Veľkému letnému karnevalu opäť kraľovala tvorivosť
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Seneckým letom sme otvorili letnú sezónu na Slnečných jazerách. Skupina Gladiator, Richard Müller a Katarína Knechtová spolu s ďalšími
kapelami a interpretmi prilákali na južnú stranu takmer 13 000 návštevníkov. Extrémne horúce počasie vyvážili nielen diváci ale aj niektorí účinkujúci vo vlnách jazier. Deti sa zabavili na divadielkach a dospelí na siláckej show. Zlatým klincom programu bol nádherný ohňostroj. Foto: VCs

Organizácia parkovania a dopravy počas sezóny na Slnečných jazerách
Počas letnej turistickej sezóny od 1. júla do
15. septembra bude k dispozícii hlavne pre
obyvateľov, ktorí cestujú vlakom, areál bývalých stavebnín - budovy na Železničnej
ulici. Parkovanie bude zabezpečené počas celého dňa pre tých, ktorí sa preukážu
30-eurovou permanentkou (na auto), resp.
za poplatok 1 euro/deň.
Všetkým, ktorí cestujú vlakom, odporúčame, aby využívali v maximálne možnej miere toto parkovisko a prenechali parkovanie
v areáli Slnečných jazier – juh celodenným
návštevníkom.

Čo sa týka severnej strany Slnečných jazier,
nastala zmena v tom, že sa bude využívať
cesta pri plote za stanovým kempingom
s výjazdom pri aquaparku (jednosmerka). Stanový kemping je oplotený a budú
tam mať prístup iba stanujúci návštevníci.
Na pešiu zónu bude povolený vstup iba
návštevníkom hotelových zariadení, chatárom tejto časti a zásobovacím vozidlám.
Týmito opatreniami chceme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti korčuliarov, cyklistov
a peších v tejto zóne.
Ing. Róbert Podolský, riaditeľ SCR
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Poslanci schválili v záhradkách stavebnú uzáveru

Podnety od občanov

Predprázdninové zasadnutie mestského
zastupiteľstva otvoril primátor Badinský,
ktorý okrem informácií o dianí v meste
Senec od ostatného zasadnutia uviedol
aj stav priorít, ktoré si vedenie mesta
a poslanci stanovili na toto volebné obdobie. Medzi prioritami je aj nadstavba
a prístavba polikliniky, ku ktorej čaká na
predstavy poslancov a poslaneckých
klubov, aby sa mohli začať prípravné práce. Na projekte športovej haly pracuje
komisia športu, ktorej predseda sa bol
inšpirovať v neďalekých Piešťanoch, kam
sa podľa našich informácií chystá aj zvyšok komisie. Nadstavba materskej školy
na Kysuckej ulici je momentálne vo fáze
vnútorného statického posudzovania
a v auguste sa začnú práce na zateplení
Základnej školy s VJM Szencziho. Príprava územného plánu sa skomplikovala, ale
pracuje sa na vyriešení problémov.
Prvé dva body sa riešil záverečný účet
mesta Senec za rok 2018. Najprv sa
k nemu vyjadril hlavný kontrolór a následne ho poslanci schválili.
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo aj
vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2018 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o., ktorá skončila v strate
-57 218,84 eura.
Svoj rozpočet za rok 2018 vyhodnotilo aj
Mestské kultúrne stredisko Senec, ktoré
malo zisk 10 338,70 eura.
V návrhu na zmenu rozpočtu sa diskutovalo o tom, či má mesto investovať
do smart mapy verejného osvetlenia.
V záverečnom hlasovaní sa zmena rozpočtu aj s týmto bodom schválila.
Dotáciu na realizáciu asymetrických LED
svietidiel a nasvetlenie priechodu pre
chodcov z dvoch strán na ulici Sokolská
a Fándlyho schválili poslanci jednohlas-

Mesto Senec sa opäť výborne umiestnilo na každoročnom vyhodnotení portálu
Odkazprestarostu.sk, kde za rok 2018
získalo 1. miesto v riešení podnetov v kategórii miest do 20 000 obyvateľov.

ne. Ide o výzvu Prezídia Policajného zboru a výška povinného spolufinancovania
je 5%, čiže 406,41 eura. Práve tieto priechody sú veľmi frekventované, pretože sa
tu nachádzajú dve materské školy, jedna
základná škola a dve základné umelecké
školy.
Poslanci odsúhlasili aj stavebnú uzáveru v štyroch záhradkárskych oblastiach,
ktorá bude trvať do vzniku nového územného plánu alebo maximálne 5 rokov. Dôvodom je, aby sa tieto oblasti nezahusťovali nežiadúcou výstavbou. Výnimka platí
na inžinierske siete a ploty.
Poslanci súhlasili aj s nákupom nového
auta na rozvoz stravy pre sociálny odbor
mesta Senec.
Vzniklo tiež nové všeobecne záväzné
nariadenie o príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v našich školách. Problematikou obedov „zadarmo“ sa budeme
bližšie zaoberať v septembrovom čísle
novín.
Súhlas na zaradenie do siete škôl a školských zariadení získala nová súkromná
materská škola Prima Kids.
Hlavný kontrolór predstavil plán svojej
činnosti na 2. polrok 2019, ku ktorému
mu poslanci pridali aj skontrolovať podmienky užívania dreveného podkladu
ku klzisku a tiež zmluvy o energiách
a investíciách do mestskej budovy na štadióne.
Ďalšie body sa týkali návrhov na odpredaj, prenájom či výpožičku nehnuteľnosti. Priamy prenájom priestorov v MsKS,
o ktorom sa rokovalo už na minulom zasadnutí bol pridelený Demons Fighting
Clubu.
Viac informácií nájdete v zápisnici, ktorá je
zverejnená na www.senec.sk a vo videozázname na www.zastupitelstvo.sk MO

V súvislosti s podnetmi občanov, ktoré
mesto rieši, je však už zavedená nová
platforma. Aplikácia Lepšia obec, ktorá
funguje a občania na ňu pridávajú svoje
podnety, má niekoľko výhod. Mesto jej
prostredníctvom pridáva oznamy napríklad o odstávkach, ktoré si užívatelia vedia pozrieť priamo vo svojich mobiloch.
Účastníci nie sú anonymní a mesto s nimi
môže podľa potreby ďalej komunikovať
o pridanom podnete. Eliminujú sa tak
napríklad aj takí, ktorí využívajú webový
priestor len na „hejtovanie“ skrytí za prezývkami.
Mesto Senec

Obedy pre seniorov
Mesto vo verejnej súťaži vybralo nového
dodávateľa obedov pre seniorov. Počas
najbližších 12 mesiacov sa budú naši seniori stravovať aj v Lahôdkach Lili, ktoré
sa nachádzajú v širšom centre mesta.
Dôchodcovia, ktorí si vyzdvihujú obedy
sami, sa môžu v tejto prevádzke naobedovať. Tí, ktorým stravu vozí mesto, ju dostanú tak ako zvyčajne.
Sociálny útvar mesta Senec

Je voda na Slnečných jazerách vyhovujúca?

Húsenice v Martinskom lese

Na sociálnych sieťach a v rôznych médiách
sa rozoberala téma kvality vody na Slnečných jazerách. O vysvetlenie mesto požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto.
V stanovisku sa píše: „Kvalita vody na prírodnom kúpalisku Slnečné jazerá v Senci
v kúpacej sezóne 2019 podľa priebežných
laboratórnych výsledkov tunajšieho úradu (odbery zo dňa 20.5.2019 a 10.6.2019)
v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch stanovených vyhl. MZ SR
č. 308/2012 Z.z. je aktuálne vyhovujúca
a nepredstavuje t.č. žiadne ohrozenie zdravia pre kúpajúcu sa verejnosť. Kvalita vody
sa v kúpacej sezóne priebežne monitoruje,
vzorky jazernej vody sa odoberajú v 2–týž-

V Martinskom lese je zaevidovaný výskyt
húsenice mníšky veľkohlavej vo zvýšenom množstve. Združenie urbarialistov
v Senci odporúča dočasne túto lokalitu
nenavštevovať.
Zdroj: Komisia životného prostredia

dňových intervaloch a podľa ich výsledkov
je riadená prevádzka kúpaliska. V súčasnosti neexistujú žiadne zdravotné dôvody
na obmedzenie alebo zákaz kúpania na Slnečných jazerách.“
Sleduje sa však aj vývoj kvality vody podľa
metodiky európskych predpisov, kde bol
zaznamenaný posun k hornej hranici príslušného limitu. Mesto by teda malo intenzívne uvažovať o zlepšení trendu stavu vody
v jazerách.
RÚVZ však uvádza, že: „pre hodnotenie
zdravotného rizika z kúpania v príslušnej
kúpacej sezóne je vždy rozhodujúca kvalita vody podľa aktuálnych výsledkov podľa
vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z., a tá je doposiaľ
v kúpacej sezóne 2019 vyhovujúca.“
MO
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Názory vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan prichádzame s novou rubrikou, v ktorej chceme dať priestor vedeniu mesta a poslancom Mestského
zastupiteľstva v Senci, aby mohli vyjadriť svoje názory na aktuálne témy.
Jednou z priorít, na ktorých sa vedenie mesta a poslanci dohodli, je aj nadstavba a prístavba polikliniky. Zaujímalo nás, čo by
v poliklinike malo byť alebo či by malo byť jej súčasťou aj zariadenie pre seniorov. Preto sme v tomto čísle položili poslancom otázku:
Ako by mala vyzerať poliklinika po nadstavbe a prístavbe?
na Hviezdoslavovej ulici by sme zriadili ranú parcelu s dobrou dostupnosťou, no
Gabriella Németh,
návrh aj realizácia by boli jednoduchšie.
novú materskú škôlku.
poslankyňa SMK-MKP
Bez ohľadu na to, či sa bude realizovať
Rekonštrukcia polikliniky je jednou
variant a) alebo b), výsledkom by mala
z našich priorít. Podporíme každý návrh, Richard Pauer,
byť moderná, fungujúca stavba zdraktorý zabezpečí jej najrýchlejšiu a naj- nezávislý poslanec
hospodárnejšiu realizáciu. Našim cie- Všetci vieme, že poliklinika v meste Se- votnej starostlivosti, s centralizovaným
ľom je, aby všetky odborné ambulancie nec potrebuje zvýšiť štandardy z hľadis- tímom odborníkov. Súčasťou objektu by
v meste boli tu, pod jednou strechou. ka stavebno-technického, kapacitného, bola aj samostatná časť s lôžkami ako
Nová poliklinika bude slúžiť okrem Sen- nutnosti zabezpečiť nových odborníkov rozšírenie kapacity strediska sociálnych
čanov aj pre okolité obce, preto by sme a lepšej dostupnosti parkovania. Za- služieb.
uvítali aj ich participáciu na realizácii
výstavby. V novej poliklinike okrem všeobecných lekárov a lekárov špecialistov
chceme zriadiť aj nové zariadenie sociálnych služieb, napr. zariadenie pre
seniorov, alebo špecializované zariadenie. Senec je zaradený do pevnej siete
poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, preto klienti v zariadeniach
sociálnych služieb v prípade potreby,
by sa dostali neodkladne k lekárskej
starostlivosti. Do zrekonštruovanej polikliniky by sme presťahovali aj Stredisko
sociálnych služieb z Hviezdoslavovej ulice a zriadili by sme v nových priestoroch
aj vývarovňu. V uvoľnených priestoroch

bezpečiť všetky 4 podmienky je možné
2 spôsobmi:
a) Nadstavbou alebo prístavbou, + rekonštrukciou pôvodného objektu, poprípade kombináciou týchto možností.
b) Postaviť úplne novú inde.
Nadstavba, prístavba + rekonštrukcia
má pozitíva. Ľudia ju nájdu na mieste,
kde sú zvyknutí, pozemok je mestský,
časť stavby už stojí. Obmedzením bude
zložitejšie riešenie parkovania, fungovanie popri výstavbe, ako aj napojenie prístavby a nadstavby na existujúcu stavbu
vzhľadom na statické možnosti a funkčno-prevádzkové vzťahy.
Novostavba inde by potrebovala prime-

