
Pozvánka 
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
11. decembra 2019 

o 9:00 v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú na www.senec.sk 

a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Rozsvieťme spoločne vianočný stromček  6. decembra o 17:30 (viac na str. 10)

Ročník 29 12/2019

Šťastné a veselé Vianoce v kruhu rodiny, 
pokoj, spokojnosť a štedrosť na stoloch,
pod stromčekom i v srdciach Vám praje

Ing. Dušan Badinsk ý
primátor mesta Senec

poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Senci a zamestnanci mesta

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván 
a szencieknek

Szenc polgármestere, a képviselőtestület tagjai 
és a városi hivatal munkatársai

Dňa 28.10.2019 s účinnos-
ťou od 01.12.2019 bola NR 
SR prijatá novela zákona  
č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke, ktorá  okrem 
iného upravuje aj používa-
nie chodníka. Predmetná 
úprava konkrétne definuje 
spôsob parkovania na chod-
níku „Zastavenie alebo státie 
vozidla s najväčšou prípust-
nou celkovou hmotnosťou 
neprevyšujúcou 3 500 kg je 
možné len na okraji chod-
níka priľahlom k ceste, pri 
ktorom ostane súvislá voľ-
ná šírka chodníka najmenej  
1,5 m okrem zóny s doprav-
ným obmedzením spočívajú-
cim v zákaze zastavenia ale-
bo státia a zóny s plateným 

alebo regulovaným státím.“  
Taktiež je upravené vchádza-
nie a vychádzanie z chodní-
ka. „Pri zastavení alebo státí 
možno vchádzať na chod-
ník a vychádzať z neho len  
v mieste zastavenia alebo stá-
tia vozidla a nemožno pritom 
prekonávať zábrany chránia-
ce chodník pred zastavením 
alebo státím vozidiel.“  
Žiadame preto občanov   
o dôsledné dodržiavanie 
upravených pravidiel v ob-
lasti parkovania, nakoľko  ich 
porušenie  bude postihnuteľ-
né  ako priestupok proti bez-
pečnosti a plynulosti cestnej 
premávky  v zmysle zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch.   Mestská polícia

Parkovať sa môže už len pri cestách

Každý rok využíva mesto Senec 
možnosť použiť ako vianočný strom-
ček strom, ktorý je určený na výrub. 
Majitelia stromov dávajú o nich ve-
dieť útvaru verejnej zelene, údržby 
a čistenia mesta Senec. Ozdobený 
stromček, ktorý potom spoločne 
rozsvietime na Mikuláša, 6. decem-
bra, teší obyvateľov mesta viac ako 
mesiac pri budove Mestského kul-
túrneho strediska. Tento rok bude 
vianočný stromček opäť strieborný 
smrek pichľavý, ktorý má okolo 15 
metrov a pochádza z Jelky.

Námestie pred MsKS bude žiariť 
vianočnou atmosférou nielen vďaka 
stromčeku, ale aj pre vianočné trhy, 
ktoré sa mesto snaží každý rok o nie-
čo vylepšiť. Tento rok sa budú trhy 
konať od 6. do 22. decembra. Počas 
víkendov bude na trhoch pripravený 
aj kultúrny program. 14. decembra 
vystúpi ľudová hudba Akcent Live, 
15. decembra hudobná skupina  
AT BAND, 21. decembra ľudová ka-
pela Borovienka a 22. decembra 
hudobná skupina Los Brados.    

MO

Vianočný stromček bude mať okolo 15 metrov
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Mesto ocenilo osobnosti

Z návrhov poslancov, organizácií či oby-
vateľov vybralo a schválilo mestské za-
stupiteľstvo laureátov ceny primátora  
a ceny mesta.
Cenu primátora získali:
František Gábriš, známy najmä svoj-
imi aktivitami v športe hádzaná a Lucia 
Strešňáková, ktorá je dlhoročnou člen-
kou Slovenského Červeného kríža.
Cenu mesta si z rúk primátora prevzali:
PaedDr. Mária Baránová za dlhoročnú 
pedagogickú prácu s mladými ľuďmi,
Jozef Bordáč za vynikajúce výsledky  
v Dobrovoľnom hasičskom zbore Senec,

Ján Jasovský za pravidelné darovanie 
krvi, získanie bronzovej, striebornej a zla-
tej Jánskeho plakety a medaily profesora 
MUDr. Jána Kňazovického. Za 200 odbe-
rov krvi.
Mgr. Štefan Mrva pri príležitosti životné-
ho jubilea 70 rokov, za dlhoročnú aktívnu 
prácu pre senecký šport, najmä futbal,
Mgr. Pavlovi Škovránkovi za dlhoročnú 
prínosnú prácu v prospech slovenského 
školstva a športu,
Ing. László Vojtekovi, CSc. ako prejav 
vďaky a úcty za zásluhy pri rozvoji nášho 
mesta a života občanov.                       MO

Gábora Strešňáka ocenili v Bratislave
Pri príležitosti októbrového Dňa 
osvetových pracovníkov sa v prie- 
storoch Domu kultúry Zrkadlový 
háj uskutočnilo slávnostné stretnu-
tie pracovníkov kultúrno-osve-
tových zariadení Bratislavského 
kraja. Ocenili nášho historika, 
archivára a vedúceho Mestské-
ho múzea v Senci Mgr. Gábora 
Strešňáka. Náplňou práce kultúr-
no-osvetového pracovníka je sprí-
jemňovať a skultúrňovať čas a robiť 
radosť iným. Šíriť kultúrne povedo-
mie a odovzdávať poznatky ďalším 
generáciám.
Gábor Strešňák svojim postojom 
a aktivitami prispieva k tomu, aby 
zachovanie kultúrneho dedičstva 
bolo neoddeliteľnou súčasťou ži-
vota súčasnej mladej generácie.
Pred desiatimi rokmi sa rozhodol, 
že svoju tanečnú minulosť v taneč-
ných súboroch Ifjú Szívek a Szőt-
tes nenechá zapadnúť prachom. 
Svoje vedomosti a lásku k ľudovým 

tancom chcel vštepovať  najmen-
ším a novej generácii. V roku 2009 
založil spolu so svojou manželkou 
Dagmar folklórny súbor Möggyes 
v Základnej škole Alberta Molnára 
Szencziho, kam sa v tom čase za-
pojilo prvých 24 žiakov. Ich cieľom 
bolo, aby si žiaci osvojili tradičné 
ľudové piesne, ľudové hry a kultúru 
ľudových zvykov. Za krátky čas sa 
súbor stal známym v širokom okolí.
Dnes ho tvorí 56 členov a je rozde-
lený na dve skupiny: Kismöggyes 
a Nagymöggyes. Obe vystupujú 
na podujatiach organizovaných 
mestom a skvele reprezentujú Se-
nec na Slovensku a v zahraničí.  
V repertoári majú tance z Južného 
Slovenska a Severného Maďarska.
Gábor Strešňák je svojou osobnos-
ťou, vedomosťami, pracovitosťou 
a ukážkovým správaním  k deťom 
skvelým príkladom pre ďalšie ge-
nerácie.

Dagmara Mičeková

Prihláška na post hlav-
ného kontrolóra do 9.12.

V minulom čísle sme informovali o vy-
hlásení voľby hlavného kontrolóra mesta 
Senec. Do 9. decembra (do 14:30 vráta-
ne prihlášok zasielaných poštou) je mož-
né doručiť prihlášku. Voľba sa uskutoční 
23. decembra 2019 na mimoriadnom za-
sadnutí mestského zastupiteľstva.      MO

Na jar pribudnú
jednosmerky

V jarných mesiacoch pribudnú na uli-
ciach Letná, Bélu Bartóka, Športová  
a Priemyselná jednosmerky vo verzii, 
ktorú si obyvatelia mesta vyskúšali už 
počas konania Seneckého leta. Vtedy 
sa osvedčili a mali dobrý ohlas u obyva-
teľov mesta. Pomohli zlepšiť dopravnú 
situáciu aj parkovanie.                       MO

Zúčtovanie dotácií do 10.1.

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta 
Senec musia byť zúčtované najneskôr 
do 10. januára 2020.
V súčasnosti prebieha schvaľovací pro-
ces nového všeobecne záväzného naria-
denia o poskytovaní dotácií. Všetky infor-
mácie nájdete na www.senec.sk       MO
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Názory vedenia mesta 
a poslancov mestského zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta a po-
slancom mestského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor na rôzne ak-
tuálne témy mesta Senec. 
Poslanci budú rozhodovať o novom riaditeľovi Správy cestovného ruchu 
Senec, s.r.o., spoločnosti v 100% vlastníctve mesta Senec, ktorá pre-
vádzkuje Slnečné jazerá a napríklad aj platené parkoviská v intraviláne 
mesta. SCR Senec má za sebou dobré aj ťažšie roky, jej výsledky sú vo 
veľkej miere závislé od počasia počas letnej turistickej sezóny. Od nové-
ho riaditeľa budú obyvatelia očakávať jasné plány, ako zveľadiť Slnečné 
jazerá. Riaditeľa však vyberú poslanci mestského zastupiteľstva. Preto 
sme sa ich spýtali: Ako by mali podľa Vás fungovať Slnečné jazerá?

Gabriella Németh
poslankyňa SMK-MKP
Prioritne treba vypracovať koncepciu 
rozvoja Slnečných jazier zameranú 
predovšetkým na celoročné využitie 
areálu na športové, kultúrne a voľno-
časové aktivity. Slnečné jazerá nema-
jú dostatočne využitý svoj potenciál, 
okrem hotelov a penziónov ponúka-
jú iba sezónne aktivity. Ostatné roky 
navyše rekreačný charakter jazier sa 
začal výrazne meniť, žiaľ, nie tým žia-
dúcim smerom. V čoraz väčšej miere 
pribúdajúce ubytovacie kapacity pre 
robotníkov nepriaznivo vplývajú na 
cestovný ruch. Preto treba urýchlene 
osadiť na vstupy turnikety, aby sme za-
bránili neoprávnenému vstupu robot-
níkom, motocyklistom, motorovým vo-
zidlám a iným nepovolaným návštevní-
kom. Treba skultúrniť 5. pláž, vysadiť 
stromy, kríky a vybudovať toalety. Na 
severnej strane nevyužitá časť plochy 
stanového tábora by mohla slúžiť ako 
priestor na hokejovú halu, alebo na iný 
športový účel. Treba pokračovať v pre-
čisťovaní jazier, najúčinnejšie by bolo 
ich prebagrovanie, avšak vzhľadom na 
odsúhlasené priority poslancov na to 
v tomto volebnom období nebudeme 
mať finančné krytie.

