. 

Medzi prvky tohto projektu cyklis-
tickej infraštruktúry patrí aj cyklosčí-
tač. Zo zozbieraných údajov je možné 
použiť dáta a informácie pre ďalší roz-
voj cyklistickej infraštruktúry v  mes-
te a  v regióne. Vybudovaná cyklistic-
ká cesta je zaradená do  zámeru regi-
onálnej cyklotrasy Senec – Veľký Biel  
(v zmysle Koncepcie územného rozvo-
ja cyklotrás BSK 2021).

Na projekt mesto získalo nená-
vratný finančný príspevok v  hodnote 
277. 285,28 eur z Integrovaného regio- 
nálneho operačného programu. Te-
raz sa čaká na zazmluvnenie projektu 
s Ministerstvom investícií, regionálne-
ho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky a následne začne proces ve-
rejného obstarávania a  implementá-
cie. Celková cena diela bude známa 
až po  ukončení verejného obstará-
vania, ktoré je naplánované na  sep-
tember 2022 a  začiatok prác pred-
bežne na  jar 2023. Mesto bude pro-
jekt spolufinancovať 5 % z  celkových 
oprávnených nákladov.
Beáta Štureková, útvar projektového riadenia

Z činnosti Mestskej polície
• Hliadku MsP Senec pristavil občan a pouká-

zal na auto, ktorého vodič skoro prešiel die-
ťa. Občan tvrdil, že vodič je pravdepodobne 
pod  vplyvom alkoholu. Hliadka vozidlo za-
stavila na ulici SNP. Prípad si z dôvodu vecnej 
príslušnosti prevzali príslušníci OO PZ Senec.

• Telefonický oznam, že na  Školskej cyklista 
pravdepodobne pod  vplyvom alkoholických 
nápojov narazil do modrého motorového vo-
zidla. Hliadka oznam preverila a podľa popi-
su osobu zastavila na Tureckej. Išlo o muža, 
ktorý nebol pod vplyvom alkoholu, ale trpel 
Alzheimerovou chorobou. Menovaného si 
prevzala manželka a prípad OO PZ Senec.  

• Hliadka poskytla súčinnosť hliadke OO PZ Se-
nec pri preverení oznamu na Považskej, kde 
sa mala nachádzať agresívna osoba pravde-
podobne pod vplyvom návykových látok. Išlo 
o R. J. zo Senca, ktorý mal užívať drogy a vo 
väčšom množstve alkohol. Išlo o osobu s psy-
chickými problémami, ktorá bola v  minu-
losti liečená a mala by brať lieky. Vzhľadom 
na to, že bol agresívny, vyhrážal sa hliadkam 
a fyzicky ich napadol, bolo nutné v primera-
nej miere použiť donucovacie prostriedky. 
Hliadka privolala RzP, ktorá muža previezla 
do psychiatrickej liečebne v Pezinku.

• Telefonický oznam, že na Námestí 1. mája pred 
kinom sú poloopití ľudia a žena je do pol pása 
vyzlečená. Hliadka po  príchode na  miesto 
spozorovala ľudí, z ktorých jeden po príchode 
hliadky rozbil nenačatú fľašu alkoholu. Hliad-
ka ho vyzvala, aby upustil od protiprávneho 
konania, na  čo nereagoval a  bol agresívny. 
Bolo nutné použiť donucovacie prostriedky. 
Následne bol predvedený na útvar MsP Senec. 
Išlo o M. J. zo Šale, ktorý bol riešený za priestu-
pok proti verejnému poriadku. 

• Hliadka MsP Senec na základe žiadosti OO PZ 
Senec v rámci súčinnosti preverila oznam, že 
na  Hviezdoslavovej visí na  strome priesvit-
né vrecko s bielym práškom. Vyslaná hliadka 
MsP na mieste zistila, že vo vrecku je vápno 
na  bielenie kôry. Bolo adresované pre  pani, 
ktorá nebola doma, tak ten, kto vrecko prinie-
sol, ho zavesili na konár pred dom. Vrecko si 
neskôr majiteľka zobrala domov.

• Telefonický oznam, že na  Slnečných jaze-
rách sa kúpe holá žena a  vykrikuje, zjavne 
je pod  vplyvom alkoholu. Oznamovateľ mal 
obavu, aby sa neutopila. Hliadka zistila, že 
ide o M. G. z Veľkého Grobu, toho času bez do-
mova, ktorú hliadka vyzvala, aby sa obliekla 
a poupratovala neporiadok, ktorý zanechala 
na brehu. Výzvu uposlúchla a opustila areál. 

• Ďakujeme za  spoluprácu pozorným   
občanom.

     Mestská políciaMapka s vyznačením úseku pri ZŠ Mlynská. Foto: LN
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Na návšteve v Národnej rade SR
Študenti Gymnázia Antona Bernoláka 
navštívili 28. júna slovenský parlament 
a  zúčastnili sa diskusie s  poslancom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky, pod-
predsedom výboru NR SR pre  európske 
záležitosti a členom Parlamentného zhro-
maždenia NATO Senčanom JUDr. Petrom 
Kmecom, s  ktorým rozoberali aktuálne 

dianie vo svete a budúcnosť Slovenskej re-
publiky. Študenti mali množstvo otázok 
o fungovaní parlamentu a národnej rady, 
Európskej únii a  zaujímali ich aj zelené 
témy. Na všetky otázky pán Kmec ochotne 
a  zrozumiteľne odpovedal a  my sme od-
chádzali s dobrým pocitom a množstvom 
vedomostí.

Neskôr začala prehliadka budovy, počas 
ktorej sme navštívili a spoznali rôzne dô-
ležité miestnosti parlamentu, dozvedeli 
sme sa o jeho histórii a slovenskej štátnos-
ti. Tiež sme obdivovali rôzne umelecké die-
la, ktoré sa v budove nachádzajú. Ďakuje-
me za túto jedinečnú skúsenosť.
Patrik Miček, študent Gymnázia A. Bernoláka Senec

Indiánske leto v ŠKD  
pri ZŠ J. G. Tajovského 
Deti zažili nezabudnuteľné prázdniny 
v roli Indiánov. Vyrábali si čelenky s pier-
kami, „indiánske“ batikované tričká a vlast-
né lapače snov. Správny mix zábavy, ak-
cie a dobrodružstva si „Indiáni“ užívali aj 
na  dvoch celodenných výletoch. Nezáleží 
na tom, či vedeli bubnovať alebo nie. Spo-
ločná interaktívna bubnovačka rozozvu-
čala školský dvor „šamanskými rytmami“ 
a vychutnali sme si aj indiánske ohnivé po-
krmy. Naši „Indiáni“ strávili tiež vodné po-
poludnie, kedy spoznávali vône prírody, 
hľadali poklad, zvládli indiánsky kvíz a tan-
ce okolo ohňa. Klubáci ocenili indiánske 
rozprávky, rozhovory o ich zvykoch a spô-
sobe odievania či indiánsky beh prežitia.
Dva týždne Indiánskeho leta v ŠKD utiekli 
ako voda. Veríme však, že dojmy a zážitky 
nám zostanú. Chválime nasadenie vycho-
vávateliek, ktoré venovali príprave boha-
tého programu pre deti veľa času a ener-
gie a spoločne sa už tešíme na ďalšie akcie 
v školskom roku 2022/23.
Andrea Šalkovičová, vedúca vychovávateľka ŠKD V batikovaných tričkách. Foto: ŠKD pri ZŠ J.G. Tajovského

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Foto: GAB Senec
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Novinky zo Spojenej školy na Trnavskej ulici

Canisterapeutický krúžok
Po  prvýkrát sa nám podarilo realizovať 
canisterapeutický krúžok so  psíkom Die-
gom a jeho majiteľkou Ivanou Dubajovou. 
Úplne nezištne chodia robiť radosť a  te-
rapiu žiakom autistickej triedy a triedy B 
a C variantu. Srdečne ďakujeme pani Du-
bajovej za jej ochotu, čas a energiu, ktorú 
pod krásnym vedením jej psíka odovzdáva 
našim žiakom. Tí sa na čas strávený s tetou 
Ivanou a Diegom veľmi tešia, o čom sved-
čia ich spokojné a vysmiate tváričky.

Slávnostné ukončenie roka
Štátna tajomníčka ministerstva školstva 
Svetlana Síthová sa 30. júna zúčastnila 
na slávnostnom ukončení školského roka 
a odovzdávaní vysvedčení žiakom Špeciál- 
nej základnej školy a  Praktickej školy. 

Konalo sa na  školskom dvore a  pani ta-
jomníčka osobne odovzdala vysvedčenia 
prvákom autistom, žiakom B a C variantu.

Vďaka nadačnému fondu Tesco
Vďaka opätovnej možnosti zapojiť sa 
do grantovej výzvy Nadačného fondu Tes-
co pod projektom „Vy rozhodujete, my po-
máhame“ sme získali finančnú pomoc 
v hodnote 300 eur. Mohli sme tak zabezpe-
čiť pre  žiakov novovzniknutej autistickej 
triedy nákup mäkučkého koberca a senzo-
rických, edukačných pomôcok. Vďaka nim 
si môžu užívať relaxačné a inovatívne vy-
učovanie. Navyše sa koberec stal súčasťou 
snoezelen kútiku autistickej triedy, ktorý 
má veľký motivačný aj upokojujúci efekt. 
Srdečne ďakujeme.
Milica Mišáková Spojená škola Senec

Ukončenie školského roka so štátnou tajomníčkou. Foto: Spojená škola SenecPsík Diego pomáha deťom. Foto: Spojená škola Senec

Mäkkučký nový koberec. Foto: Spojená škola Senec

Revitalizácia areálu MŠ Kysucká vyšla na výbornú
Areál škôlky MŠ Kysucká po rozsiahlej re-
konštrukcii a  nadstavbe volal po  revitali-
zácii. Prvá etapa sa uskutočnila už minulý 
rok od 1. do 31. augusta 2021. Najprv bolo 
potrebné vyrovnať terén, aby bolo možné 
založiť závlahový systém a nový koberco-
vý trávnik. Do tejto etapy sa zmestila aj vý-
sadba trvaliek a  červienok a  postavenie 
vonkajšieho altánku z prútia. 