Zuzana Gabrišová Košecová,
nezávislá poslankyňa

Vzhľadom na pribúdajúci počet obyvateľov nadstavba a prístavba novej polikliniky by mala riešiť rozšírenie obvodných
a odborných ambulancií. Pre dostupnú
a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v meste Senec je najpálčivejším problémom
zabezpečiť neurologickú a ortopedickú
ambulanciu, ale určite by sa mali dobudovať aj ostatné odborné ambulancie.
V nadstavbe polikliniky by mohlo byť
zariadenie pre seniorov, ktoré v našom
okresnom meste chýba.
Rubriku pripravila MO

Semafory na Diaľničnej ceste vyvolali nespokojnosť
Revitalizácia cesty II/503 umožnila v úseku
mesta Senec – diaľnica D1 – LOC Senec
Horný Bar zmenu organizácie dopravy.
Úpravou trvalého dopravného značenia
sa zvýšila kapacita a plynulosť dopravy
v uvedenom úseku. Zvýšila sa aj bezpečnosť premávky, nakoľko vznikli vyraďovacie
pruhy v mieste diaľničného mosta, pribudol jeden priebežný jazdný pruh v smere
do mesta Senec a boli osadené aj fyzické
prekážky, aby sa predišlo prípadnému nerešpektovaniu dopravného značenia zo
strany nedisciplinovaných vodičov.
Žiaľ, na danom úseku medzi Sencom
a diaľnicou D1 sa aj naďalej tvorili zápchy
počas dopraných špičiek, kedy býval
takmer úplne paralyzovaný pohyb kamiónov z priľahlého logistického parku. Pokusom o riešenie tohto stavu bolo osadenie
mobilných semaforov, ktoré tu v súčasnosti
riadia premávku. Na sociálnych sieťach sa
však množia negatívne ohlasy Senčanov
a obyvateľov okolitých obcí na svetelnú
signalizáciu, ktorá im spôsobuje zdržanie.
Dokonca bola odštartovaná internetová petícia. Signatári požadujú okamžité vypnutie
a demontáž semaforov.

O vysvetlenie sme požiadali spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s., ktorá osadila
dočasnú svetelnú signalizáciu a v súčasnej
dobe monitoruje jej prevádzku.
„Regionálne cesty Bratislava a.s., ako
správca komunikácie, po odborných rokovaniach s majiteľom cesty Bratislavským
samosprávnym krajom, príslušným Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru, Okresným úradom, odborom
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
zvolil optimálny spôsob organizácie dopravy so zvýšením bezpečnosti a plynulosti
dopravy. Na základe posledného celoštátneho sčítavania cestnej dopravy z roku
2015 predmetným úsekom cesty II/503
prechádza denne vyše 18 000 vozidiel. Pre-

to sme k návrhu pristupovali zodpovedne.
Rozrastanie logistického centra a priľahlých
prevádzok spôsobilo zvýšenie prejazdu vozidiel a preto doterajšia styčná križovatka
s určením prednosti už kapacitne nestačila tomuto náporu. V mieste križovatky pri
ČSPH Slovnaft vznikol dopravný uzol, ktorý bolo nutné z bezpečnostného hľadiska
regulovať cestnou svetelnou signalizáciou,
ktorá má vyššiu priepustnosť cestnej dopravy. Dočasná cestná svetelná signalizácia
bola osadená v máji 2019. Bude na mieste
do doby realizácie trvalej svetelnej signalizácie. Súčasný stav hodnotíme pozitívne,
po kalibrácii vidíme zníženie rizika výjazdu
z vedľajšej komunikácie. Dočasná cestná
svetelná signalizácia je osadená snímačmi
vozidiel s dynamickým riadením, pričom
operatívne vyhodnocuje dĺžky časových
cyklov. Obdobné systémy budú súčasťou
aj trvalej cestnej svetelnej signalizácie. Inou
alternatívou navýšenia priepustnosti je celková stavebná úprava cesty v predmetnom
úseku, čo si však vyžaduje vysoké investície,“ uviedol Ing. Martin Samek, pracovník
Odboru správy a investícií spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a.s.
VCs
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Senec, LED mesto roka 2014 chce byť aj Smart City mesto roka!
LED Mesto Roka
Energeticky úsporný projekt LED modernizácie verejného osvetlenia mesta Senec získal pred piatimi rokmi medzinárodné ocenenie “LED Mesto Roka 2014 v Strednej a Východnej Európe”.
Mesto vďaka dôkladne pripravenému projektu zmodernizovalo v danom roku všetkých 1900 svetelných bodov špičkovými
LED svietidlami, vybavené pokrokovými technológiami ako konštantné udržiavanie svetelného toku počas celej životnosti, autonómna regulácia v nočných hodinách, možnosť výmeny LED
modulu na mieste prevádzky, alebo excelentná optická účinnosť. Jedinečné riešenie ucelenej etapy energetických opatrení,
t.j. LED modernizácie osvetlenia splácanej z dosiahnutých úspor
na energii dosiahlo vynikajúcu 63% energetickú úsporu, vďaka
čomu mesto dodatočne získalo nenávratný grant vo výške 20%
z hodnoty projektu, čím sa dosiahla 8-ročná návratnosť investície. Znížením spotreby elektrickej energie sa výrazne odlahčilo
životné prostredie a to ročne o 252.000 kg emisií CO2 a pozitívne
hodnotené sú aj nulové svetelné emisie do horného polpriestoru.

Osvetlenie pešej zóny Lichnerova po modernizácii.

Foto: DK

ktoré sú zo statického, alebo bezpečnostného hľadiska v zmysle
noriem STN nevyhovujúce a v neposlednom rade úprava nevyhovujúcej topológie (rozmiestnenie) a doplnenie nových svetelných bodov - stožiarov.
Interaktívna smart mapa VO
Senec v rámci pripravovaného projektu vytvorenia Interaktívnej
smart mapy verejného osvetlenia obdržal spracovaný svetelno-technický audit súčasného stavu VO, v ktorom každému svetelnému bodu VO bolo priradené jedinečné identifikačné číslo,
GPS pozícia v katastrálnej mape, typ a technický stav stožiara,
typ svietidla a fotografia svetelného bodu.
Tento dokument bol v rámci výzvy v plnej výške financovaný
Ministerstvom Hospodárstva a mestu bude vhodne slúžiť aj ako
podklad pre spracovanie projektových dokumentácií nasledujúcich etáp rekonštrukcie.
Celkovo bol projekt v rámci výzvy Ministerstva Hospodárstva
spomedzi viac ako 40 projektov z celého Slovenska úspešne
vyhodnotený a schválený na realizáciu. MHSR prispieva 50%
na realizáciu projektu.
Koncepcia Smart City
Projekt nasledujúcich systémových etáp rekonštrukcie bude počítať s aktuálnymi trendami a technologickými riešeniami v zmysle európskej koncepcie „Smart City“.
Je nevyhnutné, aby mesto malo svoju infraštruktúru verejného
osvetlenia centrálne riadenú a pripravenú na aktuálnu, ako aj budúcu konektivitu Smart City a IOT zariadení, ktoré budú navzájom komunikovať a budú prepojiteľné v rámci jednej spoločnej
siete. Predbežne sa počíta s vybudovaním centrálneho riadiaceho systému, ktorý bude základným kameňom pre budúce smart
city osvetlenie ako aj siete elektronabíjačiek pre autá aj bicykle,
inteligentné kamery, mestské wifi hotspoty, ktoré budú integrované v inteligentných, modulárnych stožiarov VO.
Mesto Senec má jednoznačne ambíciu stať sa Smart City mestom
roka a byť opätovne inovatívnym príkladom pre ostatné mestá.
Rozširovať a poskytovať inteligentné služby pre obyvateľov miest
a obcí je aj jednou z priorít vlády SR a Európskej únie.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je však nevyhnutné, aby mesto v krátkodobom časovom horizonte pristúpilo k systémovým opatreniam rekonštrukcie infraštruktúry verejného osvetlenia, čo jednak
zvýši bezpečnosť občanov, zníži poruchovosť káblových vedení,
a v neposlednom rade pripraví funkčnú komunikačnú sústavu
v zmysle konceptu Smart City.
Dušan Kozic
v spolupráci s referátom verejného osvetlenia
na MsÚ v Senci

Nové svetelné
body
Osvetlenie pešej zóny Lichnerova pred modernizáciou. Foto: DK
Súčasná situácia
Vedenie mesta si uvedomuje, že realizáciou prvej etapy, ktorou
boli v roku 2013 zrealizované energetické opatrenia (výmena
svietidiel) nie je celková sústava komplexne zrekonštruovaná.
V krátkom čase sa bude musieť pristúpiť k ďalším uceleným
etapám, ktoré budú systémového charakteru, t.j. budú sa riešiť
hlavne infraštruktúrne opatrenia ako rekonštrukcia poruchových
podzemných a vzdušných rozvodov, rekonštrukcia stožiarov,

Na Gagarinovej ulici
bolo doplnené osvetlenie. Na fotografii vľavo vidieť, aký tmavý
bol priestor bez lámp
a ako sa situácia zmenila po ich osadení.
Zvýšila sa viditeľnosť
a tým aj bezpečnosť
účastníkov
cestnej
premávky.
MO
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Odpady a separovanie
ho triediť správne. Nad mestom máme horu. Vážne. Je to snáď
najväčší kopec v Senci a jeho okolí, pretože má cca o 40 m
vyššiu nadmorskú výšku ako samotné mesto. Super na zimné športy a prechádzky - ak by sme však nehovorili o skládke
komunálneho odpadu. Na túto našu horu, sme my, Senčania
a obyvatelia nášho okolia, spolu s firmami, ktoré tu podnikajú,
vyviezli za posledných 10 rokov takmer 600.000m3 odpadu.

Neviete si predstaviť koľko to je?

Triediť, či netriediť odpad?
Žijeme si celkom pohodlne... Väčšinu z nás nič zásadné netrápi, máme dostatok jedla, pitnú a čistú vodu, von zatiaľ nemusíme chodiť s rúškom na tvári a predsa sa veľká väčšina z nás,
obyvateľov mesta Senec a okolia, ľahostajne správa k odpadu,
ktorý sami vytvoríme. Áno, je to jednoduché. Chytiť, rozbaliť,
obsah použiť a obal vyhodiť. Dnes by už ale slovo „vyhodiť“
nemuselo znamenať „nezaujíma ma čo, sa s mojím odpadom
stane“.