Monika Snohová
nezávislá poslankyňa
Fungovanie Slnečných jazier naďalej 
zostáva v rukách Správy cestovného 
ruchu. Od nového vedenia SCR oča-

kávame, že v maximálnej možnej mie-
re využije areál na rekreáciu a aktívny 
oddych pre Senčanov ako aj turistov. 
Naďalej bude dbať o kvalitu vody a po-
skytovanie služieb zodpovedajúcich 
úrovni okresného mesta, vrátane kul-
túrnych podujatí, animačných progra-
mov pre deti i dospelých. Zabezpečí 
čistotu a poriadok areálu so zreteľom 
na separovanie odpadu. Zamedzí 
rozširovaniu robotníckych ubytovní  
a uprednostní areál predovšetkým na 
rekreáciu, športové, kultúrne a spolo-
čenské vyžitie počas celého roka a pre 
všetky vekové kategórie návštevníkov.

Pavol Kvál
nezávislý poslanec
Slnečné jazerá, ich udržateľnosť  
a rozvoj boli nosným bodom voleb-
ného programu klubu 90301.sk Plnia 
funkciu parku, športoviska, aktívneho 
oddychu, detského ihriska aj zábavy. 
Za posledné roky urobili jazerá ob-
rovský krok vpred, čo sa týka zveľa-
denia areálu, čistoty, údržby zelene 
a v čistení vody. Prioritou č.1 je však 
pokračovanie v čistení a spustenie ďal-
šej formy čistenia. Bod č.2, s ktorým 
si bude musieť nové vedenie poradiť, 
je modernizácia výberu vstupného, 
zvýšenie bezpečnosti, obmedzenie 
dopravy, čo sa dá dosiahnuť zavede-
ním elektronického systému. Cieľom 
je dostať ľudí z áut, aby areál využívali 
na bicykloch, korčuliach či peši. S tým 
je spojené budovanie parkovísk, na 
ktorých sa pracuje, kde si návštevní-
ci auto bezpečne odstavia. Bod č.3, 
je vypracovanie komplexného plánu 
rozvoja na roky dopredu, ktorým sa 
bude každé vedenie kontinuálne a sys-
tematicky riadiť. Súčasťou by mal byť 
dizajnmanuál, ktorý zabezpečí jednot-
nosť a prehľadnosť v celom areáli ako 
aj prezentáciu navonok.

Kalendár
primátora 

november 2019

Z pracovného diára 
primátora mesta Se-
nec za mesiac no-
vember vyberáme:

• Pracovná cesta do Trenčína a Ostravy  
z dôvodu zisťovania možností merania kva-
lity a čistoty vzduchu v mestách, kde je 
EKOMINOTORING už v prevádzke
• Pracovné stretnutie lídrov slovenského 
stavebníctva v Bratislave 
• Pracovné stretnutia so zamestnancami 
mesta
• Stretnutia s občanmi mesta
• Pracovná porada s vedúcimi útvarov
• Pracovné stretnutie s predsedami posla-
neckých klubov a nezaradenými poslanca-
mi
• Pracovné stretnutie s primátorom Šale  
k realizácii nabíjacej stanice 
• Účasť na jednotlivých komisiách mest-
ského zastupiteľstva
• Stretnutie s Maťom Homolom na tlačovej 
konferencii v Bratislave 
• Mimoriadne zastupiteľstvo Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti
• Pracovné stretnutie s novozvoleným pri-
mátorom družobného mesta Kőszeg v Ma-
ďarsku
• Pracovné rokovanie starostov obcí a akti-
vistov k problematike riešenia dopravného 
napojenia D4 na cestu I/61 Senecká a D1  
v Bratislave 
• Slávnostné odovzdávanie Ceny mesta 
Senec a Ceny primátora mesta za rok 2018  
v MsKS – Labyrint občanom, ktorí sa vo vý-
znamnej miere pričinili o rozvoj nášho mes-
ta a spoločnosti
• Pracovné stretnutie so spoločnosťou 
SUPTeL týkajúce sa kvality a čistoty práce 
rozkopávok pre optické siete
• Pracovné stretnutie Regionálneho vzdelá-
vacieho centra samosprávy
• Slávnostná akadémia k 70. výročiu vzniku 
Gymnázia Antona Bernoláka v Senci
• Pracovné stretnutie k nájomným bytom  
a možnosti hľadania vhodných alternatív
• Pracovné stretnutie so spoločnosťou NU-
BIUM ohľadom zníženia vizuálneho smogu
• Valné zhromaždenie oblastnej organizá-
cie cestovného ruchu
• Dvojdňové pracovné stretnutie Združenia 
miest a obcí Slovenska v Tatrách
• Otvorenie obálok k výberovému konaniu 
na riaditeľa Správy cestovného ruchu

Dagmara Mičeková
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V Materskej škole na Slnečných jazerách 
sa pracuje na budovaní dopravného ih-
riska pre mini vodičov. Projekt je finan-
covaný z dotácie BSK v sume 8 000 eur. 
Škôlka financie dopĺňa z prostriedkov  
OZ MŠ Slnečné jazerá výberom 2%  
z dane. Súčasťou ihriska budú aj bicykle, 
odrážadlá, trojkolky, dopravné značenie 
a plot. Na dopravnom ihrisku sa deti budú 
učiť o pravidlách cestnej premávky.    MO

MŠ Slnečné jazerá bude mať
dopravné ihrisko

Na stavbe cyklochodníka na Hečkovej 
ulici prebieha osadenie obrubníkov a na-
vážanie podkladu pod teleso cyklochod-
níka. Bola vykonaná aj prekládka vzduš-
ného telekomunikačného vedenia, ktoré  
bude demontované po sprevádzkovaní 
optických káblových rozvodov uložených 
do chodníkov  spoločnosťou SUPTel.  
Do Vianoc bude nový cyklochodník odo-
vzdaný do užívania.                             VCs

Cyklochodník na Hečkovej
ulici bude hotový na Vianoce

Telocvičňa ZŠ A. M. Szencziho dostala nový plášť
Zateplenie budovy telocvične ZŠ A. M. 
Szencziho bolo ukončené 14. novembra 
podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí 
stavby za účasti dodávateľa stavebných 
prác, firmy OB-BELSTAV, s.r.o. a zástup-

cov mesta Senec. Zateplenie telocvične 
je súčasťou postupného zateplenia celé-
ho komplexu budov základnej školy. Prá-
ce budú dovŕšené zateplením čelnej časti 
budovy školy.                                      VCs

Zimná údržba sa už monitoruje

Od 1. novembra 2019 sa oficiálne začalo 
so zimnou údržbou. Preto správca komu-
nikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji 
Regionálne cesty Bratislava už monitoru-
je situáciu na cestách. Upravované budú 
podľa potreby, v závislosti na počasí. Cel-
kovo má na starosti 512 km, 129 mostov  
a jeden cyklomost.
Pre zimnú sezónu 2019/2020 je na šty-
roch strediskách v Bratislave, Senci, Pe-
zinku a Malackách k dispozícii 16 sypa-
čov, 1 nákladný automobil so šípovým 
pluhom, 1 nákladný automobil sklápač, 
3 traktory s pluhom, 4 snehové frézy  
a 7 nakladačov. V skladoch je priprave-
ných 650 ton posypovej soli, 170 ton drvy 
4/8, 20 240 litrov tekutej formy soli solmag  
a 5 ton kryštalickej formy soli solmag.
V stredisku Senec sa nachádza 5 sypa-
čov, 1 traktor s pluhom, 1 snehová fréza, 

2 nakladače, 370 ton posypovej soli, 30 
ton drvy 4/8, 7 000 litrov tekutej formy soli 
solmag. 
Počas zimnej údržby zabezpečujú Regio- 
nálne cesty Bratislava posyp vozoviek, 
odstraňovanie snehu z vozovky či cest-
ných prekážok, ďalej službu a pohoto-
vosť, zimné značenie a ochranu pred 
závejmi ako aj čistenie ciest po zimnej 
údržbe. Prioritne sú udržiavané hlavné 
ťahy, cesty využívané autobusovou do-
pravou, horské úseky a úseky s nebez-
pečenstvom tvorenia závejov, snehových 
jazykov a námrazy.
Informácie o aktuálnej situácie na ces-
tách sa dozviete na centrálnom dispe-
čingu Bratislava – 0911 255 741 a aj na 
ostatných dispečerských strediskách. 
Stredisko Senec – 0911 255 742. 
Zdroj: BSK - Doprava, Foto: Transport.sk
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V minulej časti sme si podrobnejšie po-
písali, čo patrí do plastového odpadu  
a čo nie, dnes sa pozrieme bližšie na 
kovy, papier a sklo.

Už vieme, že u nás v Senci, aj v iných 
mestách bratislavského kraja sa do žl-
tej nádoby spolu s plastovým odpadom, 
môžu hádzať aj tetrapackové obaly aj 
kovy. Je to tak preto, lebo na skládkach 
sa tieto druhy odpadov ručne dotrieďu-
jú a podľa kompetentných sa tým šetria 
náklady vďaka spoločnému zvozu týchto 
odpadov.
Čo teda patrí medzi kovový odpad a čo 
nie?
V skratke povedané - najmä „magne-
tické a nemagnetické“ kovy. Z mag-
netických sú to najmä plechovky (bez 
zvyškov nápoja, či jedla a stlačené, 
aby sa minimalizoval objem), konzer-
vy (opäť bez zvyškov jedla a stlačené), 
iné kovové obaly (kozmetika, drogéria, 
spreje), kovové uzávery (od pohárov  
a fliaš) a kovové súčiastky (kovový od-
pad menších rozmerov). Z nemagnetic-
kých kovových obalov sú to: hliníkové 
plechovky (od nápojov - stlačené, aby 
sa minimalizoval objem), hliníkové fólie 
(viečka z jogurtov, obaly z čokolád, hliní-
kové obaly od paštét - bez zvyškov jed-
la), alobal (bez zvyškov jedla).
Medzi kovový odpad nepatrí...
Všetky kovové obaly, kombinované  
s iným materiálom (rôzne tuby, obaly  
z masla, bryndze a pod - všetky patria 
do zmiešaného komunálneho odpadu), 
tzv. mäkké kovové vrecúška (od kávy, 
od zemiakových lupienkov, orieškov  
a pod. - do zmiešaného odpadu), kovové 
obaly z nebezpečných látok (oleje, far-
by, rozpúšťadlá - 2x ročne počas jarného 
a jesenného upratovania do špeciálneho 
kontajnera), žalúzie (na zberný dvor), 
akumulátory a batérie (vybrané zberné 
miesta).
Papier hádžeme do modrého kontaj-
nera. A čo medzi papierový odpad roz-
hodne patrí?
Väčšina časopisov, noviny, zošity, 