Druhá etapa trvala od 1. do 22. augus-
ta 2022, kedy bola finalizovaná úprava te-
rénu, dobudovanie závlahového systému 
a  doplnenie kobercového trávnika. Boli 
vysadené ďatelinky, červienky, stromy 
a  trvalky. Finálnu podobu doplnila štrko-
vá úprava okolo stromov a kríkov, plasto-
vé obrubníky okolo hracích prvkov, doty-
kové dlažby a  revitalizácia starých stro-
mov. Celý projekt financovalo Mesto Senec 

a  realizáciu organizoval Útvar školstva 
a  športu Mesta Senec, ktorý našiel v  zho-
toviteľovi AMIZ s.r.o., Trnava korektného 

partnera. Firma dodržala všetky termíny 
od začatia až do ukončenia projektu.
VCs

Škôlka má krajšie okolie, kobercový trávnik a závlahový systém. Foto: DM
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Medziročné porovnanie 
triedenia odpadu v meste Senec 
za mesiac júl

Zmesový komunálny odpad
2021 – 479,00 t
2022 – 412,09 t
Bioodpad – hnedé zberné nádoby
2021 – 114,78 t
2022 – 107,80 t
Plasty
2021 – 46,30 t
2022 – 32,92 t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 800 l
2022 – 749 l
Biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne
2021 – 56,92t
2022 – 61,68 t
Sklo
2021 – 34,10 t
2022 – 17,40 t
Papier a lepenka
2021 – 50,35 t
2022 – 52,15 t

Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva

Začíname s prípravou 
uzamykania polopodzemných 
kontajnerov
Zavedenie polopodzemných kontajnerov 
prinieslo krajšie prostredie pri bytových do-
moch, kde boli dovtedy rôznofarebné nádo-
by v klietkach, ktoré nie vždy pôsobili este-
ticky. Ukázali sa však aj nevýhody, ako na-
príklad odpadová turistika či už z iných ulíc 
alebo dokonca aj z iných obcí. Mesto preto 
začína so zavádzaním čipov, pomocou kto-
rých bude možné spraviť poriadok v  tom, 
aby kontajnery používali len tí, ktorí majú.

Pilotným projektom bude stojisko na So-
kolskej ulici, ktoré bude zabezpečené ka-
merovým systémom. Majiteľov bytov, ktoré 
spadajú k  týmto polopodzemným kontaj-
nerom, zamestnanci referátu odpadového 
hospodárstva oslovili, aby si prevzali čipy. 
Prvý čip je pre každého zdarma, všetky ďal-
šie bude možné zakúpiť si za 5,50 €.

Druhým pilotným projektom bude stojis-
ko polopodzemných kontajnerov za  MsKS. 
Už teraz je pod kamerovým systémom a pre 
priestupky tu už boli uložené aj pokuty. Po-
platníkov, prislúchajúcich k tomuto stojisku, 
budú kontaktovať zamestnanci referátu od-
padového hospodárstva, aby si prevzali čipy.

Obyvatelia aj mesto si takto vyskúšajú 
fungovanie čipového systému a po vychy-
taní všetkých prípadných "múch" sa bude 
takýto princíp zavádzať aj v  ďalších loka-
litách mesta.

Cieľom je opäť sa posunúť o krok vpred 
v  systéme triedenia odpadov tak, aby si 
každý zodpovedal za svoj odpad a aby sme 
spoločne triedili ešte viac ako doteraz.

Zaujímavosťou je, že čipy, ktoré si pre-
vezmú poplatníci k  uzamykaniu polopod-
zemných kontajnerov, budú zároveň slú-
žiť aj ako identifikátor na  zbernom dvo-
re za účelom vedenia prehľadu využívania 
zberného dvora. Možnosť využitia zberného 
dvora majú len poplatníci – fyzické osoby.
MO

Senec patrí k najlepším 
na Slovensku v triedení 
kuchynského odpadu
Podľa analýzy, ktorú vypracovala spoloč-
nosť Odpadový hospodár s.r.o. pre Zväz od-
padového priemyslu dosiahol Senec a Hur-
banova Ves najvyššiu mieru vytriedenia 
biologicky rozložiteľného kuchynského od-
padu (BRKO) zo všetkých skúmaných obcí 
– vo výške 30 kg na obyvateľa. V analýze sa 
uvádza, že „v meste Senec došlo zároveň 
k poklesu zmesového komunálneho odpa-
du až o 23%“. 
Celú analýzu nájdete na www.senec.sk.
MO

Čip, ktorým sa budú dať otvoriť uzamykateľné polopodzemné kontajnery najprv 
na Sokolskej a za MsKS, a neskôr aj v ďalších častiach mesta. Foto: IG

Informácia pre kandidátov  
do Spojených volieb 2022
Mesto Senec vydáva pred voľbami do samosprávy obcí tzv. 
volebné číslo Mestských novín Senčan, v ktorom dostávajú 
k dispozícii rovnaký priestor:
Kandidáti na  primátora mesta Senec a kandidáti na 
predsedu BSK:
1/3 strany – rozmer š: 180mm × v: 80mm v cene 148 €
Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci 
a poslancov BSK: 
1/6 strany – rozmer: š: 88mm × v: 80mm v cene 85 €
V prípade záujmu o zverejnenie inzercie, pošlite do 7. 10. 
grafické podklady v tlačovej kvalite v danom rozmere a fak-
turačné údaje na sencan@senec.sk. Okrem inzercie budú 
v čísle informácie pre voličov ako volebné okrsky, termíny 
a podobne.
 

Poukážky pre seniorov sa dajú vyzdvihnúť  
už len do 30.9.2022
Seniori, ktorí si ešte nevyzdvihli poukážky na  nákup potravín 
v hodnote 10 eur, tak môžu urobiť v pondelok a stredu v čase od 8:30 
do 12:00 na útvare sociálnych služieb mesta Senec na Pribinovej 15 
do 30. septembra 2022. Poukážky treba prevziať buď osobne alebo 
pri vyzdvihnutí pre inú osobu je potrebné preukázať sa jej občian-
skym preukazom. Finančné prostriedky na tieto poukážky schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Senci na decembrovom zasadnutí. Sú určené 
pre Senčanov, ktorí v roku 2021 dovŕšili 62 rokov a viac.
Gabriela Lócziová, útvar sociálnych služieb

Na Kysuckej si môžete zorganizovať svadby, 
oslavy či posedenia
Jedáleň Kysucká v  Senci znova otvára svoje priestory k  organi-
zovaniu svadieb, plesov, stužkových slávností, životných jubileí, 
firemných posedení a iných kultúrno-spoločenských akcií.
Kontakt: tel. 0905 617 661, e-mail: sjkysucka@senec.sk
MO
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Veľký výber strieborných, zlatých a
oceľových šperkov

Krátka 4, Senec

Ponúkame hodinky, šperky,
výmenu batérií

09-03

Ponuka práce 
do Trafiky v Senci

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

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

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

 juraj.nadasky@centrum.cz / 0903 262 266

09-01

09-02

DHZ Senec získalo zlato v Jámach
Súťažný tím seneckých dobro-
voľných hasičov naskočil v čes-
kej obci Jámy na víťaznú vlnu. 
6. augusta 2022 v  konkurencii 
20 tímov hasičských dobrovoľ-
níkov z Čiech, Poľska a Sloven-
ska získal Dobrovoľný hasičský 
zbor Senec 1. miesto. Nielen 

hasiči, ale aj naša historická 
hasičská striekačka Barborka 
bola vo  výbornej forme. Čle-
nom tímu, ktorý viedol víťazný 
hasičský útok bol aj primátor 
Dušan Badinský.
VCs

Denný tábor pre ukrajinské deti
Uprostred júla zorganizovala 
Súkromná základná škola v spo-
lupráci s nadáciou Integra den-
ný tábor pre  senecké deti odí-
dencov z Ukrajiny. Okolo 20 detí 
od 8:00 do 14:00 spoločne zmys-
luplne trávilo voľný čas pod do-
hľadom dobrovoľníkov, ktorí 
s nimi komunikovali po anglic-
ky pod vedením lektorky z No-
vého Zélandu. 

Hlavný stan mali v budove ško-
ly a odtiaľ podnikali hravé výle-
ty do  mesta, kde spoznávali aj 
jeho históriu alebo na hrad De-
vín, kde sa dozvedeli viac o his-
tórii Slovenska. Odmenou im 
bola aj výborná senecká zmrzli-
na. Posledný deň strávili na vod-
ných bicykloch na  Slnečných 
jazerách.
MO
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Úspešný školský rok 2021/2022 na ZŠ Mlynská
Aj napriek náročnosti školského roku, kto-
rý sa stále niesol v duchu opatrení, dištanč-
ného, či dištančno-prezenčného hybridné-
ho vyučovania, naša základná škola zazna-
menala mimoriadne úspechy v  rôznych 
súťažiach. Zapojili sme sa do takmer všet-
kých športových, vedeckých a  spoločen-
sko-vedných súťaží, v  ktorých naši žiaci 
často stáli na stupni víťazov.