Stovky disciplinovaných nestačia
Áno, teraz počujem tých pár desiatok, možno stoviek disciplinovaných, ktorí v otázke triedenia a vytvárania menšieho množstva odpadu majú jasno. Žiaľ, na to, aby to v meste a jeho okolí
bolo vidieť, nestačí 100 ľudí, ktorí budú triediť odpad takmer
dokonale, ale práve tých 19.900 ľudí, ktorí s triedením svojho
odpadu začnú a denne sa pri „vyhodení odpadu“ zamyslia ako
ZŠ s VJM A. M. Szencziho opäť
najlepšia v zbere papiera a plastov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. vyhodnotilo X. ročník súťaže základných škôl v zbere papiera a
plastov „Žiačik Separáčik“, ktorá prebiehala v školskom roku 2018/2019. V rámci
Senca a okolia zvíťazila opäť ZŠ A. M.
Szencziho. Jej žiaci zozbierali úctyhodných 24.045,53 kg papiera a plastov.
Škola získala peňažnú výhru a traja najusilovnejší zberači, Alan Kevežda, Júlia
Tóth a Laura Margitfalvi, vecné ceny. VCs

Ak by sme bežný byt o rozlohe 50m2 zaplnili odpadom zo
skládky, spolu by sme ním naplnili až 4.000 takýchto bytov! To
je jedno veľké sídlisko! Alebo ešte iný príklad... Ak si predstavíte 12-poschodový panelák, ktorý stojí napríklad na Hurbanovej
ulici a v ňom by sme od podlahy až po strechu každý jeden
byt naplnili odpadom zo skládky, stálo by na Hurbanovej 60 takýchto panelákov! Toľko neseparovaného odpadu sme vyviezli
za mesto za posledných 10 rokov!
A teraz si ešte raz položme otázku: triediť, či netriediť náš odpad?
Dnes vytriedime len asi 23 % plastov, skla, papiera a kovov,
z ostatného komunálneho odpadu tá hora nad mestom len postupne rastie. Kam budeme dávať odpad o 2 až 3 roky, ak sa
zásadne nezlepšíme v jeho triedení?
Netreba pozerať na druhých, či triedia alebo nie. Nutné je začať
od seba. Nehľadať argumenty prečo triediť nemôžem - treba
hľadať cesty a cestičky ako by sa v mojom prípade, mojom
byte, dome či zamestnaní, triediť odpad dalo.
A v prvom rade by nám to nemalo byť jedno! Ostatné je riešiteľné. Nebude to dokonalé, ale „vyhodíme“ toho ďaleko menej.

Pripravujú sa ďalšie
polopodzemné
kontajnery v meste
Po zavedení stojísk polopodzemných kontajnerov sa chystá ďalšia fáza
ich výstavby. V auguste
alebo septembri sa začne s prácami na týchto
miestach:
Jesenského
10, Bernolákova (vedľa
pošty), Bratislavská 7-13,
Bratislavská 15-21, Pribinova 17-19, Jánošíkova
25-29, Jánošíkova 15-17,
Tulipánová 3, Ružová 12
a Ružová 4. Keď sa podarí vysporiadať pozemky, tak začiatkom nového
roka môžu pribudnúť stojiská aj na ulicaich Farkaša a Murgaša. Tak neváhajme a trieďme odpad
správne aj na stojiskách
polopodzemných kontajnerov.
MO

Peter Kmeť,
bezobalový obchodík ŠPAJZKA,
Senčan, ktorému záleží na prostredí kde žije
11
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Na bicykli do práce, na výlet či na nákupy, ale podľa pravidiel
V novom volebnom období sa jednou
z oblastí, ktorým sa mesto venuje, stala
aj výstavba cyklotrás. Zatiaľ nie je žiadny
nový cyklochodník hotový, ale intenzívne
sa na tom pracuje. Na mestskom úrade
i mimo neho prebiehajú dôležité stretnutia,
aby cyklotrasy a cyklochodníky pokračovali zo Senca aj ďalej a spájali ho zo šírším
i vzdialenejším okolím.

Na MsÚ bolo stretnutie predstaviteľov okolitých miest a obcí, aby prebrali
možnosti výstavby cyklotrás. Foto: VCs

Cyklisti však tiež majú svoju zodpovednosť. Najmä dodržiavať dopravné predpisy.
V Senci si mnohí totiž zjednodušujú pravidlá a nerešpektujú, že na prechodoch
musia z bicyklov zosadnúť a prejsť cez cestu tlačiac svoj bicykel.
Na pešej zóne máme tiež cyklistov, no aj tu
treba rešpektovať pravidlá a najmä peších,
pre ktorých je pešia zóna zriadená. Často
sa na Lichnerovej ulici hrávajú deti, pre ktoré je rýchlo idúci bicykel nebezpečný.
Pripravuje sa aj úplné uzatvorenie Lichnerovej ulice pre autá. V pešej zóne bude
čas vyhradený na zásobovanie prevádzok upravený dopravným značením. Trvalý vjazd bude umožnený iba majiteľom
nehnuteľností v pešej zóne po preukázaní
trvalého pobytu - vlastníckeho vzťahu. Parkovať však budú musieť vo svojich dvoroch
a garážach.
Mimo rampy sa nebude možné dostať autom na pešiu zónu, čo v súčasnosti autá
dosť často porušujú a parkujú tam, kam

by vôbec nemali autom vchádzať. Cieľom
zmeny pravidiel vstupu vozidiel do pešej
zóny je vrátiť ju chodcom s možnosťou
využitia na prechádzky s deťmi a posedenie na terasách.
MO

Chválime, karháme
• Takto parkuje náš spoluobčan
na Tureckej ulici. Myslím, že by si zaslúžil „pochvalu“ v našich novinách.
LF

• Od zavedenia čipov majú pracovníci
zvozovej spoločnosti pokyn nevyvážať
tie kontajnery, ktoré nie sú začipované. Taktiež nemôžu vysypať kontajnery
s nevhodným obsahom ako napríklad na
fotografii, kde je v kontajneri vidieť stavebný odpad.

159, inak sa títo pôvodcovia nenaučia,
čo kam patrí. Pôvodcovi, ktorý takto
ukladá odpad v rozpore s VZN o nakladaní s odpadom, hrozí pokuta do 1 500
eur. Čas, ktorý strávi útvar údržby dočisťovaním týchto stojísk, by mohol využiť
efektívnejšie, napr. častejším kosením.
Táto fotografia je z Jánošíkovej ulice,
kde sa tento problém opakuje.
Ani tabuľové sklo nepatrí vedľa kontajnerov, ale na zberný dvor!
IG

• Chcela by som pochváliť a zároveň
sa poďakovať dvom chlapcom, ktorí
boli pred ohňostrojom „pristihnutí“ pri
dotrieďovaní odpadu na Seneckom lete.
Spoločne sme upratovali a triedili asi hodinu, než museli ísť.
Sú svetlým príkladom, že aj medzi mladými sa nájdu takí, ktorým nie je jedno,
v akom stave bude naša planéta o pár
desaťročí a robia viac než len sedia za
počítačmi. Všetci by sme si z nich mali
brať príklad.
M.Glončáková

Ak vám kontajner nevyviezli, informujte
sa na odpady@senec.sk.
MO
• Takto uložený objemný odpad je považovaný za zakladanie čiernej skládky. Je zakázané ukladať odpad k zberným nádobám. Na tento druh odpadu
slúži poplatníkom mesta Senec zberný
dvor, ktorý je pre nich zdarma.
Takto uložený odpad bude odstránený
na náklady všetkých poplatníkov, rovnako aj dočistenie stojiska. Pokiaľ občania
vidia niekoho, kto takto ukladá odpad,
je nutné zavolať Mestskú políciu na čísle
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Jungpereg 1632 v spolupráci
s mestom Senec,
Bratislavským samosprávnym krajom
a Bratislava region tourism

Inzercia

NA
PREDAJ

Vás pozývajú na 5. ročník

Vínneho festivalu
v dňoch 26.07.2019-03.08.2019
v čase od 17:00 do 23:00
Kvalitné slovenské maďarské, moravské,
portugalské vína.

3 izb. byt 70m2
4 izb. byt 127m2

Otvorenie bude 26.07.2019 o 18:00
so skupinou Akcent live

0903 464 365 - 0903 464 368
www.facebook.com/3bytygrasalkovicova
Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. 8. 2019
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.
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Do materských škôl bolo prijatých 167 detí
V dňoch 14. a 15. mája sa na všetkých
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec uskutočnil zápis
detí. V školskom roku 2019/2020 bolo prijatých spolu 167 detí a to:
• materská škola Fándlyho - 27 detí,
• materská škola Kollárová - 40 detí,
• materská škola Košická - 36 detí,
• materská škola Slnečné jazerá - 29
detí,
• materská škola s vyučovacím jazykom
maďarským - 27 detí,
• materská škola Kysucká - 8 detí
Vzhľadom na to, že v materskej škole
Kysucká v súčasnosti prebieha projekt
nadstavby, časť prevádzky bola od aprí-

la 2019 dočasne presunutá do priestorov
základnej školy Kysucká. Po vzájomnej dohode zriaďovateľa a štatutárnych
zástupcov oboch subjektov bude od
septembra 2019 časť prevádzky materskej školy Kysucká naďalej pokračovať
v priestoroch základnej školy Kysucká.
Tak bude možné v čo najväčšej miere
vyhovieť žiadostiam rodičov o prijatie detí
do materskej školy.
V týchto priestoroch od septembra 2019
zostáva v predprimárnej výchove 32 detí,
ktorým bol odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky a 8 novoprijatých detí, pričom je možné, že v odvolacom konaní bude možné zo strany zria-

ďovateľa v tejto materskej škole vyhovieť
aj ďalším žiadostiam o prijatie.
Je potrebné uviesť, že na predprimárne
vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich
rokov veku, dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty
rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené
plnenie povinnej školskej dochádzky alebo dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Mária Chorvátová
poverená zastupovaním vedúceho
útvaru školstva a športu mesta Senec

Púť k svätým Cyrilovi a Metodovi v Blatnohrade - Zalaváre
Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej
republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarska
zorganizoval 22. júna 2019 spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania
sv. Metoda za biskupa pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda.
Púť začala o 10:30 stretnutím pred slovenským pomníkom
svätých Cyrila a Metoda. Po hymnách Maďarska a Slovenskej
republiky, kladení vencov a príhovoroch nasledoval kultúrny
program. Slávnostnú atmosféru umocnil hymnickými piesňami
Ženský spevácky zbor pri MO MS Senec a hrou na fujare Štefan
Suchý. Štefan Bučko predniesol úryvok z eposu Jána Hollého
Cyrilometodiáda.
Mons. František Rábek a Mons. László Biró celebrovali o 12:00
slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda na základoch baziliky sv. Hadriána, ktorú dal v roku 885 postaviť knieža
Pribina. Potom nasledovalo posedenie pri vojenskom guláši.