kancelársky papier, letáky, katalógy, 
pohľadnice, listy, papierové tašky (nie 
darčekové tašky - sú povoskované), le-
penka a kartón (VŽDY stlačené - mini-
malizovať objem), skartovaný papier  
a papierové krabičky a kartónové ška-
tule (papierové lepiace pásky môžu na 
škatuliach zostať - kartóny vždy stlačiť), 
obálky s plastovým okienkom (plas-
tové okienko nie je prekážka), papiere 
zopnuté kovovou spinkou (malé množ-
stvo spiniek neprekáža, no lepšie je ich 
oddeliť a dať do žltého kontajnera spolu 
s kovmi) rolky od toaletného papiera 
a kuchynských servítok (alternatívne 
využiť ako HRAČKY pre deti alebo KOM-
POST alebo spáliť v KOZUBE), obaly 
od vajíčok (alternatívne POUŽÍVAŤ ZAS  
A ZNOVA DOKOLA (odniesť na trh) alebo 
KOMPOST, alebo SPÁLIŤ V KOZUBE).
Čo medzi papierový odpad nepatrí?
Knihy (radšej požičať /darovať/predať), 
mokrý papier (má sklon plesnivieť - naj-
skôr nechať vyschnúť), mastný a špina-
vý papier (do zmiešaného komunálneho 
odpadu) samoprepisovací papier (do 
zmiešaného komunálneho odpadu), po-
voskovaný papier (darčekový papier, 
darčekové tašky a iné - všetko do zmie-
šaného komunálneho odpadu), asfalto-
vý a dechtový papier (do zmiešaného 
komunálneho odpadu), termopapier 
(papier, ktorý sa používa na účtenky 
- keď sa po ňom poškriabe nechtom, 
zostane na ňom škrabanec, akoby na-
písaný ceruzkou - do zmiešaného ko-
munálneho odpadu), použité, mastné 
alebo zašpinené papierové vreckovky 
a servítky (do zmiešaného komunál-
neho odpadu),  polystyrén (ak je čistý, 
tak do plastu, inak na zberný dvor), pa-

pierovo/plastovo-hliníkový obal od 
korenín, masla, potravy pre zvieratá 
(do zmiešaného komunálneho odpadu), 
menštruačné vložky, tampóny, plienky 
(je to kompozit papier a plast + sú silno 
znečistené - do zmiešaného komunálne-
ho odpadu).
Sklený odpad patrí do zelenej nádoby.
A čo sa považuje sa sklený odpad?
Všetko číre, zelené aj hnedé sklo 
(prázdne, neznečistené – nálepky, eti-
kety, uzávery nie je potrebné odstraňo-
vať), sklenené fľaše, sklenené poháre, 
sklenené vázy, sklenené obaly (od 
kozmetiky, kávy či pochutín - bez plas-
tového vrchnáka), úlomky tabuľového 
skla, sklenené črepy, mastné sklene-
né fľaše od kuchynského oleja (oleja 
nevymývať, olej vyplavený do vody je 
problematický v rámci procesu čistenia 
odpadových vôd a pre samotnú kanali-
začnú sieť).
Čo nepatrí do skla?
Všetky druhy zrkadiel (kvôli neoddeliteľ-
nej tenkej pokovovanej vrstve, vďaka kto-
rej sa vidíme - zaniesť na zberný dvor), 
bezpečnostné sklo, autosklo (pretože 
autosklo obsahuje špeciálne prímesi, 
vďaka ktorým sa má možnosť rozbiť na 
malé čiastočky, ktoré nie sú ostré a ne-
bezpečné - na zberný dvor), drôtené 
sklo (na zberný dvor), lepené sklo (na 
zberný dvor), plexisklo (na zberný dvor), 
technické sklo (na zberný dvor), sklo  
s obsahom chemických látok 
(napr. od lakov, motorových ole-
jov, riedidiel - do špeciálneho kon-
tajnera počas jarného a jesenného 
upratovania), tabuľové sklo z okien  
a dverí (na zberný dvor), keramika, por-
celán, obkladačky (na zberný dvor), TV 
obrazovky, monitory (na zberný dvor), 
pozlátené, pokovované sklo (na zberný 
dvor), borosilikátové sklo (zapekacie 
misy, niektoré fľaše), varné sklo (vyššia 
teplota tavenia - na zberný dvor), žia-
rovky, žiarivky, LEDky, halogénky (na 
zberný dvor), zálohovateľné, vratné 
sklenené fľaše a obaly (vrátiť do obcho-
du.
Tak. Toto je pomerne podrobný popis 
ako správne triediť náš odpad. Opäť vid-
no, že mnohé obaly nie je možné vhodiť 
medzi odpad, ktorý sa zrecykluje a tak 
skončí na skládkach. Majme to na pamäti 
pri najbližšom nákupe v supermarkete - 
pretože najlepší odpad je ten, ktorý ne-
musíme vytvoriť.

Peter Kmeť 
bezobalový obchodík ŠPAJZKA, 

Senčan, ktorému záleží na prostredí, 
kde žije

Aké sú pravidlá triedenia odpadu v Senci? Opakovať si ich sa oplatí.
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História Základnej umeleckej školy v Sen-
ci siaha až do roku 1959, keď 1. septem-
bra vznikla ako hudobná školy. Jej prvým 
riaditeľom sa stal Alojz Rosa. Od roku 
1991 až do súčasnosti je pod vedením 
riaditeľa Mgr. art. Gabriela Škriečka.
Keď sa škola presťahovala do priestorov 
na Fándlyho 20, upravili sa priestory pre 
potreby výchovno-vzdelávacieho proce-
su. Budova školy prešla postupne viace-
rými úpravami, modernizáciou interiéru 
a exteriéru, prístavbou získala nové vyu-
čovacie priestory a zlepšilo sa aj celkové 
vybavenie. V posledných rokoch vznik-
li štyri elokované pracoviská a to na ZŠ 
Tajovského, v Labyrinte MsKS, v Igrame 
a Čataji. Školu počas celej jej existencie 

žiaci vynikajúco reprezentovali nielen na 
regionálnych a celoštátnych súťažiach  
a festivaloch, ale často priniesli do Senca 
medzinárodné ocenenia.
K 60. výročiu si škola pripravila šnúru 
podujatí a vystúpení. Veľkolepé oslavy 
odštartoval program pedagógov novem-
brovým vystúpením v MsKS Labyrint. Pe-
dagógovia podali vysoko profesionálny 
výkon a publikum ich niekoľkokrát oce-
nilo búrlivým potleskom. V desiatich čís-
lach zazneli známe skladby a árie. 
Oslavy výročia budú pokračovať aj ďalej 
rôznymi vystúpenia a koncertami. Po-
zvánky a bližšie informácie nájdete na in-
ternetovej stránke www.zussenec.sk. 

DM

Mesto mení spôsob 
vydávania vriec na odpady

Z dôvodu vysokého nárastu reklamácií 
na množstvo nedodaných vriec pracov-
níkmi zvozovej spoločnosti na triedený 
zber plastov/kovov/tetrapakov a papiera 
pristúpilo mesto Senec na zmenu systé-
mu ich vydávania. V zmysle návrhu VZN 
o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi zavádza mesto od 
1.1.2020 vydávanie priesvitných vriec na 
triedené zložky pre rodinné domy jedno-
razovo. Poplatníci z rodinných domov si 
budú môcť počas druhého januárového 
týždňa na Mestskom úrade vyzdvihnúť 
dve rolky vriec (50 ks) na celý kalendár-
ny rok na domácnosť. V praxi to zname-
ná, že pracovníci zvozovej spoločnosti 
už po novom nebudú dávať pri zbere 
triedených zložiek KO od rodinných do-
mov vrecia na výmenu, ale poplatníci 
budú mať ročnú zásobu vriec u seba. 
Z tohto dôvodu prosíme o spoluprácu 
obyvateľov, aby si prišli v druhý januá-
rový týždeň prebrať vrecia na MsÚ. Kto 
si ich nestihne vyzdvihnúť v uvedenom 
termíne, bude mať možnosť ich vyzdvih-
nutia na útvare verejnej zelene, údržby  
a čistenia mesta na Železničnej ulici  
č. 3 (bývalý areál stavebnín oproti Sl-
nečným jazerám). Ďakujeme vopred za 
spoluprácu a súčinnosť.    Mesto Senec

Lepšia obec

Po prechodnom období, kedy mesto 
používalo aj portál Odkaz pre starostu 
aj aplikáciu Lepšia obec, bude od roku 
2020 používať už len Lepšiu obec. Oby-
vatelia mesta môžu pridávať podnety, 
ktoré budú aj naďalej riešiť zodpovední 
zamestnanci mesta.                           MO

Zber odpadu počas
vianočných sviatkov

Počas blížiacich sa vianočných sviatkov 
bude zber komunálneho odpadu a jeho 
triedených zložiek prebiehať následovne:
• 24.12.2019 Štedrý deň - vývozy budú 
realizované v sobotu 21.12.2019
• 25.12.2019 1. sviatok vianočný - vývo-
zy budú realizované v nedeľu 22.12.2019
• 26.12.2019 2. sviatok vianočný – vývo-
zy budú realizované na základe harmo-
nogramu – bezo zmien
• 01.01.2020 Nový rok - vývozy budú re-
alizované v sobotu 28.12.2019
• 06.01.2020 Traja králi - vývozy budú 
realizované v sobotu 04.01.2020
                                              Mestský úrad

Oslava svetla v Školskom klube J. G. Tajovského
Už niekoľkoročná tradícia Školského klu-
bu J. G. Tajovského pokračovala i tento 
rok lampiónovým sprievodom 15. no-
vembra vo večerných hodinách. Spolu  
s rodičmi sa zúčastnilo tohoto milého 
podujatia asi 85 detí. Organizačne mala 
podujatie na starosti pani vychováva-
teľka Janettka v spolupráci s kolegyňa-
mi Andreou (vedúca vychovávateľka), 

Dominikou, Aničkou, Mirkou, Renátkou  
a pomocnú ruku podala i pani školníčka 
Alenka. Táto tradícia má veľkú obľubu  
u detí a navyše je tu i bonus, nočná 
prespávačka, ktorá je zlatým klincom 
programu. O bezpečnosť a plynulé pre-
chody cez cesty sa, ako obyčajne, výbor-
ne postarala Mestská polícia. 

MonSkov

Nové vedenie v Školskom klube detí po štvrťroku
V novom školskom roku 2019/2020 pre-
vzala vedenie ŠKD dlhoročná pani vycho-
vávateľka Andrea Šalkovičová. Svojej po-
zície sa ujala za náročných podmienok. 
Andrea Šalkovičová svoje poslanie zvlá-

da s pohodou a prajeme jej, aby v tom 
pokračovala s dostatočným množstvom 
energie, elánu, optimizmu, zanietenosti 
a s trpezlivosťou. Zvládnuť totiž 17-členný 
kolektív žien nie je ľahké.           MonSkov

ZUŠ Senec oslavuje 60. výročie
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Inzercia

Inzercia: 1/1 strana – 398 eur, 1/2 strany – 215 eur, 
Štvorec – 168 eur, 1/3 strany – 148 eur, Stĺpec – 148 eur, 
1/4 strany – 122 eur, Pohľadnica – 112 eur,  1/6 strany – 85 eur, 
1/8 strany – 61 eur, Vizitka – 48 eur, 1/9 strany – 48 eur
Zľavy: pri opakovaní 3 až 5-krát 8%, 6 až 9-krát 12%, 10 až 
12-krát 15%

Riadková inzercia: 40 c/slovo, Kronika: 17 c/slovo, 
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Uzávierka Mestských novín Senčan: 17. 12. 2019

Inzercia

Inzercia

Riadková inzercia

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

Nová značka na predajni!