Kde sme boli úspešní?
• Senecký beh – Filip Tomovič zo 4.C  

2. miesto
• Mini futbal – McDonalds Cup, okresné 

kolo 2.miesto pre tím 3. a 4. ročníkov 
pod vedením Mgr. M. Šmálika. 

• Pytagoriáda okresné kolo – 5 úspešných 
riešiteľov z 3. a 4. ročníka.

• English star – úspešní žiaci z 3.E Nellie 
Elizabeth Šuľan, Adrián Hutník a Oliver 
Juríček z 3.C. 

• Senecká olympiáda – v detskej atletike 
1.miesto získali naši prváci, 2. druháci 
a 3. miesto obsadili naši štvrtáci. 
V štafete sme zvíťazili, 3. miesto Šimon 
Augustín zo 4.B, 2. Šimon Jankovič  
zo 4.C a Lukáš Kováč z 3.E a 1. miesto 
Adam Dzielava z 3.B. 

• Senecká latka – 2. miesto Lukáš Kováč  
z 3.B a Linda Baričáková zo 4.B.

• Krajské kolo v plávaní vyhral Timothy 
Jančík z 3.D, stal sa slovenským 
vicemajstrom na superfinále v plávaní.

• Biologická olympiáda – okresné kolo, 
kategória F tím žiakov 5.C získal  
1. miesto. V kategórii E-zoo zvíťazila 
Miška Ježová z 8.A, 2.miesto Viktória 
Deszkásová z 8.A. V kategórii C-TP 
vyhrala Karin Richter z 8.A a darilo sa 
jej spolužiačke Ele Záreckej. Tá zvíťazila 
v okresnom kole, na kraji bola 2. 
a postúpila do celoslovenského kola, kde 
sa umiestnila na krásnom 13. mieste. 

• V okresnom kole recitačnej súťaže 
Šaliansky Maťko sa na 1. mieste 
umiestnila Olívia Mihalík z 5.B.

• European Money – Európsky kvíz 
o peniazoch – žiaci 7.B z 220 zúčastnených 
získali neuveriteľné 43. miesto. 

• Olympiáda v anglickom jazyku,  
okresné kolo – 2. miesto Hana 
Konkoľová zo 7.D

• Olympiáda v nemeckom jazyku –
Daniel Doršic 3. miesto, Veronika Anna 
Salmášová zo 7.C 2. miesto a Soňa 
Gábrišová z 8.B 1. miesto.

• Malý futbal mladší žiaci – tím zložený 

z piatakov, šiestakov a siedmakov 
na okrese obsadili 2. miesto. 

• Vybíjaná dievčatá, okresné kolo  
3. miesto

• Stolný tenis – 3. miesto
• Mladšie žiačky vo futbale to dotiahli až 

na 2. miesto v krajskom kole.
Vo vymenovávaní by sme mohli pokračo-
vať ešte dlho ďalej. Úspechov mali naši žia-
ci naozaj neúrekom. 

Aj napriek náročnosti tohto školského 
roku patrí obrovská vďaka všetkým de-
ťom, ich pedagógom a  odborným a  nepe-
dagogickým zamestnancom, že spojili sily, 
tvrdo pracovali a  reprezentovali nielen 
svoju školu, ale i naše mesto. Srdečná vďa-
ka patrí všetkým, ktorí tvoria v tomto svete 
skutočné hodnoty.
PhDr. Dominika Marčanová

Družstvo florbalistov s pánom učiteľom M. Hoškom, Senecka olympiáda, 2. miesto Foto: ZŠ Mlynská

Naši futbalisti na McDonald´s Cup, okresné kolo, 2. miesto. Foto: ZŠ Mlynská

Timothy Jančik s otcom Tiborom Jančíkom  
a Martinou Moravcovou, celoslovenské kolo  
v plávaní, 2. miesto. Foto: ZŠ Mlynská
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09-05

www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk

Obchody 
s tými najkrajšími šperkami 

Lichnerova 35, Senec

 

Laurinská 15, Bratislava

PPlláávvaanniiee  aa  kkuurrzzyyPlávanie a kurzy

09-07

Hľadáme: 
Pracovník skladu/Retrakár 

- 1 300 EUR/mesiac 
1000 základna mzda + 300 variabilná zložka mzdy

Vaše životopisy zasielajte na: hr.sk@quehenberger.com
Viac informácii nájdete na www.profesia.sk

Quehenberger Logistics SVK a.s.
Rozširujeme tím! Nový sklad s pnenumatikami

v logistickom areáli VGP Park – Triblavina

Hľadáme: 
Pracovník skladu/Retrakár 

- 1 300 EUR/mesiac 
1000 základna mzda + 300 variabilná zložka mzdy

Vaše životopisy zasielajte na: hr.sk@quehenberger.com
Viac informácii nájdete na www.profesia.sk

Quehenberger Logistics SVK a.s.
Rozširujeme tím! Nový sklad s pnenumatikami

v logistickom areáli VGP Park – Triblavina

Quehenberger Logistics SVK a.s.
Hľadá pre projekt Continental Bernolákovo

SKLADNÍK /RETRAKÁR
Aj bez praxe a preukazov VZV – zaškolíme.
Mzda s odmenami až do 1450 EUR/mesiac 

+ NÁSTUPNÝ BONUS 300 EUR!

Hľadáme: 
Pracovník skladu/Retrakár 

- 1 300 EUR/mesiac 
1000 základna mzda + 300 variabilná zložka mzdy

Vaše životopisy zasielajte na: hr.sk@quehenberger.com
Viac informácii nájdete na www.profesia.sk

Quehenberger Logistics SVK a.s.
Rozširujeme tím! Nový sklad s pnenumatikami

v logistickom areáli VGP Park – Triblavina

Volajte bezplatne 0800 500 251
Vaše životopisy zasielajte na: hr.sk@quehenberger.com

Viac informácií nájdete na www.profesia.sk
09-06
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Esther Čuříková: „Vždy, keď dohráme predstavenie, 
už sa teším na to ďalšie.“

Senčanka Esther Čuříková, za slobodna Horváthová,  
je absolventkou Vysokej školy múzických umení. Rok 
po dokončení štúdia sme ju zastihli na Slnečnom festivale, kde 
s divadlom ONA ON zahrali deťom predstavenie „Sú hviezdy len 
pre hviezdy?“. Okrem toho prijala aj ponuku moderovať celý 
druhý deň a zabaviť najmä detské publikum počas horúceho dňa.

Máš rada Senec?
Bývam tu od  malička s  výnimkou krát-
keho času. Mám k  Sencu osobný vrúc-
ny vzťah. Býva tu celá moja rodina, sme 
od seba na skok. Aj po tom, čo som sa vy-
dala, som túžila ostať tu.
Žiaci ZUŠ Senec ťa poznajú aj  
z literárno-dramatického odboru...
Učila som tu krátko. Bavilo ma to, cítila 
som zodpovednosť, lebo je to veľmi hra-
vé, ale majú sa rozvíjať, niečo sa naučiť... 
Ako si sa dostala k herectvu?
Od malička ma k  tomu viedla moja ma-
minka, ktorá sa tiež sama venuje divad-
lu. Od najrôznejších detských predstave-
ní, v  ktorých som účinkovala, cez  ZUŠ, 
hudobno-dramatické umenie a potom 
na  VŠMU. Mama so mnou hrávala di-
vadlo a doteraz sa mu ochotnícky venu-
je. Jej vďačím sa vzťah ku kultúre – viedla 
nás, chodili sme na množstvo predstavení 
a spolu s ňou sme rástli v láske k umeniu.
Kedy si začala rozmýšľať o tom, že 
sa budeš venovať herectvu?
Cítim sa trápne, lebo väčšinou herci ho-
voria, že sa nechceli venovať divad-
lu a  chceli robiť niečo iné. Ale ja som 

od  malička vedela, že divadlo je to, čo 
chcem v  živote robiť. Stáť pred divákmi 
a vymieňať si energie... Aj keď som bola 
v realite hanblivá, na javisku som na na-
opak cítila vždy komfortne.
Čo máš na herectve rada?
Delí sa to na kategórie – prvá je ten skú-
šobný proces, kedy tvoríme divadlo, či 
už pre  deti alebo pre  dospelých, čo je 
veľký rozdiel. Baví ma, keď tvoríme 
a  spolupracujeme na  niečom novom. 
A  ďalšia vec je, keď už stojíme na  ja-
visku a  interagujeme s  divákmi. Vždy, 
keď dohráme predstavenie, už sa teším 
na to ďalšie.
Ako si zvládla prechod zo školy 
do hereckého života?
Bolo to zvláštne, nevedela som, čo mám 
čakať. Človek do  istého veku celý život 
chodí do školy – základná, stredná, vyso-
ká. Nevedela som si predstaviť, aký bude 
život po škole, ako to bude fungovať. Bála 
som sa, čo bude so mnou. Na škole je vý-
borne, je to taká liaheň, vytvára nám prí-
ležitosti. Ale skutočnosť ma príjemne pre-
kvapila. Veľmi si to užívam, je to oveľa 
lepšie ako som si predstavovala. 