Krásne prostredie a priateľská atmosféra medzi príslušníkmi
oboch národov len umocnila toto spoločné stretnutie a uctenie
si pamiatky našich vierozvestcov.
Text a foto: Tonka Ostatníková

Destský folklórny súbor Slnečnica má tri roky
Na koncoročnom predstavení detského
folklórneho súboru Slnečnica bolo na javisku 65 detí, ktoré sa predstavili v 6 tanečných číslach z rôznych regiónov Slovenska, napríklad z Liptova, Podpoľania,
zo Zámutova a iných. „Pod nohy“ hrala
ľudová hudba Lukáša Michalíka. Súbor

funguje už tri roky a na vystúpeniach detí
vidieť intenzívnu a profesionálnu prácu
jeho zakladateľov Juraja Kosztolányiho,
Karin Kosztolányiovej a Karin Krigovskej.
Diváci odchádzali z predstavenia nadšení
z výkonov detí. V DFS Slnečnica sa deti
učia uchovávať „dedičstvo chudoby“,
čiže tance, piesne, hry a zvyky našich

predkov z celého Slovenska.
V júli sa súbor chystá na medzinárodný
festival v Mako v Maďarsku. Ako sami hovoria, „Slnečnica je jedna veľká folklórna
rodina. Ďakujeme všetkým dobrodincom
a mestu Senec za finančnú pomoc, aby
sme mohli uskutočniť cestu do Maďarska.“
MO, Foto: DFS Slnečnica
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Nové cyklostojany a cyklopumpa v Senci

Otvárame v júli

facebook.com/Obuv-LaVale

Pešia zóna
SENEC, Lichnerova
DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Primátor Dušan Badinský
a oblastný riaditeľ Slovenskej
sporiteľne, a. s., Pezinok Peter
Gabriel odovzdali dnes Senčanom do užívania nové cyklostojany.
Vysoká účasť v kampani
Do práce na bicykli priniesla
nášmu mestu okrem pekného
umiestnenia v súťaži miest aj
hmatateľnú výhodu. Samo-

správy s viac ako 100 prihlásenými účastníkmi boli zaradené do losovania o stojany
s verejnou cyklopumpou.
Mesto Senec s prehľadom
prekonalo tento limit a vyhralo
5 stojanov, ktoré boli osadené
pred budovou Mestského úradu v Senci. Stojany venovala
Slovenská sporiteľňa, a. s.
VCs

Zľavový kupón 10 €
•

Zľavový kupón možno uplatniť, ak hodnota nákupu prevyšuje

•

Pri nákupe je možné použiť iba jeden kupón.

•

Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.

•

Platnosť kupónu je do 31.08.2019.

•

Pri platbe sa cena nákupu zníži o 10 €.

celkovú cenu 40 €.

Inzercia
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Projekt Štefánik

Vyšiel knižný rozhovor s výnimočným
Senčanom, profesorom Tušerom
V Zichyho paláci v Bratislave
sa konalo slávnostné uvedenie do života knižného rozhovoru Márie Mackovej s prvým
slovenským profesorom pre
odbor Žurnalistika, Senčanom
Andrejom Tušerom. V jeho životných príbehoch je ukrytá
história slovenskej žurnalistiky.
Veľkú zásluhu na vydaní knihy
má aj bývalá študentka profesora Tušera, Danuša Faktorová
z vydavateľstva Daxe. Vínom
knihu pokropila herečka Boži-

dara Turzonovová. Zo Senca si
prišlo pána profesora uctiť bývalé aj súčasné vedenie mesta Senec. Hudobnú korunu podujatiu
nasadilo Collegium Wartberg.
Senecké uvedenie do života
29. júna v Labyrinte MsKS moderovala Monika Macháčková. Rizlingom rýnskym, vínom
vlastnej výroby pána profesora,
uviedol knihu do života primátor Dušan Badinský a šéfredaktorka Mestských novín Senčan
Martina Ostatníková.
MO

V Labyrinte sa stretli žiaci
našej školy, aby pred učiteľmi, vedením školy a pozvanými hosťami prezentovali
výsledky celoročného úsilia
a práce na celoškolskom projekte o M. R. Štefánikovi.
Hoci sme spočiatku mali obavy, ako zvládneme takúto náročnú a zároveň špecifickú
tému, naši žiaci i učitelia si
s tým tvorivo poradili. Krátky,
ale aktívny a bohatý život M.
R. Štefánika poskytol dostatok materiálu na vytvorenie
rôznych diel, obrázkov, plagátov, modelov lietadiel i mohyly,
zaujímavých hier a prezentácií.
Navštívili sme divadelné predstavenie Masaryk a Štefánik,
tvorivú kaviarničku, absolvovali bicyklový výlet k pomníku
v Ivanke pri Dunaji...
Našich hostí z Matice sloven-

skej, z mestskej knižnice, Zväzu vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika, zástupcov
nášho mesta a školského úradu i zástupcov mesta Brezová
pod Bradlom vítali chlebom
a soľou dievčatá v kroji a chlapec v dobovej uniforme.
V programe, ktorý sprevádzal
našu výstavu, si prítomní mohli
pozrieť prezentácie, vidieť kúzelnícke vystúpenie, vypočuť
ludovú pieseň i básne o Štefánikovi. Šiestaci o ňom dokonca
zložili a nacvičili vlastnú pieseň.
Na záver programu hostia
z Brezovej pod Bradlom odovzdali pánu riaditeľovi Certifikát symbolického vlastníctva
čerešne v aleji na Bradlianskej
ulici.
Martina Košecká
ZŠ Tajovského

Tretí ročník Jazykohrania bol aj o súťažení
Tretí ročník jazykového festivalu pre deti
Jazykohranie sa konal na námestí 1. mája
a takmer vo všetkých priestoroch MsKS
od vestibulu na prízemí cez kinosálu
a knižnice na prvom poschodí až po Labyrint na druhom poschodí.
Pozvanie Jazykovej školy Andantino na
toto podujatie prijali senecké škôlky, základné školy a gymnázium. Na predškolákov, prvákov a druhákov čakala na námestí Aréna jazykov s jazykovými hrami,
pri ktorých sa mohli predviesť v znalostiach, šikovnosti, ale aj naučiť sa nové výrazy a slovíčka. V MsKS prebiehala medziškolská súťaž, ktorá pozostávala z jazykových hier, vedomostného kvízu a prezen-

tácie projektov žiakov ZŠ Tajovského, ZŠ
Mlynská a Gymnázia Antona Bernoláka.
Porotu tvorili konzul veľvyslanectva Spojených štátov amerických Mathew Pierson,

druhý sekretár politického oddelenia ambasády Veľkej Británie a Severného Írska
Leslie Hayler a riaditeľ spoločnosti PERI
Radoslav Kopka. Súťažné tímy museli preukázať schopnosť komunikovať a prezentovať svoje vedomosti v cudzích jazykoch.
Víťazom sa stal tím Gymnázia Antona
Bernoláka. Získali pre svoju školu hlavnú cenu - neobmedzenú licenciu on-line
slovníka, balíčka Profi, pre jeden vybraný
jazyk od vydavateľstva Lingea.
V priestoroch MsKS paralelne prebiehali
aj workshopy vydavateľstva Klett, vydavateľstva Lingea, OZ Vlcata.sk, organizácie
YFU Slovensko a výstavka vydavateľstva
Raabe.
VCs
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ZĽAVA

20%

3 hod. vst
up

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné preukázať
sa dokladom totožnosti (vek, adresa).
Zľavy nie je možné kombinovať.

www.aquaparksenec.sk
Inzercia

Senčania Senčanom na Námestí 1. mája

Majáles Klubu dôchodcov
Jednota dôchodcov ponúkala v máji svojim členom veľa
podujatí. Príjemne sme sa zrelaxovali v termále v Horných
Salibách, využili sme možnosť nielen vyhriať sa v teplej
vode, ale aj dobre si zaplávať.
Okrem pravidelných cvičení
Pilatesu a ping-pongu sme
sa zúčastnili na športových
hrách, ktoré usporiadalo naše
mesto na Slnečných jazerách.
Našťastie sa počasie umúdrilo a nepokazilo nám radosť
z pohybu. Koncert pražskej
skupiny Abba Mania, ktorý sa
konal v bratislavskej športovej
hale, zožal veľký úspech. Známe piesne skupiny Abba nám
pripomenuli 80-te roky, spolu s

umelcami sme si aj zaspievali.
23.mája sme strávili príjemné
popoludnie na majálese v SOŠ
automobilovej a podnikania.
Navštíviť nás prišli aj predstavitelia mesta. Po otváracom
prejave predsedu Ing. Kopeckého nasledovala milá udalosť.
Naša členka Aurélia Šípošová
oslávi v blízkej budúcnosti významné jubileum - 90 rokov.
Ku gratulácii sa potleskom pripojili všetci zúčastnení a ku kytičke kvetov jej zahrala hudba
obľúbenú pieseň. Po dobrej
večeri, pri hudbe, vínku a tanci
sa naši čiperní seniori zabávali
do neskorých nočných hodín.
V. Mokráňová,
Foto: Lošonský

24. a 25. mája dominovalo Námestiu 1. mája veľké koncertné
pódium, z ktorého sa šírila krásna hudba v podaní výborných
umelcov, ale zaznelo z neho aj
ekumenické slovo od duchovných katolíckej a evanjelickej
cirkvi. Dvojdňový benefičný
festival zavŕšil v sobotu večer
hlavný program s medzinárodným hviezdnym obsadením
pod názvom „Počúvaj srdcom“. Predtým dostali priestor
aj senecké základné a umelecké školy. Medzi účinkujúcimi
školákmi určite boli aj takí, ktorí
o pár rokov predstúpia pred

Senčanov
ako
oslavovaní
umelci.
Organizátori festivalu za dva
dni vyzbierali 2551, 60 eura.
Vyhľadávaný
kontrabasista,
organizátor festivalu Senčania Senčanom Ján Krigovský
a viceprimátor Juraj Gubáni
odovzdali v sobášnej sieni MsÚ
poukážky v hodnote 100 eur
zástupcom 24 seneckých rodín
v hmotnej núdzi. Z výťažku festivalu zaplatia aj ročné školné
v ZUŠ Senec mladému seneckému klavírnemu virtuózovi
Matejovi Osvaldovi, žiakovi učiteľky Andrey Dittingerovej. VCs
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Medzinárodná konferencia Učiteľ nie je Google mala rekordnú účasť

Na 8. ročník konferencie sa akreditoval
rekordný počet 531 účastníkov. Medzi
nimi boli aj učitelia zo seneckých škôl,

ktorí si 6. a 7. júna v Hoteli Senec vypočuli príspevky od 49 prednášajúcich
z 12 krajín sveta. V prvý deň bola zvolaná tlačová konferencia k téme SINGAPURSKÁ ŠKOLA – BERME SI PRÍKLAD
OD NAJLEPŠÍCH! Tému uviedol a na
otázky odpovedal Khairi Sallehudin Bin
Abdullah, riaditeľ európskej divízie vydavateľstva Marshall Cavendish, ktorý sa
podieľa na tvorbe aj revízii národných
vzdelávacích programov a riadi implementáciu osnov singapurskej matematiky v medzinárodnom meradle. Nosnými
témami konferencie boli procesy učenia

V Senci sa pestuje Aloe vera
V Labyrinte MsKS sa publiku
predstavil pestovateľ Eduard
Kubala, ktorého výhradnou
plodinou je aloe vera. Okrem
pestovania sa venuje už aj výrobe zdravých výrobkov s obsahom aloe vera. Okrem rád
a inšpirácií o vzácnom liečivom sukulente sa rozhodol

podeliť aj o svoj úspešný príbeh. Motivačnou prednáškou
sa snažil inšpirovať aj ostatných, aby sa začali intenzívne
venovať niečomu, čo majú
radi. Publikum uistil, že dôležitý je „čin“, inak je výsledkom
jeho opak, čiže „nič“.
MO

Včelárik sa vrátil do Senca
Veľmi sa tešíme, že k nám opäť
zavítal vzácny vtáčik Včelárik
zlatý. Na ulici Pri včelárikoch
sa opäť zahniezdil v typických
vyhĺbených dutinách v hlinenej stene. Pre jeho krásne
sfarbenie ho podľa niektorých zdrojov nazývajú naším

papagájom. Krásny vzhľad
však neznamená, že by to bol
nejaký „jemnosťpán“, živí sa
totiž včelami, osami, vážkami
a nezľakne sa ani pavúka.
Tento rok by nám možno mohol pomôcť aj s komármi. MO
Foto: 4ever.sk

a vyučovania, kvalita učiteľov a otázka,
či škola je ešte stále miestom výlučne pre
vzdelávanie.
VCs
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Veľký letný karneval