HODINÁRSTVO
KRÁTKA 4, SENEC

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ

OPRAVY

+421 948 787 723wwww.regiojet.sk/kariera

V nových farbách,
            s nami na železnici

Náborový príspevok vo výške 2 000 EUR

Hľadáme
rušňovodičov.

mzdové

ohodnotenie

až 1 580
EUR

22.12.2019 o 14:00 a 16:00

Spevácky zbor Radosť
vás pozýva na vianočné koncerty

MsKS Senec
Predpredaj vstupeniek

od 2.12.2019

Lor
e

22.12.2019 o 14:00 a 16:00

Spevácky zbor Radosť
vás pozýva na vianočné koncerty

MsKS Senec

Predpredaj vstupeniek od 2.12.2019 v MsKS Senec
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„Na kolesách hravo a bezpečne“, tak 
znie názov projektu, ktorý sme v tomto 
kalendárnom roku mohli zrealizovať za 
opätovnej finančnej podpory mesta Se-
nec. Naša škola, Spojená škola Senec na 
Trnavskej ulici č.2, sa už niekoľko rokov 
zapája do výzvy mesta Senec o finančnú 
dotáciu na projekty v oblasti rozvoja škol-
stva a kultúry. Ďakujeme za schválenie  fi-
nančnej čiastky vo výške 1500 eur, vďaka 
ktorej sme mohli pre našich žiakov zakú-
piť kvalitné kolobežky a doplnky (prilby  
a bezpečnostné vesty) v počte 10 kusov.
Naši žiaci so zdravotným znevýhodne-
ním a špeciálnymi výchovnovzdeláva-
cími potrebami tak môžu v rámci hodín 

telesnej výchovy, vlastivedy, prírodopisu 
či krúžkovej činnosti získať poznatky nie-
len o meste ale aj jeho okolí netradičným 
vyučovaním – na kolobežkách. Zároveň 
sa zopakujú pravidlá bezpečného ces-
tovania, vyskúšajú si jazdu po nových 
cyklotrasách a naučia sa socializácii  
v novom prostredí.
V tomto smere nám veľmi pomohla aj 
firma Bikesport Senec, majiteľ pán I. Jo-
hanes s manželkou, ktorí nás usmernili 
pri nákupe a venujú sa aj poradenstvu  
a servisu kolobežiek.
Preto ešte raz veľké ĎAKUJEME, od všet-
kých žiakov a zamestnancov Spojenej 
školy Senec.      Mgr. Kristína Pavolková 

Spojená škola Senec ďakuje dvakrát

Vďaka finančnej pomoci Nadačného fon-
du Tesco, pod projektom „Vy rozhodu-
jete, my pomáhame,“ učiteľky Spojenej 
školy na Trnavskej ulici v Senci založili 
historicky prvý detský spevácky a hu-
dobný zbor Spevníček.  
Uspeli sme v hlasovacej fáze projektu  
a vyhrali sme prvé miesto, za čo ďaku-
jeme všetkým zákazníkom spoločnosti 
Tesco, ktorí za nás s dôverou hlasovali.
V projekte sme sa zamerali na nákup hu-
dobných pomôcok a následné intenzívne 
učenie sa hre na hudobných nástrojoch. 
Výstupom projektu bola realizácia kon-
certu našich žiakov na kultúrnom pod-
ujatí Senčania Senčanom a vystúpenie 

Spevníčka na pôde našej školy na počesť 
Dňa rodiny. Posledný koncert sme absol-
vovali v seneckom klube dôchodcov. 
Projekt umožnil zažiť žiakom s mentál-
nym postihnutím úspech, rozvíjať sa po-
mocou hudby, naučiť ich pomáhať iným, 
no zároveň cítiť spolupatričnosť komunity 
a mať možnosť byť jej aktívnou súčasťou. 
V tomto smere nám pomohlo aj dobrovoľ-
níctvo zamestnancov Tesca a samozrej-
me aj ich spomínané finančné zabezpe-
čenie projektu. 
Ešte raz srdečne ďakujeme

Členovia zboru Spevníček 
a pani učiteľky Tünde Horváthová 

a Milica Mišáková

Rok Štefánika

Na slávnostnej akadémii v roku Milana 
Rastislava Štefánika 27. októbra predná-
šal o živote tohto slovenského velikána 
PhDr. Anton Hrnko, CSc., historik, posla-
nec SNR a podpredseda SNS. Ženský 
spevácky zbor pri MO Matice slovenskej  
v Senci s dirigentkou Martou Benešovou 
si Štefánika pripomenul výrokmi osob-
ností a národnými piesňami. Báseň Mila-
na Rúfusa Bradlo 1990 recitoval žiak ZUŠ 
Filip Ragas. Na záver programu spievala 
vlastné piesne Monika Ližbetin.         MO

Sviatok všetkých svätých

Koniec októbra a začiatok novembra pat-
ria spomínaniu na zosnulých. Na cesty 
sa vydávajú aj takí šoféri, ktorí počas 
roka málo jazdia a pri cintorínoch nie je 
dostatok miest na parkovanie. Iste, tie-
to sviatky prinášajú aj svoje negatíva, 
pozitíva však prevyšujú. Stretávajú sa 
celé široké rodiny, cintoríny sú upratané  
a ozdobené a spomíname na tých, ktorí 
už nie sú medzi nami. Kresťania chodia 
častejšie na omše, aby získali odpustky 
pre duše v očistci a na cintorínoch svieti 
množstvo sviečok. Spomíname...        MO
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Inzercia

Inzercia

Peter Kiss a Aime Pari. Zoznámili sme sa 
na Seneckom gymnáziu Antona Bernolá-
ka v Senci. Práve tu vznikol nápad na ich 
prvé spoločné dielo, knihu „Dvaja ako jed-
no pivo“, o ktorej sme svojho času písali aj  
v mestských novinách Senčan.
Kniha bola úspešná. Podarilo sa im ju do-
stať do najväčších kníhkupectiev na Slo-
vensku. Dostali na ňu ohlasy od známych 
slovenských umelcov ako napríklad Mila-
na Lasicu, Daniela Heviera, Michala EGO 
Straku, Judit Bárdos a Dagmar Sanitrovej, 
ktorá bola zároveň aj krstnou mamou tohto 
diela.
Po piatich rokoch sa rozhodli znovu pustiť 
do práce a ísť za hlbšou myšlienkou. Ako 
sami hovoria, inšpiráciou bol Aimeho te-

lefonát: „Ahoj Peter, dnes som bol u tety  
v nemocnici. Sedel som na jej posteli a 
rozmýšľal som nad tým, ako pomôcť? 
Spravíme ďalšiu knižku - lepšiu, jedinečnú  
a s posolstvom!“
Petrova odpoveď vraj nebola jasná. Keď 
však prišiel s názvom ĎAKUJEM, bolo jas-
né, že myšlienka sa nestratí. 
„Z osobných skúseností sme vedeli, že 
psychika je pri liečbe chorôb dôležitá  
a nakoľko nám záleží na tom, aby peniaze 
z predaja išli tam, kam majú, dohodli sme 
sa na vzniku Nadácie ĎAKUJEM. Nadácie, 
ktorá organizuje výlety pre deti, dáva im zá-
žitky a robí ich myseľ silnejšou, pretože SIL-
NÁ MYSEĽ – DÁVA ZMYSEL!“ hovorí Peter.
Stali sa napríklad partnerom X. Majstrov-

stiev Slovenskej republiky v para plávaní, 
kde prispeli darmi pre zúčastnených, spolu 
s ostatnými občianskymi združeniami a po-
mohli aj ako dobrovoľníci.
Vznikla tiež knižka USMEJ SA – koláž 
detských kresieb a malieb, ktoré sú spre-
vádzané textami 30-tich známych tvárí  
a osobností Slovenska (napr. Z. Chára,  
A. Vinczeová, D. Hantuchová, M. Hamšík, 
O. Kandráč, J. Bača, GOGO,  R. Vrablec, 
D. Hevier,  a iní). Kúpou knižky podporíte 
aktivity Nadácie ĎAKUJEM. A práve vďaka 
vašej podpore, budú môcť deti (onkologic-
kí pacienti) chodiť na nezabudnuteľné výle-
ty. Pretože SILNÁ MYSEĽ - DÁVA ZMYSEL.
Knihu nájdete aj v seneckom Pergamene.

MO

Peter Kiss a Aime Pari vydali druhú knižku - Usmej sa

Inzercia
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Mestské múzeum bude koncom roka 
a medzi sviatkami otvorené nasledovne:
23.12. pon. 9.00 – 12.00, 27.12. pia. 9.00 – 16.00, 
30.12. pon. 9.00 – 16.00, 31.12. uto. 9.00 – 12.00, 
2.1.2020 štv. 9.00 – 16.00, 3.1.2020 pia. 9.00 – 16.00
PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 
KANCELÁRIA                 8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka      11.00 – 12.00 hod
LABYRINT          8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka      12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA             10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek 
je 7 dní. Zmena programu vyhradená ! 
Tel.- kancelária: 02/45923403, 
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772 
www.msks-senec.sk        www.kinosenec.sk

KINO - HITY
KINOSÁLA

KNIŽNICA

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

30. pondelok o 20:00 5,00 Eur
29. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

STAR WARS:VZOSTUP 
SKYWALKERA 

20. piatok o 18:00 5,00 Eur
21. sobota o 18:00 5,00 Eur

23. pondelok o 18:00 5,00 Eur
TROLL Príbeh o chvoste

 5,00 Eur30.12. pondelok o 16:00
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU

10.12. utorok o 18:00 5,00 Eur

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM

Výstavy:

Prierez dejinami 
seneckých 

futbalových klubov, 
kariérami vybraných futbalových osobností spestrený 

dobovými dokumentami a digitálnou interaktivitou.

100 ROKOV 
KLUBOVÉHO FUTBALU 

V SENCI

PRIPRAVUJEME JANUÁR 2020:
ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM
Radošinské naivné divadlo. 
Dosť smutná komédia či správa o výskyte trpaslíkov
23.1.2020 o 19:00 18,00 Eur
Predpredaj vstupeniek od 2.12.2019

NÁMESTIE PRED MsKS

BURZA KNÍH 
14.12. sobota 
10:00 - 13:00
V priestoroch 
mestskej 
knižnice

VIANOČNÉ 
DIELNIČKY 
14.12. sobota 
10:00 - 13:00
Tvorivé dielne 
v priestoroch 
mestskej 
knižnice

STRATENÁ ZIMA
Fifo a Vierka 
1.12. nedeľa o 15:30 4,00 Eur 

CIGÁNSKI DIABLI

Vypredané
5.12. štvrtok

VIANOCE S RADOSŤOU 
22.12. nedeľa o 14:00 a 16:00

vianočný koncert zboru Radosť
Predpredaj vstupeniek od 2.12.2019

LABYRINT

„HODINKA S...“ Talkšou Moniky Macháčkovej 
4.12. streda o 18:00 4,00 Eur
Mladý, talentovaný Senčan David Hartl. 
Víťaz piatej série šou Tvoja tvár znie 
povedome, kde naplno ukázal svoj herecký 
a spevácky talent. Davida ste mali možnosť 
vidieť aj vo filmoch Trhlina a Ostrým nožom. 
Je členom divadla Nová Scéna. 
Kapacita hľadiska je limitovaná! 