Čomu všetkému sa venuješ?
Máme divadlo ONA ON, kde sme ľudia 
z VŠMU, ale aj kamaráti, ktorí sme sa stretli 
a tvoríme divadlo pre deti. Som tiež v no-
vomestskom divadle v Bratislave, kde sme 
mali premiéru inscenácie, popri tom da-
bing, nejaké príležitostné točenia, castin-
gy... Je to teda mix viacerých vecí a takto je 
mi dobre. Páči sa mi tá kombinácia.
Aké úlohy máš na festivale?
Moderujem, čo beriem ako performan-
ce tu a teraz. Podľa toho, ako sa budeme 
s  deťmi cítiť, zaskáčeme si, vyjašíme sa, 
niečo si povieme. A máme nové predsta-
venie „Sú hviezdy len pre hviezdy?“, kto-
ré je inšpirované predlohou od Maxa Lu-
cada, je to novinka, ktorú nás baví hrať. 
Predstavenie „Ako principálka cirkus za-
ložila“ hráme už rok a sme v ňom kom-
fortní, ale toto je nové, tak sme zveda-
ví, čo prinesie a  užívame si interakciu 
s deťmi.
Kde ťa mohli Senčania vidieť?
Celé leto sme boli v Hoteli Senec, kde sme 
hrali pre  hotelových hostí každý týždeň 
predstavenia, najmä pre deti.
Kto je tvoj najväčší fanúšik?
Jednoznačne mama. Nikto ma nepre-
svedčí, že existuje väčší fanúšik ako ona. 
Ale nie je ten typ, ktorý tlačí na svoje deti. 
Málokedy ma verejne pochválila, skôr 
nechala ľudí, aby si sami vytvorili názor 
a potom za zavretými dverami sme si po-
vedali medzi sebou viac.

   Rozprávala sa Martina Ostatníková

Esther v Novomestskom divadle, inscenácia Jeru-
zalem. Foto: Matej Šefranko 

Divadlo ONA ON na Slnečnom festivale. Foto: Juraj Šebok 
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Ako bolo na Slnečnom festivale?
Už 8-krát pripravil Labyrint Mestského kultúrneho strediska 
divadelný program pre deti aj pre dospelých. Odohrával sa v Parku 
oddychu – amfiteátri. S láskou ho pripravuje aj Erika Ambrušová, 
ktorej sme sa spýtali na jej pohľad na tento ročník.

Čím bol tohtoročný Slnečný festival 
iný ako tie predošlé?
Určite tým, že bol vstup na Slnečný festival 
zdarma. Pán riaditeľ Mestského kultúrne-
ho strediska v Senci sa rozhodol venovať 
ho Senčanom a všetkým návštevníkom. 
Čo malo najväčší divácky ohlas?
Najväčší úspech bol ten, že napriek horú-
cemu počasiu návštevníci prišli. Bavili sa 
s nami, kreatívne tvorili a strávili pekné 
chvíle v Parku oddychu.
Teším sa, že každé divadlo malo fanúšikov. 
Snažila som sa naplánovať program tak, 

aby bol rôznorodý a zároveň poučný. Mrzí 
ma, že na  záverečných predstaveniach 
pre dospelých bola účasť najnižšia.
Aké boli reakcie divákov?
Reakcie a  odozvy ešte prichádzajú, ale 
počas festivalu sa všetci prítomní zabá-
vali a deň si užívali. Páčilo sa mi, že diva-
delníci, ktorí svoje predstavenie odohra-
li, zostali a pozreli si aj iné predstavenia. 
Boli tvorivé dielne, maľovanie na  tvár 
a deti od 4 rokov sa zoznámili s matema-
tickými zručnosťami vďaka programu 
KID GENIUS. Pre  mňa osobne bolo dosť 

smutné, keď som počula vetu „Čo je za-
darmo, to je o ničom“.
Všetko má svoju hodnotu a  namiesto 
toho, aby sme sa vopred presvedčili, kri-
tizujeme bez  poznania. Toto je tá moti-
vácia ísť stále ďalej a  prinášať kultúru 
a umenie všetkým. Bolo príjemné vidieť 
rodičov, ktorí so  svojimi deťmi chodia 
na detské divadielka do Labyrintu, že si 
našli cestu aj na  Slnečný festival. Bol to 
už 8. ročník a stále pokračujeme. Meníme 
ho podľa situácie a potrieb aktuálnych ro-
kov. Rada by som sa vrátila opäť do sep-
tembra, keď sme organizovali aj pred-
stavenia pre žiakov seneckých škôl. Títo 
na  festivale posledné roky chýbali, lebo 
sme festival presunuli na leto.
Čo sa páčilo vám organizátorom?
Ochota a  ústretovosť kolegov v  MsKS. 
S ich pomocou to bolo možné zorganizo-
vať. Vzájomná spolupráca a ústretová ko-
munikácia pri zabezpečení chodu festiva-
lu so zamestnancami Mesta Senec, Správy 
cestovného ruchu a Regiónu Senec. 
Ako ste zvládli festival aj počas 
horúčav?
Horúčavu sme si uvedomovali, ale nema-
li sme na výber. Až na štvrtý deň po festi-
vale som zistila, ako je neznesiteľne horú-
co. Za pochodu povinností nebol čas vy-
hovárať sa na teplo. A keď bolo najhoršie, 
mali sme k  dispozícii vodné osviežova-
če, pod ktorými sa návštevníci stretávali. 
Vďaka zeleni a tieňu v parku boli miesta, 
kde sa dalo pred slniečkom ukryť.
Keď však v sobotu začal fúkať vietor a ob-
loha sa zatiahla, jedno mi to nebolo. Ale 
búrka Senec obišla, vyčasilo sa a  mohli 
sme odohrať posledné predstavenie v al-
tánku a ešte aj premietanie v letnom kine.

   Rozprávala sa Martina Ostatníková

Viktória Sedláková a sobotné predstavenie: 
Prečo nekvitneš? Foto: Juraj Šebok

Piatkové predstavenie Waxwing Theatre: Rok prasete. Foto: Juraj Šebok 

Výborná zábava s Martinom Žákom a jeho Divadlom Agapé. Foto: Juraj Šebok 
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Senecký amfiteáter roztancovali Kollárovci
Viac ako 1.300 divákov prišlo do  Senca 
na koncert Kollárovcov - obľúbenej hudob-
nej skupiny s goralským temperamentom. 
Tancovalo sa a spievalo hneď od prvej pes-
ničky. V publiku boli hádam všetky veko-
vé kategórie – deti, mládež, rodičia, ale aj 
tí skôr narodení.

Muzikantov sme sa ešte pred vystúpe-
ním spýtali, ako sa im páči v Senci a čo si 
prichystali pre divákov.

"Amfiteáter máte krásny, ale je tu mo-
mentálne veľmi horúco. Nič to však neme-
ní na  tom, že sa veľmi tešíme na  dnešný 
koncert. Budeme hrať overené hity, ale aj 
piesne z nového CD. Máme radosť z  toho, 
že aj ľudia, ktorí si mysleli, že ľudová 
hudba nie je to ich pravé orechové, pri na-
šich koncertoch zisťujú, že to nie je pravda. 
Tancujú a spievajú rovnako ako všetci os-
tatní. A  potom zostávajú našim sloven-
ským pesničkám verní. 

Máme koncertné leto, prešli sme v pod-
state celé Slovensko a zopárkrát sme hra-
li aj v  Čechách. Stretli sme tu i  tam veľa 
krásnych ľudí a ďakujeme všetkým fanúši-
kom, ktorí na naše koncerty chodia. My ro-
bíme radosť im a oni nám. Tak to v hudbe 
funguje.

Tešíme sa na 12. ročník stretnutia gora-
lov v Pieninách, ktoré organizujeme. Fanú-
šikom chceme ukázať, z akého prostredia 
pochádzame – kde je Červený Kláštor, Pie-
ninský národný park, rieka Dunajec, ktorá 
spája Slovensko s Poľskom..."

A čo sa im v Senci ešte páčilo?
"Prišiel za nami skvelý kuchár, ktorého 

tu v Senci máte, Peťo Varga a doniesol nám 
perfektné koláčiky. Boli výborným posilne-
ním pred koncertom."
MO

Skvelí Kollárovci pred koncertom v amfiteátri. Foto: MO

Aké bolo leto 
v amfiteátri?

Amfiteáter Senec je počas horúcich let-
ných dní neoddeliteľnou súčasťou kultúr-
neho života obyvateľov mesta a okolitých 
obcí, a tiež turistov. Letná sezóna v senec-
kom kine pod  holým nebom je za  nami. 
Po dvoch nestabilných rokoch pre sloven-
ský filmový trh bola táto sezóna naozaj vy-
darená. Je to najmä vďaka priazni divákov 
a  príjemným večerným teplotám, počas 
ktorých si vychutnali filmový zážitok v prí-
jemnom prostredí pod hviezdami.

V lete sme návštevníkom ponúkli 33 
premiér a  13 repríz. Vysoké čísla v  poč-
te divákov zaznamenal známy animák 
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA.