Druhým najväčším podujatím po Seneckom lete je určite Veľký letný karneval. V posledný júnový pracovný deň ním mohli školáci osláviť
ukončenie školského roka. Karneval organizuje Mestské kultúrne stredisko už 23. rokov. Janka Žilincová každý rok vlastnoručne vyrába
hromadnú masku pre svojich kolegov zo samosprávnych organizácií mesta Senec. Tento rok to boli lízatká. Kreativita pri tvorbe masiek
asi naozaj nemá hranice, pretože aj účastníci karnevalu opäť vymysleli a vyrobili nové originálne masky a nové prevedenia známych
tém. Všetci odmenení si ceny skutočne zaslúžili. Podujatie moderoval zabávač Richard Vrablec. Viac na www.senec.sk
Foto: VCs

Hľadáme kuchárku/kuchára
a pomocnú silu do kuchyne
Stredná odborná škola automobilová
a podnikania Senec prijme do školskej
jedálne vyučenú kuchárku/kuchára,
ideálne s praxou.
Pracovná doba: Po-Pia od 6:00 do
14:00/jednosmenný pracovný režim
Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
Základná zložka mzdy (v hrubom): 637
eur + motivačné osobné ohodnotenie
Termín nástupu: ihneď
Kontakt: Oľga Benkovská 02/45924951
Materská škola Kysucká 9, Senec prijme do školskej jedálne pomocnú silu,
prax vítaná.
Pracovná doba: Po-Pia od 6:00 do
14:00/jednosmenný pracovný režim
Požadované vzdelanie: minimálne základné
Základná zložka mzdy (v hrubom): 624
eur + motivačné osobné ohodnotenie
Termín nástupu: ihneď
Kontakt: Bc. Katarína Potočárová,
0918/250132

Blahoželáme žiakom, študentom a pedagógom k úspešnému ukončeniu školského
roka 2018/2019. Všetkým prajeme príjemné prázdniny! Na fotke sú žiaci 4.A zo SZŠ
S.E.N.E.C. s pani učiteľkou Zuzkou Vavrekovou a vysvedčeniami.
Foto: MO
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SENČAN júl, augut 2019

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

KINO - HITY

ANNABELLE 3
Návrat domov
2.7. utorok o 21:30 5,00 Eur
3.7. streda o 21:30 5,00 Eur

YESTERDAY
7.7. nedeľa o 21:30 5,00 Eur
8.7. pondelok o 21:30 5,00 Eur

AMFITEÁTER

PAVAROTTI
10.7. streda o 21:30 5,00 Eur

KNIŽNICA

LEVÍ KRÁĽ
19.7. piatok o 21:30 5,00 Eur
20.7. sobota o 21:00 5,00 Eur

LABYRINT

TÉMY STRETNUTÍ:
2.7. O VODE
9.7. O ČOKOLÁDE
16.7. O BÁBÄTKÁCH
23.7. O DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH
30.7. O VČELÁCH /CHROBÁKOCH
6.8. O POČASÍ
13.8. O SCHODOCH A REBRÍKOCH
20.8. O SPÁNKU
29.8. O FARBÁCH /A O SLOBODE/
POSLEDNÉ STRETNUTIE
SA BUDE KONAŤ V AMFITEÁTRI
MESTA SENEC AKO SÚČASŤ
PODUJATIA ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK

PREČÍTANÉ LETO
júl, august
Každý utorok od 10:00 – 11:30
Na každý týždeň leta jedna téma, knižné tipy
pre deti od 2 do 14 rokov, tipy na nenáročné
aktivity s deťmi a v neposlednom rade noví
kamaráti.
V priestoroch knižnice.

PARK ODDYCHU

KÁ KNIŽ
TS

CA
NI

ME
S

PRÁVKOVÝ
ROZ

SENEC

ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK
29.8. štvrtok od 10:00 - 17:00
Zábava: čítanie, kreatívne dielne, maľovanie
na tvár, burza kníh, kvízy, relax
Prineste si deky a plné košíčky, o ostatné
sa postaráme my

PRIPRAVUJEME SEPTEMBER:
SLNEČNÝ FESTIVAL
6.9. piatok – 7.9. sobota
Senec žije divadlom!
Opäť! Už po piaty raz!
6.9. piatok o 19:00
Radošinské naivné divadlo s predstavením BESAME MUCHO.
Slávnostné otvorenie Slnečného
festivalu v kinosále.
Už piaty ročník Slnečného festivalu
zostáva stále verný svojmu heslu:
Senec žije divadlom.
Je miestom kde má umenie a tvorivosť dvere otvorené pre každého.
Príďte medzi nás, oddýchnite si
a načerpajte pozitívnu energiu
pred novým školským rokom.
Určite prídu: Radošinské naivné
divadlo, herec a komik Pavol Seriš,
Teátro NELINE, Divadlo ZkuFraVon,
Divadlo ZáBaVKa, Divadlo Jaja,
Bubnovačka s Rytmika.sk,
Túlavé divadlo a iní.

SENČAN júl-august 2019

SENČAN júl, august 2019

Mestské kultúrne stredisko Senec

SENEC MESTO

ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ
10.8. - 11.8. sobota - nedeľa
9:00 - 17:00
Námestie 1. mája, Lichnerova ulica

KINOSÁLA

15
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AMFITEÁTER SENEC

KUBO „Anča ja mám nožík“
Pocta Jozefovi Kronerovi
Muzikál - plejáda skvelých
hercov a tanečníkov
30.8. piatok 2019 o 20:00
Predpredaj vstupeniek:
kancelária MsKS a Ticketportál

MEGA TURNÉ OPEN AIR 2019
KANDRÁČOVCI
25.7. štvrtok 2019 o 18:00
Predpredaj vstupeniek:
kancelária MsKS a Ticketportál

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstava:
STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY
A STARŠÍCH DEJÍN SENCA
A OKOLIA
Osídlenie okolia od doby kamennej,
história stredoveku
a novoveku v archeologických
nálezoch a archívnych
dokumentoch, živá i neživá príroda
od Čiernej vody
po Svätý Martin. Dermoplastické
preparáty živočíchov, nálezisko
mamuta v Senci.

PRIPRAVUJEME SEPTEMBER:
Slávnostné otvorenie
Slnečného festivalu

Radošinské naivné divadlo
BESAME MUCHO
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej
koľaji
6.9. piatok o 19:00 17,00 Eur
Predpredaj vstupeniek: kancelária MsKS

KULTÚRNE PODUJATIA

KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

Výstava:
JOHANN NEPOMUK HUMMEL
(1778 – 1837)
Výstava o hudobnom velikánovi,
ktorého život bol bezprostredne
spojený aj s našim mestom.

KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 18.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní.
Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
- pokladňa: 0911344772
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Mesto ocenilo úspešných

ZUŠ Senec vystavila diela žiakov
Vo štvrtok 6. júna sa uskutočnila vernisáž výstavy žiackych
prác ZUŠ Fándlyho Senec.
Špeciálnu pozornosť venovali

pedagógovia
absolventom,
ktorých práce sú umiestnené
v samostatnej miestnosti. Výstava trvala do 28. júna 2019.

Prezentácia Ozbrojených síl SR verejnosti

30. mája, tesne pred Medzinárodným dňom detí, ocenilo
mesto Senec výnimočných
žiakov a študentov, ktorí sa
vzdelávajú na seneckých školách. Primátor Dušan Badinský vo svojom prejave vyzval
žiakov, aby zatlieskali svojim
pedagógom, ktorí spolu s rodičmi rozvíjajú ich talenty tak,

aby mohli získavať umiestnenia v súťažiach doma i v zahraničí. Ocenených bol veľký
počet, čomu sa tešilo nielen
prítomné vedenie mesta, ale
je to dobrou správou pre celý
Senec. Máme šikovné deti,
ktoré sú aktívne v rôznych oblastiach.
MO

Absolventský koncert tanečného
odboru ZUŠ Senec

Kto sú príslušníci Ozbrojených
síl Slovenskej republiky, čo robia a prečo to robia? Toto bolo
naratívom prezentácie plukovníka Ing. Norberta Tornyaia,
príslušníka Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR, v priestoroch Súkromnej základnej školy S.E.N.E.C. 30. mája 2019.
Cieľom bolo prezentovať hlavné
úlohy, činnosť a zloženie OS
SR pre žiakov a učiteľov. Túto
aktivitu iniciovala riaditeľka školy Mgr. Iveta Barková v rámci
prehlbovania vedomostí žiakov
o mieste Ozbrojených síl Slovenskej republiky v bezpečnostnom systéme a úlohách,
ktoré plnia.
Prezentácia bola doplnená informáciou o silách pre špeciálne operácie Ozbrojených síl
Slovenskej republiky s ukážkou
ich výstroja, zbraní a techniky
a následnou diskusiou. Samot-

ná prítomnosť príslušníkov síl
pre špeciálne operácie spojená
s ukážkou ich výstroja a výzbroje vzbudila u žiakov ako aj učiteľov veľký záujem. Následná diskusia zameraná na úlohy, ktoré
plnia a skúsenosti z operácií
v Iraku, Afganistane, na Cypre
a Balkáne bola spestrením zaujímavého dňa. Disciplína žiakov
bola príkladná a snáď aj inšpirujúca pre ostatné školy v Senci.
Vystupovanie príslušníkov OS
SR na verejnosti, najmä vo
vzdelávacích inštitúciách, je prioritou rezortu obrany a prispieva k prehlbovaniu vedomostí
o Ozbrojených silách SR ako
jedného z nástrojov bezpečnostného systému Slovenskej
republiky v kontexte hodnotového zakotvenia Slovenskej
republiky v medzinárodných
organizáciách.
plk. Ing. Norbert Tornyai

V kinosále MsKS sa konal absolventský koncert tanečného odboru ZUŠ Senec, ktorý
dvakrát zaplnil hľadisko kina.
Predstavenie bolo aranžované na tému príbehu Tarzana,
v ktorom spolu s absolventkami vystupovali všetci žiaci
tanečného odboru. Krásne
choreografie, scenéria a hlavne výkony tanečníkov chytili
za srdce nadšené obecenstvo. Projekt vymysleli a reží-

rovali Nikoleta Döme a Daniel
Pomichal za výdatnej pomoci
všetkých odborov ZUŠ. Výtvarný odbor urobil scénu
a kulisy, osvetlenie a efekty
boli dielom literárno-dramatického odboru a o ozvučovanie a technické zabezpečenie
sa postaral Hudobný odbor.
Tvorcovia tohto umeleckého
projektu sú nesmierne vďační
všetkým kolegom a žiakom
za spoluprácu.
VCs
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Zdravá výživa aj v materskej škole na Slnečných jazerách
„Buďme zmenou, ktorú bude vidieť“
Deti vychovávame k zdravému životnému
štýlu, chápeme to ako vzájomnú interakciu
zdravej výživy, zdravého pohybu. Dôležitá
je úzka spolupráca pedagogických zamestnancov so školskou jedálňou a rodičmi,
náprava nevhodných stravovacích návykov
u detí a zabezpečenie dostatočného príjmu
tekutín počas dňa, vhodné podmienky na
stolovanie a stravovanie. Aby sme vytvorili
celoživotný vyvážený spôsob stravovania
a zdravé návyky, je potrebné začať od najútlejšieho veku a zvrátiť negatívne trendy výskytu nadhmotnosti a obezity u detí.
Zámerom materskej školy na Slnečných jazerách v Senci, rešpektujúc Národný akčný
plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025,
je položiť základy správnych návykov v stravovaní, zdravom životnom štýle a poskytnúť
deťom úspešný štart do života dodržujúc
Materiálno – spotrebné normy a receptúry
vydané MŠVVaŠ SR. Robíme možno malé
kroky pre deti, ale veľké pre ich zdravie.
A ktoré to sú?
• v rámci výberu dodávateľov vajec, hydiny
a mäsa sa snažíme vyberať preverených
chovateľov,
• na prípravu múčnych jedál úspešne využívame špaldovú múku, polievky, mäsité jedlá
obohacujeme s cícerovou, šošovicovou, fazuľovou múkou a pod.
• množstvo cukru sa snažíme znižovať v pripravovaných pokrmoch a nápojoch, ovocné
čaje podávame nesladené, prípadne dochutené medom