SENEC-MESTO BUDÚCNOSTI
6.12. piatok o 15:00 Vstup voľný
X. ročník celomestskej výtvarnej súťaže. 
Vernisáž, vyhodnotenie spojené s udeľovaním cien. 
Zmes anglických a cigánskych vianočných piesní 
zaspievajú žiaci 2. ročníka ZŠ na Mlynskej ulici 
pod vedením Eriky Biharyovej.
Výstava trvá 6.12.-20.12.2019

PRIPRAVUJEME JANUÁR 2020:
18.1.2020 sobota o 15:00
Súkromná základná škola Nová Dedinka 
a Ateliér Kompas 

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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Blíži sa koniec roka a v ňom vždy bilan-
cujeme, čo sa nám podarilo, či nepoda-
rilo uskutočniť. Zaznievajú slová chvály, 
poďakovania. Rada by som vyjadrila 
svoje slová o činnosti JD Senec.
Pravidelné piatkové popoludnia dávajú 
možnosť spoznávať a spriateliť sa s na-
šimi členmi a novými občanmi mesta. 
Majú možnosť prihlásiť sa na množstvo 
akcií, ktoré pripravuje výbor. Takmer 
pravidelné kultúrne podujatia, posede-
nia, cvičenia, rôzne zájazdy i tento rok 
vypĺňali naše voľné chvíle. Zastavme sa 
pri niektorých hlavných aktéroch.
Prioritou Márie Chalúpkovej bolo pravi-
delným cvičením posilnenie našich sva-
lov tak, aby sme získali odolnosť, zdravie 
a tým i dobrú náladu.
Prostredníctvom Ľudmily Mihálovej  
a Štefana Mrvu ako i Základnej školy 
na Mlynskej ulici máme stolno - teniso-
vé tréningy cez školský rok a môžeme 
sa zodpovedne pripravovať na súťaže. 
Zásluhou pána Šestáka si naši členovia 

môžu oddýchnuť v termálnych kúpeľoch.  
Pochvaľujú si ich výber, čím spoznávajú 
rôzne kúty južného Slovenska.
Bohatá účasť na spoločenských  stretnu-
tiach je signálom, že i my máme záujem 
o spoločenské posedenia. Stalo sa už 
tradíciou, že kultúrne programy vypĺňa 
a pripravuje členka nášho výboru Helen-
ka Čajková. Jej zamatový hlas, vynika-
júci výber básní a článkov často rozcíti 
prítomných poslucháčov. To hodnotila  
i porota krajského kola recitátorov, ktoré 
Helenka vyhrala. Je aktívna aj v hľadaní 
mladých talentov. Spája najmladšiu ve-
kovú kategóriu s nami najskúsenejšími. 
Oslovila na spoluprácu folklórny súbor 
„Slnečnica“, ktorej deti nám pod vede-
ním skúsených folkloristov oživujú ľudo-
vú tvorbu a posedenia dosahujú kvalit-
nú úroveň. Je obdivuhodné, že takýto 
súbor v Senci existuje a združuje našich 
najmenších.
Vďaka Aničke Lieskovskej a hospodár-
ke Vierke Mokráňovej sme absolvovali 

niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré nám 
sprostredkovali príjemné zážitky s naši-
mi hercami. Tiež ich angažovanosť a zá-
jazdy za dejinami nielen našej vlasti nás 
obdarúvajú množstvom zážitkov. Propa-
gáciu  aktivít zabezpečuje pán Lošonský 
svojou fotodokumentáciou a prípravou 
výstavnej tabule na námestí. Oceňujem 
tiež Máriu Kožuchovú, ktorá vytvára 
ústretovým milým správaním jedinečnú 
atmosféru na piatkových posedeniach. 
Okrem toho ako tajomníčka organizácie 
zaznamenáva akcie. Pravidelnými infor-
máciami z činnosti Krajskej organizácie 
Jednoty dôchodcov nás oboznamuje 
Zuzka Lukáčová.
Činnosť výboru starostlivo sleduje Vla-
dimír Kopecký, ktorý podnety členov 
výboru tlmočí predstaviteľom mesta  
a snaží sa o našu úzku spoluprácu.
Som vďačná všetkým, ktorí vytvárajú 
priaznivú spoločenskú  atmosféru v Sen-
ci. Treba ju chrániť a prehlbovať.

M. Juranová

Jednota dôchodcov na konci roka bilancuje

V novej časti Mestskej knižni-
ce v Senci sa 13. novembra 
uskutočnila beseda s auto-
rom knihy „Démon Chlast II.
Nalej, hrozí absťák...!“ Jánom 
Peťkom. Besedy sa zúčastnili 
žiaci 9. ročníka ZŠ J. G. Ta-
jovského v Senci.
Počas dvoch vyučovacích 
hodín si žiaci vypočuli úprim-
nú spoveď absolventa VŠMU, 
herca, moderátora i robotní-

ka, ale najmä v súčasnosti 
abstinujúceho alkoholika, 
ktorý im popísal svoj život 
ako sa z výborného žiaka 
prepracoval s alkoholom až  
k pokusom o samovraždu. 
Žiaci s veľkou pozornosťou 
počúvali jeho životný príbeh. 
Na záver im Johny zaželal, 
nech sa im v živote darí a to 
vždy len s triezvou hlavou.

Anna Kamenárová

Beseda o závislosti s Jánom Peťkom

Vernisáž výstavy obrazov Aleny Wagnerovej pod názvom 
BLÍZKOSŤ sa uskutočnila 24. októbra večer v Antikvariáte  
s kaviarňou na Krátkej ulici. Alena Wagnerová uviedla hostí do 
symboliky svojho čarovného sveta, kde jej krehké bytosti ste-
lesňujú naše životné príbehy. Domáce zákusky a hra Michala 
Ballu na saxofóne dotvárali príjemnú atmosféru podujatia. Náv-
števníci kaviarne sa mohli tešiť z obrazov Aleny Wagnerovej do 
konca novembra.                                                                  VCs

Alena Wagnerová v Antikvariáte

Alena Wagnerová a Ing. Ladislav Janáček na vernisáži.                
Foto: Marcel Bilický
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Inzercia

Obyvatelia Suchej nad Parnou pripra-
vili výnimočné podujatie - Koncert spe-
váckych zborov v ich kostole svätého 
Michala. Moravu reprezentovali zbory  
z Ostravy a Orlovej, Slovensko zastupo-
vali tiež dva zbory - zo Suchej nad Parnou  
a zo Senca.
Po vysoko hodnotnom vystúpení domá-
ceho súboru nastúpil Ženský spevácky 
zbor pri Matici Slovenskej v Senci. Náš 
spev sa niesol v ľubozvučnej slovenči-
ne, čo aj obecenstvo pozitívne ocenilo. 
Vyzdvihujem výber piesní dirigentkou  

Mgr. Martou Benešovou, ktorá okrem 
hymnických piesní vložila do programu 
aj prekrásne upravené ľudové piesne  
a piesne Gejzu Dusíka.
Náš zbor konferovala Mgr. Helena Čajko-
vá. Jej výber Štúrovej básne o slovenskej 
piesni a precízny recitačný prejav vyčaril 
slzičky dojatia na tvárach prítomných.
Náš súbor opäť potvrdil, že je do voza aj 
do koča, nakoľko  rozospieval celý kul-
túrny dom a naše slovenské piesne zneli  
z hrdiel všetkých bez rozdielu národností. 

Mgr. Mária Juranová

Koncert speváckych zborov

75. výročie SNP si na ZŠ Tajovského pri-
pomenuli 18. novembra odbornou bese-
dou s účastníkom SNP Karolom Kunom. 
Po pol roku sa opäť vrátil medzi žiakov 
9.ročníka. Karol Kuna v Senci niekoľko 
rokov pôsobil a tak rád prijal pozvanie 
od ZO SZPB Senec. Spomienky na toto 
ťažké obdobie slovenských dejín zhrnul 
do pútavého rozprávania, ktoré žiaci  
s napätím počúvali. Zabudli aj na zvone-
nie na prestávku. Význam tejto a podob-
ných besied pomenoval sám Karol Kuna, 
keď varoval pred obrodou fašizmu, ktorej 
sme svedkami aj v dnešnej dobe na Slo-
vensku aj v zahraničí. ZO SZPB Senec sa 
záverom poďakovala škole za príkladnú 
spoluprácu a osobitne učiteľke Eve Be-
ňovej, organizátorke besied.   Ján Rohár

Partizán Kuna opäť v Senci

Privítanie riaditeľom Mgr. Kásom   Foto: JR
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A Tudomány Hete a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskolában olyan tudományt népszerű-
sítő program, amely az előadások és a ren-
dezvények témáinak aktualitását és kiemel-
kedő színvonalát tekintve egyedülálló kez-
deményezés nemcsak Szencen, hanem a 
szélesebb régióban is. 
A Tudomány Hetének kiemelt rendezvénye, 
a IV. természettudományi diákkonferencia, 
november 14-én csütörtökön került meg-
rendezésre. Prof. Ing. Mészáros Alajos, 
PhD, Dhc. egyetemi professzor, Mgr. Miklós 
Péter, PhD., PaedDr. Fedorová Jana és Doc. 
Ing. Hamerlik László, PhD. alkották a konfe-

rencia szakértői bizottságát. Idén hét előa-
dást értékeltek: Hlaváč Anna - A kis csúnya 
kedvencem; Urbán Sára - Természeti érté-
kek egy lakótelep közelében; Straňák Hana 
- Molylepkék kiűzése otthonunkból; Karnay 
Ábel - Klímasemlegesség; Jakubáč Erik 
- Gerincbántalmak; Nagy Vivien - A fajok 
behurcolása és a biológiai invázió a szenci 
régióban; Richter Richárd - Kreativitás és 
személyiségtípusok mérése iskolámban. 
A bizottság idén is értékes tanácsokkal 
látta el a kutató diákokat, pozitívan érté-
kelte a témák sokszínűségét és örömmel 
állapította meg, hogy a pályamunkák  színvonala évről évre emelkedik.         VCs