Vďaka filmovým snímkam ako THOR: 
LÁSKA A HROM alebo JURSKÝ SVET: NAD-
VLÁDA naše letné kino navštívilo publi-
kum rôznych vekových kategórií. U dospe-
lého publika triumfoval jeden z najlepších 
pilotov, neohrozený rebel, Pete Mitchell 
v  snímke TOP GUN: MAVERICK. Úspeš-
nú návštevnosť počas leta zaznamenali aj 

európske filmové produkcie, a  to najmä 
česko-slovenská komédia STRIEDAVKA. 
Z repríz to bola už tretia časť francúzskej 
komédie ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI? 
a druhá časť úspešnej slovenskej komédie 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI. Záu-
jem detského diváka si získala aj fantastic-
ká jazda s duchmi prírody okolo Mliečnej 

dráhy s  názvom NÁMESAČNÍCI, film ne-
meckej produkcie, a  odvážna dievčen-
ská hrdinka vo  francúzskej snímke PRIN-
CEZNÁ REBELKA.

V septembri je ponuka filmov pestrá. 
Naši diváci sa môžu tešiť na očakávaný fil-
mový epos kultového režiséra George Mil-
lera TRITISÍC ROKOV TÚŽBY a  romantic-
ké duše zahreje komédia VSTUPENKA DO 
RAJA, v  hlavnej úlohe s  Georgeom Cloo-
neym a Juliou Roberts.

Novinkou je nasadenie filmových špe-
ciálov. Ide o premietanie filmov pre nároč-
ného diváka (3. pondelok v mesiaci) a fil-
mov v  maďarskom dabingu (4. pondelok 
v mesiaci). Našim cieľom je využívať poten-
ciál mesta Senec na podporu stabilného, ži-
vého a medzinárodne uznávaného kultúr-
neho centra, ktoré bude živiť a  zastrešo-
vať širokú audiovizuálnu kultúru a  všet-
ky jej formy, s dôrazom na prepájanie fil-
mu s umeleckými formami zakorenenými 
v miestnej komunite. 

Ďakujeme všetkým návštevníkom 
za  ich priazeň a  pozitívnu spätnú väzbu. 
Vidíme sa v kine, priatelia!
Zuzana Válek Podolská, vedúca kina
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Az elmúlt tanévünk sikerei nagyon magasra tették a mércét
A 2021/22-es tanév a  tanulmányi és sport-
versenyek terén sikereket hozott iskolánk-
nak. Csaknem az összes országos versenyen, 
itthon és a határon túl is, képviseltettük ma-
gunkat. Majdnem mindegyik versenyről 
arany sávos díjazással járó győzelmmel tér-
tünk haza, de csaknem mindegyiken dobo-
gós helyezést értünk el. Az országos szintű 
sikerek mellett rengeteg járási győzelemmel 
is öregbítettük iskolánk hírnevét. 

Fizika, matematika és informatika ver-
senyek, rajzverseny, nyelvi, helyesírási és 
kiejtési versenyek, fotóverseny, meseírás, 
énekkarok seregszemléi - felsorolni is lehe-
tetlen, mennyi versenynevezés áll mögöt-
tük, és mennyien hoztak haza értékes dí-
jakat, győzelmeket, helyezéseket.  A tanul-
mányi versenyeken indulók mindannyian 
győztesek, hiszen a felkészülés  nagyon sok 
többlettudást nyújt. Reméljük, hogy az el-
következő 2022/23-as tanévben új nevek-
kel is bővül a dicsőségfalunk.           SZMAAI „Stena slávy“ žiakov ZŠ A. M. Szencziho. Foto: FOTOVIDEOSTUDIO

Úspechy minulého školského roka posunuli latku veľmi vysoko
Školský rok 2021/22 priniesol našej ško-
le veľa radosti z  úspechov na  študijných 
a  športových súťažiach. Zúčastnili sme sa 
takmer všetkých celoštátnych súťaží doma 
aj v  zahraničí. Na  mnohých podujatiach 
sme získali prvé miesto alebo zlaté pásmo 
a takmer na všetkých sme dosiahli pódio-
vé umiestnenie. Okrem celoštátnych úspe-
chov sme si dobré meno potvrdili množ-
stvom víťazstiev aj na okresnej úrovni.

Fyzikálne a matematické olympiády, in-
formatické súťaže, jazykové a  pravopisné 
zápolenia, súťaže v kreslení, v písaní roz-
právok a v prednese, environmentálne sú-
ťaže, fotosúťaže, prehliadky speváckych 

zborov a  bábkových súbo-
rov – nedá sa vymenovať 
všetky, ktoré majú za  se-
bou naši žiaci a  koľko hod-
notných cien, víťazstiev 
a umiestnení z nich priniesli 
domov.

Účasť na každej súťaži je 
víťazstvom, pretože už sa-
motná príprava prináša žia-
kom nové vedomosti, zruč-
nosti a skúsenosti. 

Dúfame, že aj školský rok 
2022/23 bude úspešný a pri-
budnú aj nové mená žiakov, 
na ktorých sme hrdí.  
SZMAAI

Spevácky súbor Gombocska. Foto: archív školy

Bábkový súbor Tátika. Foto: archív školy
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Na záver školského roka sme odovzdali Ocenenie Pósa
Lajos Pósa už roky štedro podporuje Zá-
kladnú školu Alberta Molnára Szencziho. 
Zriadil aj ocenenie pre  najúspešnejšieho 
študenta a učiteľa v danom školskom roku, 
ktorého súčasťou je aj peňažná odmena.  

Cenu študenta si vyslúžil András Né-
meth, ktorý zvíťazil na  Hornozemskej 
konferencii vedeckých krúžkov študen-
tov a potom v Szegede na medzinárodnej 

konferencii TUDOK XXII. triumfoval v sek-
cii „Výskum rodinných a životných príbe-
hov – kulturológia“. Počas uplynulých ro-
kov šíril dobré meno školy na  viacerých 
matematických,  informatických, recitač-
ných súťažiach a na súťažiach Pekná ma-
ďarská reč zameraných na  tvorbu tex-
tov. Cenu učiteľa si prevzala vychováva-
teľka Katalin Kögler. Bola zakladateľkou 

a prvou riaditeľkou MŠ Boldog s vyučova-
cím jazykom maďarským. Od  roku 2002 
je vychovávateľkou a neskôr vedúcou vy-
chovávateľkou našej školy. Je iniciátorkou 
a  organizátorkou nespočetných kultúr-
nych podujatí a oddanou aj obľúbenou pe-
dagogičkou ZŠ Alberta Molnára Szencziho 
už dvadsať rokov.  
SZMAAI

Bárdos Judité lett az idei Kék Kocka-díj
A szenciek megint sütkérezhetnek egy kicsit 
a  cseh és szlovák fi lmvilág csillaga, egyben 
földijük, Bárdos Judit legújabb sikerének fé-
nyében. Városunk szülöttje Karlovy Vary-
ban, az 56. nemzetközi fi lmfesztiválon vette 
át a cseh fi lmművészet nagy mecénása, az in-
nogy energetikai vállalat által alapított Kék 
Kocka-díjat. A lapis lazuli féldrágakőből ké-
szült díjat a Fair Play, Čertí brko (Ördögtoll) és 
a Poslední závod (Utolsó verseny) című cseh 
fi lmekben nyújtott kiemelkedő művészi telje-
sítményéért ítélték oda Bárdos Juditnak.A fi l-
mek nagy közönségsikert arattak és a kriti-
ka mindhárom fi lmben nyújtott alakításáról 
elismerően nyilatkozott. Gratulálunk Judit!
VCs

Tohoročnú Modrú kocku získala Judit Bárdos
Senčania sa opäť môžu tešiť z  najnovšie-
ho úspechu Judit Bárdos, hviezdy české-
ho a slovenského fi lmového neba, rodáčky 
nášho mesta. Na 56. medzinárodnom fi lmo-
vom festivale v  Karlových Varoch si Judit 

Bárdos prevzala cenu Modrá kocka, kto-
rú založil veľký mecenáš českej kinemato-
grafi e, energetická spoločnosť innogy. Cenu 
z polodrahokamu lapis lazuli získala za vy-
nikajúci umelecký výkon v českých fi lmoch 

Fair Play, Čertí brko a Poslední závod. Kri-
tici si vysoko cenili jej výkon vo  všetkých 
troch fi lmoch, ktoré sa tešili veľkému di-
váckemu úspechu. Gratulujeme Judit!
VCs

 Z fi lmu Fair Play. Zdroj: Tojesenzace.cz 

A tanévzárón átadtuk a Pósa-díjat
Pósa Lajos évek óta jelentős összeggel tá-
mogatja a Szenczi M. A. Alapiskolát. Mind-
emellett díjat is alapított az adott tanév leg-
sikeresebb diákja és pedagógusa számára, 
amely pénzjutalommal is jár. A diákok dí-
ját Németh András kapta, aki első helyezést 
ért el a  Tudományos Diákkörök felvidéki 
konferenciáján, majd Szegeden a  TUDOK 
XXII. Kárpát-medencei konferenciájának 
nemzetközi első díját a  „Család- és életpá-
lyakutatás, kultúrtörténet“ szekcióban. Az 
elmúlt évek során rengeteg szavalóverse-
nyen, Szép magyar beszéd, matematika és 
informatika versenyen öregbítette iskolánk 
hírnevét. A  pedagógusdíjat Kögler Katalin 
nevelő vehette át, aki a  szórványban levő 
Boldogfa magyar tannyelvű óvodájának 
alapítója és első igazgatója volt. 2002-től 

a Szenczi M. A. Alapiskola nevelőnője, majd 
vezető nevelőnője lett, számtalan kulturá-
lis rendezvény megálmodója, szervezője, 

a  nevelői-tanítói munka elkötelezett híve, 
20 éve iskolánk közkedvelt pedagógusa.
SZMAAI

Mónika Matus, Lajos Pósa, András Németh, Katalin Kögler, Antónia Párkány. Foto: archív školy
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Spomíname
S hlbokým zármutkom a  žiaľom v  srdci si 
23.9.2022 pripomíname prvé výročie úmrtia náš-
ho rodinného pokladu, drahej a milovanej man-
želky, matky a babičky Oľgy Benkovskej. Bola 
to empatická žena, ktorá nezištne pomáhala všet-
kým. Aj keď nie je medzi nami, žije v  srdciach 

tých, ktorí ju mali radi. S láskou, vďakou a úctou spomína manžel 
Milan s dcérami Martinkou a Mirkou s rodinami, súrodenci Milan, 
Anka, Darinka a švagriná Elena s rodinami.