• používame len kvalitné, čerstvé maslo,
• v rámci pitného režimu majú deti celodenne k dispozícii najmä stolovú vodu
• sme zapojení do projektov, ktoré poskytuje Európska únia: školský mliečny program
a školské ovocie, v spolupráci s OZ pri MŠ
Slnečné jazerá deti denne nad stanovený
rámec dostávajú ovocie a zeleninu.
K prehĺbeniu znalostí o zdravom spôsobe
stravovania naše deti, rodičia a zamestnanci
kuchyne absolvovali workshop s pani Popovičovou z firmy Čo jedia zdravé deti, ktorej
ďakujeme za podnetné slová: „Áno, je to
možné! Aj štátna škôlka vie byť iná! Otvorená myseľ vedenia, rodičov i kuchyne, kde
idú nad rámec svojich povinností! A všetko
s rešpektom noriem a receptúr MŠSR! Dnes
80 detičiek a náš workshop pre kuchyňu
a zástupcov! Klobúk dole!“
K zdraviu detí patria aj zdravé zúbky, preto
sa naša MŠ zapojila do vzdelávacieho projektu Veselé zúbky, ktorý prináša DM drogerie markt v spolupráci so spoločnosťou
GlaxoSmithKline. Podujatie sme si pripravili
v spolupráci s rodičmi a deťmi a učiteľkami

každej triedy v našej MŠ. Kreatívne nápady,
odhodlanosť súťažiť a vzdelávať sa, spolupráca rodičov a priateľov a šikovnosť detí,
nám nakoniec priniesli výhru - 2. miesto za
Bratislavský kraj. Podarilo sa nám získať
produkty v hodnote 500 eur, veselozúbkové
balíčky pre všetky deti a učiteľky, ktoré sa
do projektu zapojili. Tešíme sa z výhry, ale
aj zo sily detského kolektívu, pretože práve
prostredie materskej školy môže výraznou
mierou pomôcť v šírení osvety v oblasti ústnej hygieny našich najmenších.
Náš Školský vzdelávací program je rozšírený o environmentálnu výchovu, oblasť práv
dieťaťa a osvojenie si zdravého myslenia
voči prírode a samému k sebe. Environmentálna výchova je našou prioritou – výchova
a vzdelávanie zamerané na ochranu a poznávanie prírody a životného prostredia.
Chceme zmeniť seba a svoje okolie, preto
sme sa zapojili aj do environmentálneho
programu ZELENÁ ŠKOLA.
Zisťovanie vplyvu našej materskej školy na
životné prostredie nám pomohlo určiť tému
pre vstup v Zelenej Škole - odpad. Tejto
téme sa budeme venovať hlbšie a získame
poznatky, ktoré využijeme nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj na zmenu
súčasného stavu.
Sme radi, že v uplatňovaní našich zámerov
nám pomáhajú rodičia, stravovacia komisia
aj OZ pri MŠ Slnečné jazerá.
Riaditeľka MŠ Slnečné jazerá Senec
Mgr. Hulíková Danica
Triedna učiteľka Mgr. Lucia Benkovská

Študentské voľby na pôde GAB
Školský rok 2018/2019 by sme mohli nazvať aj volebným rokom, v ktorom sme
si na Slovensku volili nových primátorov, starostov, poslancov do mestských
a obecných zastupiteľstiev, prezidenta a
zástupcov do Europarlamentu. Smutnou
realitou je všeobecne veľmi nízka účasť
mladých ľudí na voľbách. Tento neželaný
fenomén sa snaží minimalizovať nezisková organizácia Pre stredoškolákov, ktorá
je iniciátorom projektu Študentské voľby.
• Čo sú Študentské voľby?
Študentské voľby sú simuláciou volieb
pre žiakov stredných škôl od 15 do 17,99
rokov. Dávajú mladým priestor vyjadriť
svoj názor, podporujú dialóg o politickom dianí a dávajú študentom jedinečnú
možnosť vyskúšať si voľby ,,na nečisto“.
Sú apolitickým projektom, ktorý prostredníctvom neformálneho vzdelávanie
vychováva mladých ľudí k aktívnemu
občianstvu. Taktiež sú súčasťou predvolebných prieskumov, keďže reflektujú
výsledky volieb.

Študentské voľby u nás
Naše gymnázium sa tento rok po prvýkrát zúčastnilo na Študentských voľbách.
Organizovala ich Žiacka školská rada
s pomocou regionálneho koordinátora.
Zároveň to bol najväčší projekt ŽŠR za
celý školský rok. Naši študenti tak majú
za sebou komunálne voľby, dve kolá
prezidentských volieb ako aj voľby do
Európskeho parlamentu. V každých voľbách na potenciálnych voličov čakala
u nás v škole špeciálna volebná miestnosť so študentskou volebnou komisiou,
ktorá kontrolovala občianske preukazy a
vydávala volebné lístky. Po úprave hlasovacích lístkov za plentami ich voliči vhadzovali do zapečatenej urny, ktorej obsah
na záver sčítala volebná komisia. Záujem
študentov o simulované voľby bol rozdielny, ale môžeme skonštatovať, že sa
priamoúmerne odvíjal od ich propagácie
a jednoznačne sme mali vyššiu účasť aká
bola v reálnych voľbách. Viac sa môžete
dozvedieť na: ww.studentskevolby.sk

Z celého úspešného projektu máme
od spolužiakov pozitívne ohlasy a preto
sa už tešíme na budúcoročné simulované
parlamentné voľby!
Nina Hečková
predsedníčka ŽŠR pri GAB Senec
regionálna koordinátorka
Študentských volieb
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Opäť čítalo celé Slovensko deťom

Týždeň čítania deťom prebiehal
pod patronátom prezidenta SR
Andreja Kisku od 3. do 7. júna
na celom Slovensku. Cieľom
projektu bolo, aby čoraz viac
dospelých čítalo deťom denne
aspoň dvadsať minút. V Senci čítala každý deň iná osobnosť kultúrneho života na inom
mieste.
Pondelňajšie čítanie patrilo spisovateľke Monike Macháčkovej. V parku pri MsKS prečítala
žiakom 3.A ZŠ Tajovského úryvok zo svojej najobľúbenejšej
knihy z detstva - Majka Tárajka
od Márie Ďuríčkovej.
Spisovateľka Zuzana Haasová, speváčka a zakladateľka
kapely The Susie Haas Band,
herečka, režisérka a scenáristka v Divadle Haaf, sa spolu
so žiakmi 2.B ZŠ Tajovského
nechala uniesť pirátskou fregatou reštaurácie Lobster. Počas
„plavby“ čítala úryvok z knihy
Cirkus Romana.
Knihovníčky knižnice MsKS
zobrali na výlet 31 vzorných
čitateľov a čitateliek do rozprávkovej dediny Habakuky na Donovaloch. Deti prežili originálnu

atmosféru interaktívneho divadelného predstavenia v prostredí rozprávkovej architektúry
dediny a tešili sa z ukážok ľudových remesiel. Zavítali aj do
Vlkolínca, do podhorskej osady, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a je
zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Žiačkam a žiakom 3. a 4. ročníka ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho čítala úryvky
z dvoch kníh a z jedného časopisu Boglárka Pap v divadelnej
sále školy. Ako prvú prečítala
lyrizovanú rozprávkou Öreg
néne őzikéje (Srnka starej tety)
od Anny Fazekas.
Žiačky a žiaci 2.C ZŠ Tajovského si sadli na terase kaviarne
Versh na Lichnerovej ulici, aby
si vypočuli posledné čítanie
v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Autorka obľúbeného príbehu Išlo vajce na
vandrovku Mária Čechovičová
čítala deťom z rukopisu svojho
rodiaceho sa rozprávkového
príbehu Sova Heňa a jej škriatkovia.
VCs

Noc literatúry

Noc literatúry sa začala predstavením
„#Hviezdoslav“
v podaní DRK Mačky pri ZUŠ
Senec a réžii Zuzany Kolejákovej v priestoroch OZ Tenenet na Lichnerovej ulici. Tam
bola aj prvá literárna zastávka - z knihy Alicje Gescinskej
„Akási láska“ čítal Martin Chynoranský. Na druhej zastávke
v Stredisku sociálnych služieb
na Hviezdoslavovej ulici čítala
z knihy Javiera Mariása „Keď
som bol smrteľný“ Jana Hospodárová. Otto Culka čítal
z knihy Györgyho Dragomána „Hranica“ v detskej časti

Mestskej knižnice. O kúsok
ďalej, v Mestskom múzeu, čítala Veronika Rácová z knihy
Daniela Majlinga „Ruzká klasika“. Poslednou zastávkou bol
Labyrint MsKS, kde Přemysl
Boublík čítal z knihy Davida
Machada „Priemerný index
šťastia“.
Všetci návštevníci počas večera počúvali súčasnú európsku literatúru z Belgicka, Španielska, Maďarska, Slovenska
a Portugalska a získavali pečiatky na zľavy v kníhkupectve
Pergamen.
MO Foto: EA