Tudomány Hete az alapiskolában

A jubileumi Szenczi Molnár Albert Napok 
november 9-én a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskolában megrendezett záróünnep-
séggel értek véget. Meg kell azonban em-
líteni két fontos, az ünnepségsorozat végét 
megelőző szenci eseményt, amelyekről 
lapunk múlthavi számában még nem ad-
hattunk hírt.  Október 29-én a Szenc és 
Vidéke Társulás szervezésében került sor 
a Szenci járás magyar tannyelvű alapisko-
láit látogató kiselsőseinek ünnepélyes kö-
szöntésére a Szenci Művelődési Központ 
mozitermében. Az elsősök műsora kitűnő 

alkalommal szolgált a Rákóczi Szövetség 
képviselőinek a magyar tannyelvű iskolába 
íratott elsősök számára létesített ösztöndíj 
átadására. Idén 55 gyermek kapott ösz-
töndíjat. Tizennyolc éve nem volt ennyi ma-
gyar elsős járásunkban. A kicsik fellépései 
közti szünetekben az ünnepség vendégei 

szóltak a közönséghez. Beszédet mondott 
Varga Tamás, Magyarország Külgazdasági 
és Külügyminisztériumának államtitkára és 
a szenci származású Halzl József, a Rákó-
czi Szövetség tiszteletbeli elnöke. Elmond-
ták, hogy a beiskolázási program, valamint 
az óvoda és iskolafejlesztési programok 
eredményesek, növelni tudták a magyar 
közösségben a magyar tannyelvű iskola 
választásának esélyeit. Jelen volt Magyar-
ország Pozsonyi Nagykövetségének taná-
csosa Kanyár Gyöngyi és Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség elnöke is, akik a mű-
sor végeztével részt vettek a beiskolázási 
ösztöndíjak átadásában. 
November 6-án szerdán a Komáromi Jó-
kai Színház előadásában Molnár Ferenc 
Üvegcipő című vígjátéka került a szenci 
közönség elé. A Szenczi Molnár Albert 
Napok utolsó előtti eseménye nagy sikert 
aratott, amihez nagyban hozzájárult a két 
főszereplő, Bandor Éva és Bárdos Judit 
nagyszerű alakítása is.
Végül elérkezett november 9-e, a záró-
nap. Koradélután a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola színháztermében Oravec Vero-
nika és Moore Emília énekével indult az ün-
nepi előadás.  A jubileumi záró ünnepség 
szónoka Gál Sándor, József Attila-díjas köl-
tő lett volna, az egészségi állapota azon-
ban nem tette lehetővé, hogy jelen legyen 
az ünnepélyen. Gál Sándor: Így kezdődött 

- Visszatekintés a Szenczi Molnár Albert 
Napok indulására című beszédét Bárdos 
Gyula, a Csemadok országos elnöke tol-
mácsolásában hallgatta meg a közönség. 
Ezt követően „Szállj, madár, szállj!” címmel 
irodalmi összeállítást adtak elő az isko-
la diákjai, felidézendő az iskola névadója 
Szenczi Molnár Albert emlékét. A megem-
lékezést a Rómeó vérzik zenekar frontem-
bere, a Felvidéki és Érsekújvári Rockszín-
pad, valamint a Magyar Lovas Színház 
tagja, Kovács Koppány előadása zárta. 
Hagyománnyá vált, hogy kiállítás nyílik a 
zárónapon. Idén a hetvenéves Csemadok 
munkásságára visszatekintő molinókat fel-
vonultató tárlat volt látható az emeleti folyo-
són. Végül a szenci politikai és társadalmi 
szervezetek, valamint a magyar tannyelvű 
iskolák képviselői az iskola előcsarnoká-
ban megkoszorúzták Szenczi Molnár Al-
bert domborművét.                                 VCs

Véget értek az 50. Szenczi Molnár Albert Napok

ZŠ A. M. Szencziho úspešne uplatňuje ino-
vatívne formy popularizácie vedy. Týždeň 
vedy je jedinečným projektom nielen v Senci, 
ale aj v rámci širšieho regiónu, ktorý približu-
je školskej mládeži aktuálne otázky vedy na 
vysokej úrovni, ale v ľahko stráviteľnej a pre 
deti veľmi príťažlivej podobe.
Jedným z vrcholov Týždňa vedy bola IV. prí-
rodovedná konferencia žiakov. Prof. Ing. Ala-

jos Mészáros, PhD, Dhc., Mgr. Péter Miklós, 
PhD., PaedDr. Jana Fedorová a Doc. Ing. 
László Hamerlik, PhD. tvorili porotu konferen-
cie. Uznávaní odborníci si vypočuli a hodno-
tili sedem žiackych prác: Anna Hlaváč – Môj 
malý a škaredý miláčik; Sára Urbán – Prírod-
né hodnoty v blízkosti sídliska; Hana Stra-
ňák – Ako dostať mole preč z nášho obydlia; 
Karnay Ábel – Klimatická neutralita; Jakubáč 

Erik – Bolesti chrbtice; Vivien Nagy – Biolo-
gická invázia - prísun nepôvodných druhov 
do seneckého regiónu; Richárd Richter – 
Meranie kreativity a určenie osobnostných 
typov na našej škole. Porota poskytla cenné 
rady mladým bádateľom. Páčila sa im tema-
tická rozmanitosť konferencie a s radosťou 
konštatovali, že úroveň spracovania príspev-
kov z roka na rok rastie.                            VCs

Týždeň vedy v ZŠ A. M. Szencziho

Nemes célt állítottak maguk elé a Szenczi Molnár Albert emlékének ápolása érdekében összefogó földijei, amit Gál Sándor költő 
így fogalmazott meg: „Félszáz esztendő egy emberöltőnyi idő. Amikor a régi könyvtárban megnyitottam az első Szenczi Molnár 
Albert Napokat Nagy János kisplasztikai munkáiból, azzal a hittel tettem, hogy egyazon alázatos szolgálói és megtartói lehetünk  

anyanyelvünknek, kultúránknak és nemzetünknek, amiként Szenczi Molnár Albert és nemzedéktársai voltak.”  
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Slávnostné ukončenie 50. Dní Alberta Mol-
nára Szencziho sa konalo 9. novembra 
2019 v divadelnej sále ZŠ Alberta Molnára 
Szencziho. Treba však najprv spomenúť dve 
významné podujatia, ktoré sa uskutočnili 
po uzávierke minulého vydania Senčana. 
Privítanie prváčikov škôl s vyučovacím ja-
zykom maďarským okresu Senec má pev-
né miesto v programe Dní A. M. Szencziho.  
Prváčikovia predviedli svoju šikovnosť plnej 
sále MsKS, kde ich sledovali aj štátny ta-
jomník Ministerstva zahraničného obchodu  
a zahraničných vecí Maďarska Tamáš Varga 
a radkyňa Veľvyslanectva Maďarska v Bra-

tislave Gyöngyi Kanyár. Nechýbal ani čest-
ný predseda nadácie Rákóczi Szövetség, 
senecký rodák József Halzl a predseda 
nadácie Csongor Csáky. Podujatie poskytlo 
dôstojný rámec pre predstaviteľov nadácie 
Rákóczi Szövetség, aby odovzdali poukazy 
na vstupné štipendiá rodičom rekordných 
55 prváčikov.
Predposledným bodom v programe Dní A. 
M. Szencziho bolo predstavenie veselohry  
v kinosále MsKS. Hra Ferenca Molnára 
Sklenené topánky v podaní Jókaiho divadla 
v Komárne zožala veľký úspech aj vďaka he-
rečkám v hlavnej úlohe, Eve Bandor a Judit 
Bárdos.
V druhú novembrovú sobotu prišlo na rad 
slávnostné ukončenie jubilejných Dní Al-
berta Molnára Szencziho. Najprv prítom-
ným zaspievali šiestačky Veronika Oravec 
a Emília Moore. Slávnostný príhovor pri-
pravil básnik Sándor Gál, ktorý sa však zo 
zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť 
podujatia. Jeho „Spomienky na začiatky 
Dní Alberta Molnára Szencziho“ predniesol 
celoslovenský predseda Csemadoku Gyu-
la Bárdos. Po príhovore vystúpili žiaci školy  

s literárnym pásmom, sviežo a vtipne spra-
covanou spomienkou na A. M. Szencziho. 
Program uzatváralo vystúpenie muzikálové-
ho herca a rockového speváka Koppánya 
Kovácsa. Riaditeľka školy Mónika Matus 
pripomenula, že je tradičnou súčasťou zá-
verečných programov Dní A. M. Szencziho 
otvorenie výstavy. Tohoročná expozícia po-
zostáva z panelov prezentujúcich sedemde-
siatročnú históriu Csemadoku. Zúčastnení 
sa potom presunuli do vestibulu, kde boli 
účastníkmi pietneho aktu položenia vencov 
k reliéfu Alberta Molnára Szencziho.

VCs, Foto: VCs, AG

Skončili sa 50. Dni Alberta Molnára Szencziho

Na začiatku jesene zorganizovala senec-
ká farnosť šesťdňový poznávací zájazd do 
Sedmohradska. V Arade sme si pripomenuli 
170. výročie popravy dvanástich generálov 
a plukovníka revolúcie v rokoch 1848-49 
položením venca k pomníku aradských mu-
čeníkov. Po vzhliadnutí hradu v Deve sme 
zamierili do Detského domova sv. Františka, 
ktorý založil a vedie legendárny františkán 
Csaba Böjte. S radosťou sme odovzdali 
naše dary zverencom domova. V Albesti 

sme si uctili pamiatku padlých hrdinov v bit-
ke pri Sighisoara revolúcie v rokoch 1848-
49, kde zahynul aj básnik Sándor Petőfi. 
Naša púť vrcholila v Sumuleu. Toto miesto 
je najposvätnejším pútnickým miestom a 
kultúrno-historickou pamiatkou nielen Si-
kulov, ale aj všetkých Maďarov, kde v tomto 
roku celebroval omšu aj pápež František. 
Stihli sme pozrieť aj unikátne prírodné úka-
zy Sikulska, ako priesmyk Cheile Bicazului 
a jazero Lacul Rosu. V závere našej púte 

sme položili veniec na hrob Alberta Molná-
ra Szencziho v krásnom meste Cluj-Napo-
ca. Poslednú zastávku sme mali v Oradei. 
Okrem spomínaných zastávok sme stihli 
navštíviť veľa ďalších nádherných miest. 
Za našu púť plnú zaujímavých aj dojemných 
zážitkov patrí vďaka otcovi Andrejovi Bošňá-
kovi, ktorý urobil všetko preto, aby sme sa 
vrátili domov nielen so zážitkami na celý ži-
vot, ale aj duchovne posilnení.

Gabriella Kamenár         

A szenci egyházközség koraősszel 6 na-
pos erdélyi zarándoklatot szervezett. Utunk 
első állomása Aradra vezetett, ahol megko-
szorúztuk az aradi vértanúk emlékművét 
a 170. évforduló alkalmából. Innen tovább 
haladva Máriaradnán és Marosillyén áll-
tunk meg. Másnap Déva várát vettük célba 
és innen ellátogattunk a Böjte Csaba által 
alapított Szent Ferenc Gyermekotthonba, 
ahol nagy szeretettel átadtuk az összegyűj-
tött adományainkat.  Vajdahunyad, Gyula-
fehérvár és Segesvár következett, majd 
Fehéregyházára utaztunk, ahol a seges-
vári csata zajlott és Petőfi Sándor az életét 
vesztette.  A Petőfi-múzeum kertjében az 
elesett hősök tömegsírja közelében elhe-
lyeztük koszorúnkat a költő életnagyságú 
szobra előtt. A következő nap elérkezett a 
zarándoklat csúcspontja Csíksomlyó. Ez 
a hely nemcsak a székelyek, hanem az 
összmagyarság egyik legnagyobb zarán-
dokhelye és kultúrtörténeti emléke, ahol 
idén Ferenc pápa szentmisét mutatott be. 