V uplynulých dňoch by sa dožil 100 rokov náš dra-
hý otec, dedko a pradedko Michal Benkovský. 
Neskonale dobrý a starostlivý otec, čestný a rov-
ný chlap. Dosiahol mimoriadne úspechy v  pra-
covnom i  spoločenskom živote, za  čo mu patrí 
naše uznanie a vďaka. Česť jeho pamiatke. S úc-

tou a vďakou spomína syn Milan, vnučky Martinka a Mirka s rodi-
nami, nevesta Elena a vnuk Braňo s rodinami.

Dňa 10. augusta uplynulo 12 rokov, čo nás na-
vždy opustila drahá manželka, mamička, babič-
ka, sestra a  švagriná Magdaléna Bittnerová. 
S láskou a vďakou na ňu spomína rodina, priate-
lia a známi. Odpočívaj v pokoji.

 
Syn – toto slovo je cennejšie ako hocijaké iné 
na svete. Nech spí sladko, sníva svoj večný sen, 
v  spomienkach som pri  ňom každý deň. Dňa 
29.7. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil 
milovaný syn Branislav Šomodi. Venujte mu 
so mnou tichú spomienku. Mama

Dňa 15. septembra uplynie už pätnásť rokov, čo 
nás navždy opustila naša mama, manželka, dcé-
ra, sestra, babička, švagriná a priateľka Gabriela 
Neuschlová. S  láskou a  so smútkom v  srdci 
na teba všetci spomíname.

 
Odišiel tíško, v srdci nám bolesť zanechal, rýchlo 
bez rozlúčky, nikto to nečakal. Slza smútku ticho 
tečie po  tvári, bolesť v  srdciach zabolí. No spo-
mienka na teba, ako večný plameň, v našich srd-
ciach nezhorí. Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-

ším drahým otcom, dedkom Jozefom Michalekom. Ďakujeme 
za prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina 

Tak rýchlo plynie čas, spomienky na  vás  
zostávajú v  nás. 28.8. pred ôsmimi rokmi nás  
navždy opustila naša drahá mama, svokra,  
babka a  prababka Helena 
Kissová, rod. Zavagyelová 
a  31.7. pred troma rokmi nás 

navždy opustil náš drahý otec, svokor, dedko 
a  pradedko František Kis. S  láskou na  nich 
spomíname.

Tichou modlitbou vyprosme dar pokoja... Dňa 
29.7.2022 uplynulo šesť rokov, čo nás navždy 
opustil manžel a  otec Ing. Marián Sninčák. 
Spomíname s láskou a úctou

Vydala si sa na cestu, kde každý chodí sám, len 
dvere spomienok nechala si otvorené dokorán. 
Dňa 6.9.2022 uplynulo päť rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná Marta Michaleková, 
rod. Bozsíková. S láskou spomína celá rodina.

 
"Znovu prišiel ten smutný deň, keď odišiel si sní-
vať svoj večný sen." Dňa 5. septembra uplynú  
2 roky, čo nás navždy opustil  manžel, otec, svo-
kor a starý otec Michal Santai. S láskou v srdci 
spomíname.

 
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud 
vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí Ťa radi mali. 
Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa zbohom 
dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je 
bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť 
nedovolí. So smútkom v srdci sme si dňa 9.8.2022 

pripomenuli prvé  výročie, keď nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Pavol Mészáros. Smútiaca rodina.

„Egy könnycsepp a  szemünkben Érte él. Egy 
gyertya az asztalon Érte ég, Egy fénykép, mely 
őrzi emlékét..." Soha el nem múló szeretettel és 
fájó szívvel emlékezünk 2022. szeptember 27-
én drága szerettünkre Csaszny Zoltánra /Zol-
ko/, halálának 2. évfordulóján. Szívünkben a  he-

lyét nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem fogjuk feledni. 
Szeretettel és sok szép emlékkel gondolunk rá. Ezúton is köszön-
jük mindenkinek, aki sírján gyertyát gyújtott és velünk emlékezik. 
V srdciach našich stále žije v spomienkach, ktoré ostávajú hlboko v nás. 
Dňa 27.9.2022 si s bolesťou v srdci pripomíname 2. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný Zoltán Csaszny /Zolko/. Ďakujeme za ti-
chú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, zapálili sviečku na jeho hro-
be a nezabudli. S úctou, láskou a vďakou spomína celá rodina.

Dňa 29.9.2022 uplynú neuveriteľné tri roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a ded-
ko Alexander „Zolko“ Lenský. Zároveň dňa 
14.9.2022 si pripomenieme jeho nedožité 70. na-
rodeniny. Aj keď nie si medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami. Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme

14. septembra si pripomíname prvé výročie úmr-
tia Jozefa Dubovca. Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujete mu tichú spomienku. Manželka Božena 
s rodinou
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Klub dôchodcov žije aktivitami
Dôchodcovia Klubu dôchodcov 
pri  MsÚ v  Senci začali činnosť 
v  rodinnom dome vedúcej klubu. 
Po  uvoľnení opatrení sa stretá-
vajú v  pondelok, utorok a  v stre-
du v  Domove sociálnych služieb 
na  Hviezdoslavovej ulici. Radosť 
im robia aj výlety. Kúpali sa na ter-
málnych kúpaliskách v  Moson-
magyaróvári, v  Poľnom Kesove 
a  v Lipóte. Využili cyklobus s  od-
vozom do  Šamorína časť Čilistov 
rezort X Bionic sphere. Na  bicyk-
loch si urobili výlet k  priehrade 
Gabčíkovo.

V  júni išli na trojdňový vý-
let do  Budapešti s  ubytovaním 
v  luxusnom hoteli s  wellnessom. 
Navštívili Tropicarium s morskými 
živočíchmi, kde ich upútali žraloky.

V júli boli vo Vysokých Tatrách. 
Napriek zlému počasiu mali vyni-
kajúcu náladu. Lanovkou na Lom-
nické sedlo sa im pred očami 

zmenilo leto na zimu, pretože sne-
žilo. V Bachledovej doline bol silný 
vietor a na chodníku nad koruna-
mi stromov sa museli pridŕžať zá-
bradlia, aby ich neodfúklo. Večer 
využili na  zábavu v  hotelovom 
bare s hudbou a tancom. Posledný 
deň sa vyčasilo a tak si na termál-
nom kúpalisku Vrbov užili krásny 
teplý deň.

V auguste išli  loďou do Viedne, 
kde si pozreli veľa pamiatok. Ďal-
ší výlet do Viedne je naplánovaný 
na  september. Znovu sa pôjde lo-
ďou. Vo Viedni navštívime Schön-
brunn a pôjdeme bicyklami na vý-
borné cyklodráhy v centre.

Informácie o klube nájdete 
na  tabuli na  Mierovom námes-
tí alebo vo  vstupnom priesto-
re v  Domove sociálnych služieb 
na  Hviezdoslavovej ulici, kde sa 
pravidelne stretávame.
Anna Ruhigová, predsedníčka klubu

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

Daniela Karabová (65)
Ľudovít Bognár (70)
Pavol Sekereš (70)
Zuzana Szuráková (70)
Mária Szabová (75)
Elena Jasovská (75)
Judita Eliašová (75)

Helena Majorová (80)
Emília Heringešová (80)
Helena Kramaričová (80)
Doc. RNDr. Rudolf 
Novodomec (80)

SZTP ZO č. 215

Anna Farkašová (75)
Vilma Kováčová (75)
Mária Szabová (75)
Helena Majorová (80)

Jednota dôchodcov

Ľudovít Bognár (70)
Mgr. Anna Vargová (70)
Pavel Sekereš (70)
Elena Jasovská (75)
Mária Szabová (75)
Doc. RNDr. Rudolf 
Novodomec (80)

Sviatok sv. Cyrila a Metoda
3. júla si MO Matice slovenskej v Senci pripomenul svia-
tok sv. Cyrila a Metoda slávnostným koncertom pod ná-
zvom Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, ktorý sa ko-
nal v evanjelickom kostole v Senci. V programe vystúpil 
ženský spevácky zbor pri MO MS Limbora, ktorý vedie 
Marta Benešová, ako hosť sa predstavil spevácky zbor 
Adoremus s dirigentom Mgr.Art. Dušanom Billom a he-
rec, recitátor Jozef Šimonovič. 