Čítajme si

Mestské kultúrne stredisko
a Mestská knižnica usporiadali vo štvrtok 30. mája podujatie
Čítajme si... Od 9:00 do 15:00
čítalo v knižnici 134 detí zo ZŠ
Tajovského, ZŠ Mlynská a Sú-

kromnej ZŠ S.E.N.E.C z knižky Ako sme s ťukťukom ťukťukovali. Čitateľský maratón
ráno naštartoval viceprimátor
Juraj Gubáni.
MO
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Čriepky zo života školského klubu J. G. Tajovského
A opäť koniec školského roka
A už zase hodnotíme. A čo asi? Veľmi
náročný školský rok, plný prekvapení,
zmien, nečakaných zvratov a množstva
práce v ŠKD, kde sa celoročne vždy
niečo deje. Pani vychovávateľky totiž
majú toľko zaujímavých a pútavých nápadov, že mnohokrát mesiac s tridsiatimi dňami nestačí na ich realizáciu. Toto
konštatovanie je myslené v pozitívnom
zmysle, pretože aktivít bolo skutočne
nadmieru.
Ukazuje to aj záver školského roka, ktorý
sme tradične, tak ako už niekoľko rokov,
zakončili a ešte dokončíme viacerými aktivitami. Posledný májový deň nám Pán
Boh doprial po neskutočne daždivých
a chladných dňoch nádherný piatkový
slnečný a teplý deň. Na školskom ihrisku sa zišlo všetkých 19 oddelení ŠKD,
aby predviedli svoje umelecké zdatnosti
v programe „Rozlúčka so štvrtákmi“
a „Talentmánia“. Prelínanie spevu moderného, ľudového, pohybu baletného, ľudového, športového i hra na gitaru, individuálny spev, či capoeira, priviedli deti i dospelých k spontánnemu pohybu v rytme
hudby. Nálada bola skutočne neopísateľná a záverečná diskotéka dala perfektnú
bodku za bohatým programom.
V júni, mesiaci písomiek a skúšania sa
školský klub ešte venoval súťažiam vo
futbale, vybíjanej a v individuálnych činnostiach v jednotlivých oddeleniach. Deti
milujú pohyb vonku. Nie je sa čo čudovať, veď dopoludnie trávia v laviciach,
a my veľmi radi prispievame k ich spokojnosti. Niektoré z detí dokončili školský rok i ako masky v karnevale a potom

ešte dva týždne v letnom školskom klube,
kde je pripravený bohatý program. Napokon všetkým prajeme, ako učiteľom, tak
i vychovávateľkám a žiakom pokojné, pohodové a na program bohaté prázdniny
strávené s najbližšími.
MonSkov
Pravidlo pravej ruky
Otázka: „Čo tým chcel básnik povedať?“
Pre rodičov nemusím vysvetľovať. Pre vodičov, hlavne mladých, sebavedomých,
samoľúbych - určite. Kruhové objazdy.
V Senci ich je dosť, napriek tomu „šoféri“
nevedia toto základné pravidlo: „Pravidlo
pravej ruky.“ Prichádzame na kruháč,
napr. – Jánošíkova - Svätoplukova, pri
Bille. Kto má prednosť? Svätoplukova.
Ešte sa ani raz nestalo, že by vodič z Jánošíkovej dal prednosť a to je tam ešte
aj Stop-ka. Prečo? Neznalosť zákona neospravedlňuje. Kto na to doplatí? Vodič
zo Svätoplukovej. Ešteže pri použití pravej ruky je použitie mnohoraké, že deti?
Rodič vie použiť aj pravú aj ľavú ruku. Tu
„Pravidlo pravej ruky“ nie je podstatné,
ale občas potrebné. Z tohoto pohľadu zábava, ale zo získaných šoférskych skúseností o zábave hovoriť nemôžeme.
MonSkov
Všimli ste si?
Ranné vstávanie je v súčasnosti nádherné. Pohľad z okna poskytuje plno zelene,
nádych slnečných lúčov sa prekrýva so
spevom škovránkov, slávikov, štebotaním
vrabcov a hrkútaním holubov. Ale niečo
tu chýba. Chýba tu odozva tvorov, ktoré každé ráno i počas dňa doplnili svojich vtáčích rovesníkov. Muchy, červené

lienky, osy, ale hlavne VČELY. Zistili ste
to i vy? Nedávno som sa rozprávala so
včelárom. Už niekoľko rokov evidujú postupný nedostatok včiel. Čím to je? Podľa
odborníkov postupný úbytok včiel prinesie postupný úbytok ľudí. Sme závislí od
včiel, od ich opeľovania, pretože sa dopracujeme k existenčnému stavu, ktorý je
podchytený vo veľmi výstižnom románe
Príbeh včiel. Skúsme si všímať prírodu
a jej dary okolo nás, vážme si flóru i faunu, ktorú sme dostali do daru a nikto
nemá právo ju ničiť.
MonSkov
Excelentná rozlúčka deviatakov
Deň D pre päť deviatych ročníkov zo ZŠ J.
G.Tajovského nastal 26.06.2019. Kinosálu MsKS naplnili rodinní príslušníci i pedagógovia do posledného miesta. Jednotliví triedni učitelia predstavili svojich zverencov a riaditeľ školy, Mgr. L. Kása, ich
odmenil za ich dosiahnuté úspechy knihami i darčekmi. Deviataci boli uvoľnení,
s úsmevmi na tvárach a v očakávaní, ako
sa celý program, ktorý pripravili, vydarí.
Boli sme všetci milo prekvapení, pretože
naši žiaci predviedli super výkony, či už
v oblasti tanca, hovoreného slova, prezentácie vyučovacej hodiny/samozrejme
s iróniou a humorom/, ľudového tanca,
spevu, no proste SUPER. Boli, a sme všetci
pyšní, že z našej školy odchádza väčšina
žiakov na úrovni a s prejavom, ktorý budú
používať v nasledujúcich študentských
a pracovných rokoch svojho života. A do
tých rokov im prajeme veľa úspechov,
empatie, ľudskosti, vedomostí a čo najlepších životných skúseností.
MonSkov

Výlet po stopách velikánov

Pri príležitosti 170. výročia smrti slovenského básnika Jána Hollého, člena
bernolákovského hnutia, zorganizoval
MO Matice slovenskej v Senci zájazd na
miesto posledného úseku jeho života -

do dedinky Dobrá Voda. Pamätná izba
i hrob básnika nás priviedli k uvedomeniu
si, aká veľká osobnosť v dejinách slovenskej literatúry bol Ján Hollý. Veď preložil
Danteho Božskú komédiu do bernolá-

kovčiny a tak sa zaradil medzi skvelých
európskych prekladateľov. Oživil svojou
poéziou tradície Veľkomoravskej ríše,
zo školy poznáme úryvky z jeho eposu
Svätopluk, Cyrilo-metodiáda, Sláv, Selanky. Zastavili sme sa aj v Naháči, kde pôsobil Juraj Fándly. Jeho kniha Pilný domajší
a poľní hospodár a mnohé iné pomáhali
ľuďom pri práci na poliach, v starostlivosti
o statok, pri liečení chorôb. V Trnave sme
sa zastavili pri pomníku Antona Bernoláka s textom jeho vlastných slov: „Tu máte
slovo moje o reči vašej“, navštívili sme
prekrásnu barokovú Katedrálu Jána Krstiteľa. Bernolákovci boli ľudia, o ktorých
môžeme povedať so svätým Pavlom,
že boli všetkým všetko. Poďakovali sme
Bohu za takýchto úžasných mužov nášho národa, za šíriteľov kresťanskej kultúry
vo vlastnom slovenskom jazyku.
H.Č.
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Hatvan éves a szenci Gimnázium és szakközépiskola
A jubileumi ünnepi műsor a Szenci Városi
Művelődési Központ mozitermében került
megrendezésre június 14-én pénteken.
A konferanszié szerepében sikerrel debütált az iskola volt diákja Simon Bence.
Ő mesélte el a közönségnek iskolája vetített képekkel illusztrált történetét is. Szenc
városa képviseletében Dušan Badinský
polgármester üdvözölte az ünneplő közönséget. Kontár Zsuzsanna igazgatóasszony
ünnepi beszédében összefoglalta az intézmény múltját és jelenét. Az iskola volt
és mai tanárai életútját állította példaként
a diákok elé, mivel ők voltak azok, akik
megküzdöttek az iskola fönnmaradásáért
és sikerre vitték az intézmény korszerűsítésének tervét. Ennek köszönhető, hogy ma
már a kor igényeinek, a fenntartó, a szülők
elvárásainak megfelelő feltételeket tud biztosítani az itt tanuló diákoknak az iskola.
A mintegy másfél órás műsorban volt kar-

ének, tánc, színpadi jelenet, szavalat, ös�szeállítás megzenésített versekből és egy
négykezes zongoradarab is, amelyet két
tanárnő adott elő. Az ünnepély délután

fogadással folytatódott az iskola épületében. A meghívottak az emeleti alkalmi
kiállítás paneljeit böngészve nosztalgiázhattak.
VCs

Spojená škola s VJM A. M. Szencziho oslávila 60. výročie založenia
Jubilejný galaprogram sa uskutočnil
v kinosále MsKS 14. júna. Bývalý študent
gymnázia spojenej školy Bence Simon
úspešne debutoval v úlohe uvádzača
programu, ktorý odprezentoval aj históriu
školy. Primátor Dušan Badinský poprial
Spojenej škole s VJM A. M. Szencziho
ďalšiu dlhú, úspešnú výchovno-vzdeláva-

ciu činnosť. Riaditeľka Zsuzsanna Kontár
v slávnostnom príhovore dala študentom
za vzor životný príbeh súčasných a bývalých učiteľov školy, pretože zabojovali
o prežitie školy a úspešne zrealizovali jej
modernizáciu. Vďaka tomu dokáže škola
zabezpečiť podmienky vyučovania a výchovy na úrovni súčasnej doby.

Na programe bol zborový spev, tanec, divadelná scénka, prednes poézie, zhudobnené básne aj hra na klavíri pre štyri ruky
v podaní učiteliek školy. Oslavy pokračovali poobede recepciou v budove školy.
Pozvaní hostia sa mohli poprechádzať
a zaspomínať si medzi panelmi výstavy fotografií z histórie školy.
VCs

Mesterségek napja az óvodában
Ragyogó napsütésben került sor az
óvoda felújított kertjében és játszóterein
2019. május 25 -én a népi mesterségeket bemutató óvodai találkozóra, ahol a
piciktől a nagyobb testvéreken, szülőkön, papákon keresztül a dédnagyikig
minden korosztállyal találkozhattak az
óvodabarátok.
A gyerkőcök kipróbálhatták a fazekasmesterséget, szövőszéket, fúrhattak-faraghattak, pizzát süthettek és sok egyéb
dologgal foglalatoskodhattak. Műsort
adott a Möggyes és sor került a fából
faragott Mátyás király-szobor leleplezésére is a gyönyörűen felújított udvaron.
Végül Matus Attila barantásai mutatták
meg tudományukat. Volt gulyás, sör,
bor, meg minden finomság és süti, ami

szem-szájnak ingere. Köszönet Méry
igazgató-asszonynak, a szülői szövetségnek, az óvoda pedagógusainak és a

mesterségeket bemutatóknak a fáradozásért, valamint mindenkinek a megjelenésért.
Agárdy Gábor

Deň remesiel v maďarskej materskej škole
Za žiarivo slnečného dňa sa konalo 25.
mája 2019 na vynovenom ihrisku maďarskej materskej školy stretnutie venované
predstaveniu ľudových remesiel. Medzi zúčastnenými boli zastúpené všetky vekové
kategórie, od škôlkarov až po prarodičov.
Deti si mohli vyskúšať hrnčiarsky kruh,

krosná, mohli vŕtať a vyrezávať, upiecť pizzu a mnoho iné. Prítomným zatancoval detský folklórny súbor Möggyes. Program vrcholil odhalením ručne vyrezávanej sochy
kráľa Mateja, ktorá bude ozdobou renovovaného ihriska. Na záver Attila Matus a jeho
družina predviedli historické maďarské bo-

jové umenie „baranta“. Nebola núdza ani
o dobré jedlo a pitie. Vďaka patrí vedeniu
a pedagógom školy, rodičovskému združeniu, všetkým účinkujúcim a hosťom za to,
že spolu vytvorili takúto výbornú príležitosť
na upevnenie spoločenstva priateľov škôlky.
Gábor Agárdy
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A Tátika Bábcsoport és a Kincskeresők a 44. Duna Menti Tavaszon
A Duna Menti Tavasz idei országos gyermek báb-és színjátszófesztivál döntőjében Dunaszerdahelyen 29 versenyelőadást mutattak be. Nem
kis büszkeséggel mondhatjuk,
hogy a Szenczi Molnár Albert
Alapiskolából két csoport, a bábos Tátika és a Kincskereső Rigó színpada - jutott el
az országos rendezvényre.
Így majdnem ötven szenci
művészeti csoportban dolgozó kisdiák tapasztalhatta meg
a dunaszerdahelyi fesztiválhangulat örömét, a fellépés
izgalmát és a siker élményét.
A Tátika Bábcsoport Pilinszky
János A Nap születése című
költeményét dolgozta fel, gyönyörű, ötletes, színes bábukkal, csillagokkal, növényekkel,
állatokkal, tengerrel. Össze-

hangolt mozgással, szép zenei
aláfestéssel mutatták be a szereplők az élet, a Nap születését, amit nagy ovációval jutalmazott a közönség. A bábosok
megismételték a tavalyi sikert,
arany sávos minősítést szereztek, sőt elnyerték a gyermek
zsűri díját is. Nem kis érdeme
volt a sikerben Sándor Erika és
Molnár Enikő pedagógusoknak, akik kitalálták, megalkották a bábukat és megrendezték a bábjátékot.
A Kincskereső Rigó Színpada
a Verses játékok, játékos versek című irodalmi összeállítással szerepelt a szerkesztett
játék kategóriában. Kortárs
magyar költők, Lackfi János,
Szabó T. Anna és Varró Dániel
gyermekverseit adták elő irodalmi kisszínpad formájában,