Lelkiekben feltöltődve Székelyföld két ter-
mészeti csodáját, a Békás szorost és a 
Gyilkos tavat kerestük fel. A továbbiakban 
Székelyudvarhely megtekintése után Szej-
kefürdőre és Korondra látogattunk el, majd 
a pompázatos Kolozsvár lenyűgöző látké-
pe tárult elénk. Itt is koszorút helyeztünk el 
Szenczi Molnár Albert sírján. Utunk utolsó 

megállója Nagyváradon volt. 
A megható és élményekben gazdag zarán-
doklatért köszönet jár Bošňák András atyá-
nak, aki mindent megtett azért, hogy min-
denki lelkiekben megerősödve életre szóló 
csodás élményekhez jusson.
Kamenár Gabriella írását a www.senec.sk/hu 
portálon olvashatják el teljes terjedelmében.        

Erdélyi zarándoklat

Púť do Sedmohradska
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Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov

Anna Buzalková (75), Jozef Rózsa (80), 
Mária Szabová (80)

Jednota dôchodcov

Alžbeta Čertíková (70), Anna Buzalková 
(75), Ing. Alexander Kovács (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Helena Bežúchová (55), Eva Pomšárová (75)

Spomíname

Dňa 28.12.2019 si pri-
pomíname 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel a ocko 
Alexander Sabadoš.  
S láskou a modlitbami 
spomínajú manželka Má-
ria, syn Pavol, dcéra Má-

ria a ostatná rodina.

Dňa 29. novembra uply-
nulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá manželka, mamič-
ka, babička, sestra Anna 
Baďuríková. S láskou  
a vďakou na ňu spomína 
rodina, priatelia, známi.

Dňa 10.12.2019 uplynie 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
Gabriel Bordács. S lás-
kou naňho spomína celá 
smútiaca rodina. Navždy 
zostaneš v našich srd-
ciach.

17.decembra uplynie 12 
rokov od smrti našej milo-
vanej matky, babičky He-
leny Demovičovej rod. 
Stupkovej. Spomína Pali 
s rodinou.

Dňa 4. novembra 2019 
sme si pripomenuli 10. 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný Sil-
vester Gottgeisel. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S 
láskou spomína manžel-

ka, dcéry, syn, zaťovia, vnúčatá a pravnúča.

2019 november 4 – én emlékeztünk meg 
szeretett Gottgeisel Szilveszter halálának 
10. évfordulójára.
Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy 
néma pillanatot. Szeretettel emlékezik fele-
sége, lányai, fia, vejei, unokái és déduno-
kája.

Dňa 30.10.2019 sme 
sa navždy rozlúčili  
s našou milovanou ma-
mou, babkou, prabab-
kou Erikou Kovácso-
vou rod. Balkovskou, 
ktorá nás vo veku 77 
rokov opustila dňa 
20.10.2019. Ďakujeme 

všetkým blízkym a známym, ktorí sa s ním 
prišli rozlúčiť, za prejavenú sústrasť a za 
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Dňa 25.11.2019 uply-
nulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný syn, brat, vnuk 
a krstný syn, Tomáš 
Kuzma. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomien-
ku.

Ďakujem rodine  pria-
teľom, známym a su-
sedom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou drahou 
Marianou Piroskovou, 
rod. Podmanickou, 
ktorá nás 3.11.2019 na-
vždy opustila. Ďakujem 
za kvetinové dary a pre-

javy podpory v ťažkej chvíli. Ďakujem poh-
rebnej službe VA-SI za dôstojnú rozlúčku 
so zosnulou.

Je to už 8 rokov, čo si 
nám odišiel do neba  
a nám ostalo ticho  
v duši. Prázdna je náruč 
bez teba, keď tvoju tvár 
len tuším. Staraj sa nám 
tam, Bože, oňho – prosí-
me. Odišiel si preč, nás 
to veľmi bolí, opustil si 
tento svet aj proti svojej vôli. S láskou spo-
mína na Duška Bedeča smútiaca rodina.

Tak rýchlo ten čas letí, 
tak rýchlo uteká. No kaž-
dý deň mamička, ocko 
patrí Vám naša spomien-
ka. Osud Vám nedoprial 
dlhšie s nami byť, ale  
v našich srdciach bude-
te stále žiť. Dňa 28.11. 

uplynulo pätnáste výročie smrti našej dra-
hej mamičky a babič-
ky Irenky Slovákovej 
a 27.12. trináste výro-
čie nášho ocka a ded-
ka Juraja Slováka. 
S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami. Kto 
ste ich poznali venujte 
im tichú spomienku.

Odišiel si tíško, niet Ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach ale žiješ stále spo-
mienkami. Dňa 2.12.2019 
uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, dedko, švagor Šte-
fan Šupala. S láskou 
spomína celá rodina.

Dňa 14. 12.2019 uplynie rok, čo nás ná-
hle opustil náš milovaný otec, dedko, pra-
dedko Dušan Lovíšek. Kto ste ho poznali  
a mali radi, venujte mu tichú spomienku.  
S láskou a úctou spomínajú dcéry Ľubica  
a Majka s rodinami.

Dňa 4.12.2019 si pripo-
míname prvé výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama  
a babka Helena Kisso-
vá rod. Bordácsová. 
Zostala žiť v našich srd-
ciach a spomienkach.  
S láskou na ňu spomína 
dcéra Elvíra s rodinou.

Bolesťou unavený tíško 
si zaspal, dotĺklo srdieč-
ko, prestalo biť. Už niet 
návratná ani nádeje, len 
cestička k hrobu nás k 
tebe zavedie. Kytičku 
kvetov na hrob ti môžem 
dať spokojný spánok ti 
priať a s úctou spomínať. 

Dňa 20.12. 2019 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil Juraj Svoreň. S láskou spomína 
sestra Zdenka s rodinou. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichu spomienku.

Dňa 21.11.2019 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
svokor a deduško Šte-
fan Straňák. S láskou 
spomína celá rodina. 
Navždy zostaneš v na-
šich srdciach a spo-
mienkach.
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• Váš kolega na University of Groningen, 
laureát Nobelovej ceny za chémiu, tvorca 
molekulového „nanoauta“, profesor Ben 
Feringa, sa zúčastnil 71. zjazdu chemikov 
vo Vysokých Tatrách a 9. septembra na-
vštívil Univerzitu Komenského, ktorá mu 
udelila Veľkú zlatú medailu UK. Boli ste 
pri tom?
Žiaľ nie. Môj druhý syn Daniel sa naro-
dil pred štyrmi týždňami a zatiaľ nemám 
šancu sa od neho pohnúť. Ben Feringa 
má silné väzby na Slovensko cez čle-
nov jeho výskumného tímu pochádza-
júcich zo Slovenska. Zvítať sa s Benom 
na Slovensku by bolo naozaj veľmi milou  
a vzácnou udalosťou, ale z pochopiteľ-
ných dôvodov to nemohlo vyjsť.
• Naposledy sme sa rozprávali v roku 
2016, keď ste sa stali čestnou občiankou 
Senca. Čo všetko sa odvtedy zmenilo?
Zhodou okolností som vtedy bola  
v Senci tiež na trojmesačnej materskej 
dovolenke s mojím prvorodeným synom 
Gabrielom. Po návrate na univerzitu  
v Groningene som dostala príležitosť 
rozšíriť svoj samostatný výskumný tím 
zaoberajúci sa výskumom v oblasti ze-
lenej a udržateľnej chémie a chémie 
obnoviteľných surovín. Medzi inými sme 
dosiahli pekné výsledky vo vypracovaní 
metód rozloženia a opätovného zužitko-
vania lignocelulózy a lignínu. Napriklad,  
z lignocelulózy vieme v troch krokoch 
produkovať také látky, ktoré sú v budúc-
nosti použiteľné v medicíne a farmaceuti-
ke, pričom nevznikajú žiadne nebezpeč-

né vedľajšie produkty, len voda. Publiku-
jeme v najprestížnejších vedeckých ča-
sopisoch ako Nature Catalysis, Science 
Advances a ďalšie. Na základe výsledkov 
môjho tímu som získala ďalšie zdroje 
od Holandskej vedeckej rady a z európ-
skych fondov na rozvoj vedy a výskumu, 
takže náš výskumný tím sa mohol rozšíriť 
na 15 členov. 
• Rozhodli ste sa zmeniť miesto pôsobe-
nia. Prečo?
Dostala som viacero ponúk, prakticky  
z celého sveta. Veľmi lákavé ponuky prišli 
zo zámoria, ktoré mi stále nedajú pokoj, 
hoci som sa už rozhodla pre Graz. Nastu-
pujem tam na Karl-Franzens-Universität 
Graz ako takzvaný full professor, čo je 
najvyššia vedecká hodnosť v západnom 
akademickom prostredí. Táto pozícia 
znamená aj úplnú slobodu rozhodovania. 
Dostanem príležitosť vytvoriť odbor orga-
nickej chémie a obnoviteľných surovín 
podľa vlastného uváženia s predpokla-
daným počtom do tridsať spolupracovní-
kov. Svoje rozpracované témy prenesiem  
z Groningenu do Grazu, dokonca aj väč-
šina mojich doterajších spolupracovní-
kov ma nasleduje do Rakúska. V Gronin-
gene som sa cítila veľmi dobre a aj môj 
odchod prebiehal v prajnej a priateľskej 
atmosfére.  Pri rozhodovaní zavážilo aj to, 
že budem o poriadny krok bližšie k svojej 
domovine. 
• Čo vás čaká v Grazi?
Popri lignocelulóze a ligníne sa chcem 
viac venovať aj obnoviteľným polymérom. 