Zazneli skladby od najstarších dôb - starosloviensky 
Otče náš, chrámová pieseň Oslavujme hviezdy jasné, 
Cyrila a Metoda, až po súčasné piesne. Z poézie zaznel 
aj Proglas, úvodná báseň sv. Cyrila k prekladu Evanje-
lia podľa Jána.
Helena Čajková, Foto: Peter Glončák

Členovia klubu pred termálnym kúpaliskom Lipót. Foto: Klub dôchodcov pri MsÚ 
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Na nočnú cykojazdu prišlo 326 cyklistov
Aj keď sme sa v  Senci chystali zabojovať 
o  nový rekord v  účasti, počasie nám ne-
prialo. Hrozba búrok zaúradovala, dokon-
ca cestou veľmi jemne spŕchlo. Napriek 
tomu však prišlo krásnych 326 cyklistov, 
ktorí sa nezaujímali o  počty, ale užili si 
príjemné podujatie vonku v  nádhernom 

prostredí a  priateľskej atmosfére. Prvý-
krát sa jazdy zúčastnila aj cyklorikša, kto-
rú otestovala vedúca klubu SZTP Cecília 
Porubská. Tento zaujímavý dopravný pro-
striedok získalo mesto z  dotácie z  Brati-
slavského samosprávneho kraja.
MO

Baskeťáci VÍŤAZI Českého streetballového pohára
V nedeľu 19. júna sa v Prahe odohralo fi-
nále Českého streetballového pohára 2022, 
kde postúpili najlepšie tri tímy z každého 
kvalifikačného kola v  rôznych vekových 
kategóriách, ktoré sa hrali v  Děčíně, No-
vém Bydžově, Žďáru nad Sázavou a Prahe. 
Ide o najväčší turnaj svojho druhu v Čes-
kej republike organizovaný aj pre  žiacke 
kategórie pod označením Streetball mania 
a záštitou Českej streetballovej federácie.

Tím „Baskeťáci“ v  zložení Jozef Jursa, 
Lukáš Kubovič, Jakub Vlkovič, na čele s ka-
pitánom Matejom Kozom, hráčom senec-
kej športovej akadémie, sa do pražského fi-
nále kategórie U14 prebojoval z kvalifikač-
ného kola v Žďári a uspel na výbornú. Ako 
povedal tréner Viliam Koza, „na finálovom 

turnaji boli skutočne všetci súperi kva-
litní a miestami to bola naozaj tvrdá hra, 
akou streetball na  takejto úrovni dokáže 
byť. Naši borci prvé dva zápasy vyhrali až 
po  predĺžení, no zo  skupiny napokon po-
stúpili ako prví v tabuľke bez prehry. Celý 
pohár sa odohrával v extrémnej horúčave 
na  streche nákupného centra, kde v  tieni 
bolo až 40 stupňov. 

Nakoniec sa nám podarilo zdolať všet-
kých súperov, vo finálovom zápase chala-
ni ešte dokázali pozbierať všetky zvyšky 
síl a za pomoci skvelého povzbudzovania 
každého člena našej výpravy podali všet-
ci štyria fantastický tímový výkon s  pa-
rádnymi individuálnymi kúskami. Bojo-
vali o každú loptu a bránili každý súperov 

útok naplno. Víťazstvo si určite zaslúžili. 
Som na našich chlapcov veľmi hrdý, urobi-
li výborné meno slovenskému basketbalu 
a priniesli si domov cenné herné skúsenos-
ti a zážitok na celý život.

Ako povedal komentátor pri  odovzdá-
vaní cien: „Takže tady to urvali, normálne 
naši bratia Slováci si přišli po Českej pohár 
streetballovej”. 

Nakoľko streetball je už olympijským 
športom a naši susedia to majú naozaj dob-
re naštartované s jeho rozvojom, je povzbu-
divé, že balleri zo Slovenska dokázali obstáť 
v tak silnej konkurencii. Je to potešujúci sig-
nál pre budúcnosť nielen slovenského bas-
ketbalu ale aj streetballu, resp. 3x3 basketu.“
športová akadémia o.z.

Naši chalani na 1.mieste v modrom zľava: Matej Koza, Jozef Jursa, Lukáš Kubovič, Jakub Vlkovič. Foto: športová akadémia o.z. 

Pozvánky

Pokladovka s jesenným 
piknikom

Slnečné jazerá sever – piate jazero
15.9.2022 14:00 – 18:00
Pozývame Vás na  hľadanie pokladu 
spojeného s jesenným piknikom na pia-
tom jazere. Podujatie organizuje RC Sl-
niečko v spolupráci s mestom Senec.

Šarkaniáda

Slnečné jazerá sever – piate jazero
1.10.2022 14:00 – 18:00
Pozývame Vás na  šarkaniádu na  pia-
tom jazere. Podujatie organizuje RC Sl-
niečko v spolupráci s mestom Senec.

Augustová nočná cyklojazda Sencom. Foto: Miro Pochyba
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Kam smeruje futbalový klub MŠK Senec? 
Rok 2022 plynie v klube MŠK Senec v zna-
mení regenerácie po  náročnom období 
pandémie. Vedeniu sa podarilo udržať vy-
soký štandard vo výchove hráčov v každej 
vekovej kategórii a vysporiadalo sa aj vý-
zvami reorganizácie slovenských futba-
lových súťaží. V  júni usporiadal tradičný 
senecký futbalový sviatok, medzinárodný 
futbalový Megaturnaj, ktorý bol opäť vý-
nimočný. Na  prelome augusta a  septem-
bra sa klub otvára pre medzinárodnú spo-
luprácu s  poľskou futbalovou akadémiou 
futbalového klubu KGHM Zagłębie Lubin, 
ktorá je najlepšia v krajine. O budúcnosti 
MŠK sme sa rozprávali s prezidentom klu-
bu Ľudovítom Szabom.

V akej kondícii je klub MŠK Senec?
Tento rok sa uskutočnila veľká reorga-
nizácia slovenských futbalových súťaží.  
S  A mužstvom hráme najvyššiu amatér-
sku súťaž. Doteraz to bola III. liga, ktorej 
riadiacim orgánom teraz už nie sú regio-
nálne futbalové zväzy, ale Slovenský fut-
balový zväz. Najvyššou regionálnou, teda 
amatérskou súťažou, sa stala bývalá IV. 
liga, po novom Majstrovstvá regiónu.
Máme 12 mládežníckych mužstiev, čo si 
vyžaduje vysoko kvalifikovaný tréner-
ský zbor a viac priestorov ako sú šatne, 
sprchy a ihriská. O výchovu a rozvoj na-
šich zverencov sa starajú tréneri s  plat-
nými licenciami UEFA. Mládežníci aj do-
rast hrajú v  najvyšších súťažiach, ktoré 
sú pre nás po novom dostupné.
Aké ciele sleduje MŠK?
Máme ambíciu podieľať sa na  výchove 
športovo nadanej mládeže zo Senca a jeho 
okolia aj mimo klubu. Pred 2 rokmi sme 
sa zapojili do projektu „Dajme spolu gól“ 
Slovenského futbalového zväzu, ktorý sa 

naplno rozvinie až teraz, po odznení pan-
démie. V rámci projektu spolupracujeme 
so ZŠ Kysucká, MŠ Košická, MŠ Kysucká, 
MŠ Fándlyho a od jesene pravdepodobne 
pribudne aj ZŠ Mlynská. Do  športových 
krúžkov týchto škôl vysielame našich 
kvalifikovaných trénerov, ktorých čin-
nosť finančne podporí Slovenský futbalo-
vý zväz. Zapojené školy získajú športové 
pomôcky v hodnote cca 6.000 €. 
Chceme rozšíriť základňu o dievčenské ka-
tegórie. Rovnako pomocou projektu SFZ 
pre podporu dievčenského futbalu začne-
me s tréningami dievčat od 5 do 11 rokov. 
Tie staršie zostávajú v zmiešaných tímoch 
až po kategóriu U15. Žiarivým príkladom 
pre dievčatá môže byť naša odchovankyňa 
Ela Žigová, ktorá je členkou ženskej repre-
zentácie SR v kategórii WU17. 
Pre lepšiu koordináciu práce trénerov 
sme zriadili funkciu „koordinátor mláde-
že“. Je ním Štefan Horný, bývalý dlhoroč-
ný prvoligový futbalista a tréner pôsobiaci 
v najvyšších súťažiach. Bude usmerňovať 
tréningový proces a metodicky koordino-
vať koncepcie trénerov. Naším hlavným 
cieľom je postúpiť s U15-kou do 1. žiackej 
ligy. Cheme tiež vyhrať s A mužstvom Maj-
strovstvá regiónu a postúpiť so starším do-
rastom do 2. ligy. Nielen klubovým, ale aj 
mojím osobným cieľom je dostavba multi-
funkčnej nafukovacej športovej haly.
Aký bol 21. ročník Megaturnaja?
Megaturnaj sme zorganizovali po  2-roč-
nej odstávke. Je to jedna z  fantastických 
akcií amatérskeho futbalu, ktorá z  tur-
naja mužstiev Senca a  okolitých dedín 
pod názvom „Senec a  jeho priatelia“ po-
stupne vyrástla do medzinárodného Ma-
gaturnaja. 21. ročníka sa zúčastnilo 72 
tímov, 52 klubov a  1170 hráčov z  Čiech, 