Pre ľudstvo predstavujú čoraz väčší prob-
lém hromadiace sa nerozložiteľné plasty. 
Hľadáme polyméry, ktoré nie sú vyrába-
né z ropy, ale z obnoviteľných zdrojov  
a sú rozložiteľné. Zároveň chceme, aby 
sa výsledky základného výskumu dostali 
čo najskôr do výroby. V júni som získala 
zdroje od EU prostredníctvom certifikátu 
ERC - Proof of Concept. Cielene vyvíjame 
látky s novými vlastnosťami pre výrobu 
konkrétnych produktov, čím sa podstatne 
skráti doba, kým sa výsledky základného 
výskumu zúročia vo výrobnej sfére.
Teším sa na nové výzvy, medzi ktorými 
bude aj jedna, síce veľmi náročná, ale pre 
mňa príjemná úloha. Každý rok sa orga-
nizujú prestížne konferencie najvýznam-
nejších výskumných tímov sveta v rámci 
Gordon Research Conferences. V roku 
2020 budem predsedať Gordon Rese-
arch konferencii  tímov zaoberajúcich sa 
výskumom Lignínu.
• Ako sa cítite v Senci?
Môj vzťah k rodnému mestu a k ľuďom, 
ktorých poznám z detstva, je veľmi silný. 
Malý Daniel si pýta celý môj čas pre seba, 
ale som veľmi rada, že sme tu spolu a mô-
žem ho kočíkovať tu na Lichnerke. Starší 
syn Gabriel si veľmi pochvaľuje škôlku  
a samozrejme aj milé učiteľky. Kým sme 
v Senci, chodí do Materskej školy Alber-
ta Molnára Szencziho. Veľmi mu chutí 
strava a zvlášť sa teší na polievky, ktoré 
v Holandsku chýbajú v menu škôlkarov. 
Skrátka sme tu doma. 
              Zhováral sa Csaba Vysztavel

ROZHOVOR

Katalin Barta Weissert, prof. Dr. prírodných vied, je rodáčkou nášho mesta. V čase rozhovoru bola docentkou na Stra-
tingh Institute University of Groningen v Holandsku. V Senci u mamy sa zdrží počas trojmesačnej materskej dovolenky 
po narodení druhého syna. Od 1. decembra 2019 obsadí miesto profesorky chémie v Rakúsku na Karl-Franzens-Uni-

versität Graz. Rozhovor sme absolvovali počas kočíkovania mesačného Daniela po Lichnerke.

Kočíkovali sme so špičkovým vedcom, čestnou občiankou Senca

Katalin Barta Weissert (tretia zľava) s členmi svojho výskumného tímu.                                                      Foto: archív Katalin Barta Weissert
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Úspech je odmena za drinu
Na 15. ročníku Brazilian Jiu Jitsu Hungarian Open sa v kategó-
rii Absolute White Adult stretlo 9. novembra 2019 dvadsaťtri 
pretekárov. Naši chlapci z Best Fitness Senec – Clube De Jiu 
Jitsu Pitbull Slovakia vybojovali jednu zlatú, tri strieborné a dve 
bronzové medaile! Sme nesmierne pyšní na našich chlapcov 
a mužov:

Kids GI 13, 14, 15 Years old /
Other colors/Boys/ -64 kg
1. miesto - Matej Čerňan 
Kids GI 16, 17 Years old/Whi-
te/Boys/ +82 kg
2. miesto – Samuel Nagy
Adult GI /White/ 94,3 kg
3. miesto - Lukáš Lupták

Masters GI /White/ -94,3 kg 
2. miesto – Matej  Šutara
Absolute -White - Adult
2. miesto – Lukáš Lupták 
3. miesto – Zoltán Madarász
Pamätajme, že úspech je od-
mena za drinu. Gratulujeme!

ŠK Best Fitness

Plavkyne z plaveckého klu-
bu J&T Sport Team sa 26. 
októbra zúčastnili spolu s 
trénerom Pavlom Jelenákom  
Majstrovstiev BAO na brati-
slavských Pasienkoch.
Senčanky Ivana Martišovičo-
vá si vyplávala 3. miesto 400 

m polohové preteky a Nella 
Martišovičová 2. miesto 50 m 
voľný spôsob a  2. miesto 100 
m voľný spôsob. 
Gratulujeme.

 J&T Sport Team
Tréner Pavol Jelenák
Foto: J&T Sport Team

Sestry reprezentujú Senec v plávaní

Rok 2019 očami Maťa Homolu 
Sezóna 2019 bola skutočne 
dramatická. Predchádzalo jej 
veľa zmien, ktoré boli hlavne 
pozitívne, ale v konečnom 
dôsledku prišli aj zakopnutia. 
Dôležité je však nikdy nezve-
siť hlavu a keď človek bojuje, 
bude odmenený. Sezóna, 
ktorá mala byť víťazná dopad-
la pre mladého slovenského 
pretekára inak. Seriál TCR 
Europe zakončil na 8. mieste, 
hoci vie, že mal na podstatne 
lepšie umiestnenie. 
Maťo však nezavesil prilbu na 
klinec, ale čakalo ho ešte vy-
vrcholenie sezóny v podobe 
FIA Motorsport Games 2019 
Rome, ktoré môžeme na-
zvať majstrovstvami sveta, či 
olympijskými hrami v motor-
športe. Súťaže prebiehali vo 
viacerých kategóriách. Maťo 
Homola v kategórii Touring 
Car Cup jazdil za volantom 

Hyundai i30 N TCR talianske-
ho tímu BRC Racing Team, 
ktorý pripravuje aj 4 vozidlá  
v seriáli FIA WTCR. Po jed-
nom druhom a jednom piatom 
mieste obsadil fantastické tre-
tie miesto a na Slovensko pri-
viezol historický bronz z takto 
významného podujatia!
Aká by mala byť ďalšia sezó-
na? „Veľa vecí ešte nevieme, 
ale viem, že určite chcem 
jazdiť so značkou Hyundai, 
keďže je to špičkové náradie.  
V akom tíme to bude ešte nie 
je isté, ale viem, že chceme 
zostať v seriáli TCR Europe. 
Hoci by som najradšej opäť 
jazdil FIA WTCR, no je tam 
neskutočná tlačenica špič-
kových jazdcov a bez obrov-
ských peňazí sa tam ťažko 
dostanem.“ - uzatvára Maťo 
Homola.
Zdroj: www.matohomola.sk
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Rýchlochodec Matej Tóth navštívil  
24. októbra našu školu, aby nám odo-
vzdal plaketu O2 akadémie. Je to odliatok 
jeho botasky aj s podpisom. V priesto-
roch našej školy ho privítalo vedenie 
spolu so žiakmi prvého stupňa v počte 
86 žiakov. Žiaci sa mohli Mateja spýtať 
na všetko, čo ich zaujímalo. Počúvali ho  
s nadšením a žasli nad jeho zlatou  me-

dailou z olympiády. Pripravili aj darček, 
ktorý vytvorili v spolupráci s trénerkami 
akadémie Mgr. Nemcovou a Mgr. Tótho-
vou. Na záver nám Matej ukázal aj rých-
lochôdzu, čo sme si potom na tréningu aj 
vyskúšali. 
Ďakujeme všetkým za hlasy, ktoré nám 
pomohli stať sa súčasťou O2 akadémie.

Mgr. Tóthová, ZŠ Mlynská

Matej Tóth zavítal do ZŠ Mlynská a ZŠ Kysucká Do 10. 1. 2020 sa podávajú
návrhy na športovca 
roka 2019

S blížiacim sa koncom roka sa už pripra-
vujeme na nový rok. Budeme v ňom tiež 
vyhlasovať najúspešnejších športovcov 
mesta Senec za rok 2019. Navrhovať kan-
didátov môžu športové kluby, občania  
a organizácie po dohode s príslušným 
športovým klubom alebo asociáciou. 
Viac informácií na rebosovag@senec.sk.
Kritériá na vyhlásenie najúspešnej-
ších športovcov mesta Senec za rok 
2019 budú zverejnené stránke mesta  
Senec www.senec.sk a facebookovom 
profile mesta - Mesto Senec - oficiálna 
stránka.
Návrhy je potrebné doručiť najneskôr do 
10. januára 2020. O ocenených športov-
coch bude rozhodovať komisia športu 
na svojom zasadnutí.
Vyhlásenie ankety Športovec roka mes-
ta Senec za rok 2019 bude 4. marca 
2020 v kinosále MsKS o 17:00. Športové 
kluby a jednotlivci sa môžu prihlásiť do 
programu, aby sa odprezentovali pred 
publikom. Každá aktivita sa ráta.      MO

Matej Tóth strávil čas aj na Základnej 
škole na Kysuckej ulici, kde ho deti tiež 
privítali s nadšením. O2 akadémia prine-
sie aj tejto škole veľa nového. Dúfame, že 
najmä lásku k športu.                            MO

Okolie ŠKD J. G. Tajovského ožilo farbami
Sen sa stal skutočnosťou. Pri budove 
ŠKD bola dlhé roky asfaltová plocha. Ak 
sa deti chceli hrať vybíjanú, futbal, či ská-
kať škôlku, vychovávateľky museli zapojiť 
svoju fantáziu a všetko kresliť kriedami.
V októbri však nastala vysnívaná zmena. 
Mesto odsúhlasilo návrh podaný pani vy-
chovávateľkou Monikou Škovránkovou, 
viceprimátor Juraj Gubáni pridal ruku  
k dielu a výsledok sa dostavil. Základné 

nástreky dvoch ihrísk boli na svete. Nie-
čo však tomu chýbalo. Majiteľ firmy S.T.O. 
ZNAČENIE s.r.o. Vladimír Krajčovič sú-
hlasil s farebným dotvorením. A to nie je 
všetko. Na vlastné náklady, sponzorsky, 
realizoval všetky farebné návrhy. Čereš-
ničkou na torte sú slovenské motívy. Spo-
lupráca s takýmto mladým podnikateľom 
je skutočne unikátna, veľmi si ju vážime  
a ďakujeme.                                MonSkov
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Znovu prežijeme jeden krásny deň 
Milí bežci, športovci, priatelia Senec-
kého vianočného behu, nezabudnite 
na vianočný beh ktorý sa bude konať 
24.12.2019 o 10:00 na trase 7,0 km. Štart 
a cieľ: Nám 1. mája (stromček). Beh je 

ponímaný ako atrakcia pre bežcov, preto 
nie je vyberané štartovné a nie sú štar-
tovné čísla, nemeria sa čas. Budeme 
radi, ak si zvolíte štýlový  bežecký via-
nočný outfit, čo však nie je nutnosť. Po- 

dujatie má nádych blížiacich sa vianoč-
ných sviatkov. Po dobehnutí vás bude 
čakať čaj a punč na osvieženie a malé 
občerstvenie.

OZ Beh Senec

Plážové hádzanárky zo SPORT CLUB Se-
nec-Cannabis Energy Drink sa zúčastnili 
na turnaji Ligy majsteriek v plážovej há-
dzanej, ktorý sa konal 24. – 27. októbra 
2019 v talianskej Katánii.
Na turnaji sa zúčastnilo 13 ženských  
a 16 mužských družstiev. Mužská repre-
zentácia skončila na 11. mieste. Dievčatá 
prehrali na turnaji dva zápasy, prvý v zá-
kladnej skupine s minuloročnými majster-
kami Európy z Maďarska a druhú prehru si 
na konto pripísali v štvrťfinále so španiel-
skym Team Almeria, čím sa rozplynuli sny 
o účasť vo finále. Nasledoval súboj o tretie 
miesto, ktorý naše dievčatá vyhrali proti 
dánskemu majstrovi.
SPORT CLUB Senec podal zatiaľ neofici-
álnu prihlášku na zorganizovanie ďalšieho  
ročníka Champion Cupu na Slnečných ja-
zerách v Senci.

Zdroj: SPORT CLUB Senec

SPORT CLUB Senec priniesol bronz z Champion Cup 2019 Catania