Maďarska a  Slovenska v  kategóriách 
od U7 až po U15. Turnaj v uplynulých ro-
koch trval od piatka do nedele a hrali sme 
na všetkých ihriskách aj okolitých dedín. 
Tento rok sme to odohrali v Senci za jeden 
deň. Od skorého rána do neskorého veče-
ra odohralo vyše tisíc detí 220 zápasov. 
Fantastické a krásne bolo, že sme dohrá-
vali na  osvetlenom štadióne. Bola to ra-
dosť pozerať, koľko šťastných detí tu bolo. 
Chcem sa poďakovať tým, ktorí umožnili 
využiť plnú kapacitu NTC Senec na uspo-
riadanie tohoročného Magaturnaja. Ďa-
kujeme prezidentovi Slovenského futba-
lového zväzu Jánovi Kováčikovi, riadite-
ľovi NTC Senec Júliusovi Pauerovi, pred-
sedovi BSK Jurajovi Drobovi a  primáto-
rovi mesta Senec Dušanovi Badinskému.
Ako vznikla spolupráca s poľskou 
futbalovou akadémiou?
Náš hlavný tréner Ivan Vrabec tréno-
val mužstvo klubu KGHM Zagłębie Lu-
bin a v Senci býva Ľubomír Guldan, bý-
valý slovenský reprezentant, ktorý sa 
zo stopéra poľského prvoligistu Zagłębie 
Lubin stal športovým riaditeľom klubu. 
Oni sprostredkovali kontakt medzi naši-
mi klubmi. Zagłębie Lubin má futbalovú 
akadémiu, ktorá si druhý rok vyslúžila ti-
tul najlepšej futbalovej akadémie Poľska. 
Ich U19 je majstrom Poľska, hrajú poľskú 
extraligu s A mužstvom, takže spoluprá-
ca s akadémiou môže byť veľmi užitočná. 
Podpísali sme s  futbalovou akadémiou 
Zagłębie Lubin dohodu o spolupráci. Naši 
zverenci aj tréneri a  recipročne aj ich 
hráči a tréneri budú chodiť na výmenné 
stáže, ktoré prinesú prospech obom stra-
nám. Naši štyria tréneri sa už zúčastnili 
prvej stáže v Poľsku.

   Rozprával sa Csaba Vysztavel

Rozdávanie medailí na Megaturnaji. Foto: Barbora Szabová
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Popularita basketbalu v Senci rastie 
Pod drobnohľadom trénerov začali v  au-
guste letnú prípravu basketbalisti. Najskôr 
na dráhe a v telocvični na Slávii a od 8.au-
gusta vycestovalo spolu 35 hráčov a  hrá-
čok z radov kadetov, starších žiakov a žia-
čok do  Podvišňového, kde zlepšovali nie-
len kondičnú prípravu ale aj basketbalo-
vú techniku. Po  návrate letná príprava 
pokračovala v  outdoorovom prostredí se-
neckých ihrísk. V septembri sú pripravené 
priateľské zápasy a turnaje pre  jednotlivé 
kategórie a následne v októbri štart do zá-
pasov. Domáce zápasy sa odohrajú tak ako 
v predchádzajúcej sezóne v telocvični ZŠ A. 
Molnára Szencziho v Senci, kde sú pre bas-
ketbal ideálne podmienky. 

Basketbal v Senci zastrešuje neinvestič-
ný fond Gabko Senec. V blížiacej sa sezóne 
2022/2023 bude v  súťažiach vyhlásených 
Slovenskou basketbalovou asociáciou re-
prezentovať Mesto Senec  až 5 kategórií, 
z  toho do  najvyššej slovenskej súťaže sú 
prihlásené tri tímy:

• Kadeti – chlapci dvojročník 2006-2007
• Starší žiaci – chlapci U15
• Staršie žiačky – dievčatá U15
Ďalšími prihlásenými tímami sú:
• Starší mini – chlapci U10 
• Mladší mini – chlapci U9

Okrem družstiev, ktoré hrajú oficiál-
ne súťaže je pre  najmenšie deti priprave-
ná MINIbasket liga a  MINIbasket show 
a tiež aj tento rok bude otvorená prípravka 
a  krúžky na  základných školách. Termín 
oficiálneho zápisu do prípravky bude zve-
rejnený na  FB stránke gabbo.gabko a  na 
webe, avšak už teraz je možné prihlásiť sa 
prostredníctvom https://gabbo-gabko.sk/
zápis/ Do  poznámky je potrebné uviesť – 
prípravka basketbal.

„Teší nás veľký záujem detí, ktorý z ka-
pacitných dôvodov –  počet hodín v  te-
locvičniach i  počet trénerov, nemôžeme 
na 100% uspokojiť. V starších kategóriách, 
aby sme obstáli v  celoslovenskej konku-
rencii, musíme trénovať 6 hodín týždenne, 

to sú 4 dni po hodine a pol a takto trénujú 
tri kategórie. Spolu len pre tieto kategórie 
potrebujeme 18 tréningových hodín týž-
denne a basketbal je halový šport, zmyslu-
plne môžeme trénovať len v telocvičniach. 
Preto sme nútení niekedy robiť „logistické 
zázraky“ s  hráčmi, trénermi i  rodičmi. Je 
to nielen časovo, ale aj finančne náročné 
a  len vďaka finančnej podpore Mesta Se-
nec a Bratislavského samosprávneho kraja 
sa nám to darí zvládať.

Samozrejme, radi medzi sebou prij-
meme i  nových trénerov, asistentov, mla-
dých ľudí, ktorí nemusia mať basketbalo-
vú špecializáciu, ale chcú pracovať s  deť-
mi v  športovej oblasti. Aktuálne v  našich 
štruktúrach pôsobí 6 trénerov a 2 asisten-
ti, ale veríme, že sa aj v  tejto oblasti roz-
rastieme,“ povedala pred začiatkom súťaž-
nej sezóny 2022/2023 trénerka Gabriela 
Rebrošová.
Gabko Senec

Basketlbalisti na letnej príprave v Podvišňovom. Foto: Gabko
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XI. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier – 24.september
Senecký beh okolo Slnečných jazier pre-
hupol do  nového desaťročia a  v sobotu 
24.9.2022 odštartuje svoj XI. ročník. Beh orga-
nizuje pod záštitou primátora Komisia špor-
tu pri MsZ v Senci a okrem bežeckých tratí 
pre všetky vekové kategórie je  opäť pripra-
vený bohatý športový a kultúrny program.

Registrovať sa môžete 
v nasledovných kategóriách:
Detský beh 300 m: 
• chlapci do 7 rokov
• dievčatá do 7 rokov
Beh Juniori 1100 m:
• chlapci 8-9 rokov a dievčatá 8-9 rokov
• chlapci 10-11 rokov
• dievčatá 10-11 rokov
• chlapci 12-14 rokov
• dievčatá 12-14 rokov
Beh 6 km:
• juniori 15-18 rokov
• juniorky 15-18 rokov
• muži 19-39 rokov
• ženy 19-34 rokov
• muži 40-49 rokov
• ženy 35-49 rokov
• muži 50-59 rokov

• ženy 50 rokov a viac
• muži od 60 rokov a viac
• Nordic Walking ženy 41 rokov a viac
• Nordic Walking muži 41 rokov a viac 
Beh 12 km:
• Muži bez rozdielu veku
• Ženy bez rozdielu

Všetky informácie vrátane online re-
gistrácie nájdete na  našej FB stránke: 
SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier 
a  priebežne Vás budeme informovať 
na  www.senec.sk. Pripomienku na  jubi-
lejný X. ročník nájdete: www.youtube.
com/watch?v=CgXt6PN9pV0
Gabriela Rebrošová

Štart juniorov. Foto: MO

Plavci zo Senca mali úspešné leto

Senčania preplávali 
Balaton
Na 40. ročníku plaveckej sú-
ťaže Balaton-Átúszás 23. júla 
na 5,2-kilometrovej trati s viac 
ako 12.000 účastníkmi sa zú-
častnili aj plavci zo Senca z klu-
bov Piccard Senec a Sport club 
DS. Vzorne reprezentovali Slo-
vensko aj mesto Senec. Nároč-
nú trať zvládli vo  veľmi dob-
rých časoch. Tešia sa na  spo-
ločnú výzvu ďalšieho ročníka.
Dalibor Martišovič

Výborní Nella, Nina 
a Martin
Na Majstrovstvách Sloven-
ska starších a mladších žiakov 
v plávaní, ktoré 13. júna v Ban-
skej Bystrici vyplávali Senča-
nia plávajúci za Sport club DS 
vynikajúce výsledky:
• Nella Martišovičová – 

3. miesto 100m motýlik, 

3. miesto 400m polohové 
preteky

• Nina Jankovská – 
3. miesto 200m polohové 
preteky, 2. miesto 50m 
voľný spôsob

• Martin Hajko – 3. miesto 
1500m voľný spôsob, 
3. miesto 200m znak, 
3. miesto 100m motýlik, 
3. miesto 200m motýlik, 
3. miesto 400m polohové 
preteky

Maratón so seneckými 
plavcami
Na Kunovskom plaveckom ma-
ratóne a  v 4. kole SPDP, ktorý 
sa konal 16. júla, si Nella Mar-
tišovičová vyplávala 1. miesto 
na  trati dlhej 1 km a  Martin 
Hajko 1. miesto na trati dlhej 
3 km. Ďakujeme za  vzornú 
reprezentáciu.
Ing. Martina Martišovičová

Zľava Martin Hajko, Nella Martišovičová, Dalibor Martišovič, Roman Szalai, 
Hana Kacera, Peter Kacera a Nina Jankovská. Foto: Ing. Martina Martišovičová

Zľava Miroslav Záborský, Nella Martišovičová, Martin Hajko a v pozadí tréner 
Tibor Viola. Foto: Ing. Martina Martišovičová
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V Senci
pondelky pre

seniorov

aquaparksenec.sk

Bežná cena je 21,90 €. 
Platí pre seniorov od 60 rokov počas 

zimnej sezóny, od septembra do mája.

09-08