Molnár Enikő tanító néni hathatós segítségével. Hosszú évek
után először sikerült eljutnia a
Kincskeresőnek a fesztivál versenyére, ezért a bronz sávos
minősítés igazi siker és nagy
örömet okozott a gyerekeknek
és a felkészítőiknek. Köszönet

illeti a szülőket is, akik felügyelettel és utaztatással segítették
a csoportokat. Az iskola szülői
szövetsége, a Szenc és Vidéke
Társulás anyagi támogatást is
nyújtott, így a fesztiválbúcsúztatón is ott lehettek a szereplők.
Polák Margit

Úspech seneckých žiackych divadelných súborov na 44. Podunajskej jari
Do finále celoštátneho súťažného festivalu detských
divadelných a bábkarských
súborov Podunajská jar postúpili z regionálneho kola až dva
súbory zo ZŠ Alberta Molnára
Szencziho, bábkarský súbor
Tátika a divadelný súbor Kincskereső Rigó. Spolu takmer
päťdesiat seneckých mladých
divadelníkov mohlo v Dunaj-

skej Strede okúsiť jedinečnú
atmosféru festivalu, vzrušenie
z vystupovania a radosť z úspechu. Súbor Tátika pretavila do
bábkohry báseň Zrod Slnka od
János Pilinszky, s ktorou zožala veľký úspech. Zopakovala
minuloročný triumf, získala zlaté pásmo a navyše dostala aj
cenu detskej poroty. Na úspechu sa veľkou mierou podieľali

aj vedúce učiteľky Erika Sándor a Enikő Molnár.
Divadelný súbor Kincskereső Rigó zaranžoval pásmo
z detskej poézie od János Lackfi, Anna T. Szabó
a Dániel Varró pod názvom Lyrické hry, hravá lýra za výdatnej pomoci Enikő Molnár. Po
mnohých rokoch sa prvýkrát
podarilo súboru Kincskereső

Rigó vybojovať účasť vo finále
festivalu Podunajská jar, preto
zisk bronzového pásma bol
skutočným úspechom. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí
pomohli s transportom detí aj
dohľadom nad nimi a Rodičovskému združeniu pri ZŠ A. M.
Szencziho a Združeniu Senec
a okolie, ktoré poskytli finančný príspevok.
Margit Polák

dig, most is volt finom cigánypecsenye, sok-sok innivaló,
népi fajátékok, aszfaltkrétás

rajzolás, és sok-sok süti. Gratulálunk a szervezőknek!
Agárdy Gábor

deti pod názvom Libidaridom. V
telocvični hrali futbal - deti proti
otcom. Otcovia schytali pekné
góly od svojich potomkov. Futbalové družstvo rodičov oslávilo
na juniálese 25. výročie založe-

nia štýlovou tortou. Populárne
bolo aj maľovanie na tvár, detské
ľudové hry a kreslenie na asfalt.
Dobre sa míňalo výborné jedlo
a pitie. Ďakujeme organizátorom!
Gábor Agárdy

Az alapiskola juniálisa Korpás Évával
Már hagyománnyá vált alapiskolánk juniálisa, ahol tanulók,
szülők, nagyszülők, iskolabarátok és pedagógusok egy
vidám délutánt töltenek el az
iskola udvarán. Az ideit június
21-én rendezte meg az iskola.
Az épületben a Ringató foglalkozott a legkisebbekkel. A
nagy meleg ellenére lassan
megtelt az iskolaudvar. Fellépett a Kincskeresők Rigó Színpada, majd a bohóc műsora
keltette fel az érdeklődést. A

sztárvendég Korpás Éva és zenekara volt, akik a Libidaridom
című gyerekkoncertet mutatták be a gyerkőcök aktív közreműködésével. Közben készülődött az „Apa-fia foci“, amely
a tornateremben zajlott – kaptak is az apukák szép gólokat
a csemetéiktől. Mindemellett
nagy volt a keletje az arcfestészetnek is. A szülők focicsapata a juniálison ünnepelte meg a
25 évvel ezelőtti megalakulását
egy stílusos tortával. Mint min-

Juniáles maďarskej ZŠ s Evou Korpás
Tradícia juniálesov ZŠ A. M.
Szencziho sa ani tento rok neprerušila. Školský dvor bol
popoludní 21. júna opäť plný
baviacich sa žiakov, rodičov, pedagógov a priateľov školy. Naj-

menším sa venovali v „Kolíske“
vo vnútri budovy. Vystúpila Drozdia scéna súboru Kincskereső,
nechýbal ani klaun, ale hviezdou
programu bola Eva Korpás a jej
kapela, ktorí zahrali koncert pre
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Matias Hunka, Matej Kontsek,
Mia Muziková
Zosobášili sa
Dominika Jurík - Patrik Jurík
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
júl - Eva Tóthová (70), Mária Takácsová (75),
Anton Galovič (80), Július Schramko (90)
august - Zuzana Szabová (65), Anna
Hrbáčková (70), Žofia Hudáková (70),
Helena Schultzová (70), Rozália Feješová (75), Margita Pajorová (75),
Július Varga (80)
Jednota dôchodcov
júl - Zuzana Baraniová (65), Anna Turnerová (65), Anna Ulrichová (70), Eva
Tóthová (70), Ľudovít Lajtman (70), Anna
Bálintová (70), Mária Frčová (75), Rozália
Macáková (80), Aurélia Šípošová (90)
august - Katarína Švihranová (60),
Jarmila Poórová (65), Mgr. Elena Mrvová
(65), Helena Schultzová (70), Judita
Múčková (70), Žofia Hudáková (70),
Anna Hrbáčková (70), Rozália Feješová
(75), Ľudmila Miháľová (75), Štefan Lopušný (75), Anna Švihranová (80), Július
Varga (80), Terézia Arvaiová (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
júl - František Takács (65), Eva Tóthová
(70), Pavol Grőne (70), Mária Frčová (75)
august - Jana Kirschnerová (35), Katarína Švihranová (60), Jarmila Poórová (65),
Anna Hrbáčková (70), Judita Mučková
(70), Helena Schultzová (70), Rozália Feješová (75), Štefan Lopušný (75), Ing. Igor
Marsovszký (75), Helena Šupalová (75),
Anna Švihranová (80)
Dňa 2.7.2019 naša drahá
mamička Mária Lassuová
dožíva životného jubilea 60
rokov. Nepozeraj spiatky,
teš sa z krásnej šesťdesiatky. Veď život rýchlo letí ako
šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech
krásne spomienky z mladosti sa k tebe
vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech
tento krásny deň, dá ti úsmev a radosť
len. Nech každý ďalší rok, dá ti len šťastný
krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie,
nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie ti prajú
manžel, dcéra, synovia a vnuk.

Spomíname
Dňa 5. júla 2019 uplynie
už 9 rokov, čo nás náhle opustila naša mama,
stará mama a prastará
mama Anna Bednárová.
S láskou a so smútkom
v srdci na ňu spomína
dcéra Soňa a syn Roman
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Utíchlo srdce, utíchol
hlas, mal si rád život
a všetkých nás. Odišiel
si tichučko navždy, hoc
túžil si žiť, ale osud to
tak zariadil, že musel si
nás tak náhle a navždy
opustiť. Dňa 16.7.2019
si pripomíname 2. výročie, čo nás Anton Benkovský navždy opustil. S láskou, vďakou a úctou spomína manželka
Elena, syn Braňo s rodinou a brat Milan
s rodinou
Dňa 15.7.2019 si pripomenieme prvé výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko Juraj Vrbiar. S láskou
a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Dňa 30. júna sme si pripomenuli 11. výročie úmrtia
našej milovanej mamičky
Lili Vargovej. Láskou spomíname. Smútiaca rodina.
Június 30-án volt tizenegy
éve, hogy csendben búcsú nélkül örökre itt hagyott bennünket
a drága jó édesanya Varga Mártonné
szül. Koday Lili. Szeretettel és fájdalommal őrzi emlékét a gyászoló család.
Dňa 20.7.2019 uplynú
4 roky čo nás navždy
opustil náš drahý Štefan
Matúš, manžel, otec, dedko, svokor, švagor. S láskou spomíname.
Dňa 18. júna sme si pripomenuli tretie výročie,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný Miroslav
Ivaniš. S láskou na teba
spomíname a nikdy nezabudneme.
Smútiaca
rodina

Milá rodina, známi, priatelia!
Dovoľujem si vám pripomenúť a zaspomínať na skvelého manžela, otca, dedka Pavla Ráka, ktorý nás
opustil 13.6.2013, čo je teraz
6 rokov. Odišiel
človek s veľkým srdcom,
ktorému patrí veľké Ďakujeme! Zároveň si pripomeňme
aj vždy usmiateho a v plnej
nálade radosti Jána Szarku,
ktorý nás opustil 2.6.2015,
čo sú už 4 roky. Spomeňme si na krásne chvíle strávené s týmto skvelými ľuďmi
a zároveň im zaprajme kľudný odpočinok.
S láskou a spomienkami prajú manželka
Iveta, deti Pavol, Alžbetka, Jožko a vnúčatá Nikolka, Janko, Joshua, nevesta Alex,
celá rodina a priatelia. Ďakujeme
Čas neúprosne plynie,
ale ten smútok v našich
srdciach
zostáva.
Dňa
29.7.2019 uplynú tri roky
od smrti nášho milovaného
manžela, otca Ing. Mariána
Sninčáka. S úctou a láskou
na neho spomíname. Navždy zostaneš
v našich srdciach. Smútiaca rodina
Nosíme kvety celý rok, zrak
nám vlhne, ruka sa chveje
vždy, keď ich kladieme na
váš hrob. Tento rok si pripomíname výročie úmrtí našich
milovaných rodičov. Dňa
02.04. sme si pripomenuli
5. výročie našej mamičky
Márie Spuchlákovej a dňa
13.08. si pripomenieme 20.
výročie, odkedy nás navždy
opustil náš otecko Štefan
Spuchlák. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou a úctou na nich spomína smútiaca
rodina.
Dňa 5. júla 2019 si pripomenieme 5. výročie úmrtia
nášho drahého Jiřího Vondráška. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina
„V neznámy svet odišla si
spať, zaplakal každý, kto ťa
mal rád. Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali, no vždy
budeš v srdciach tých, ktorí
ťa milovali.“ 30. júla 2019 si
pripomenieme piate výročie úmrtia našej milovanej Anny Zlejšej. S vďakou
a láskou spomínajú syn Milan, dcéry
Anka, Olinka a Darinka s rodinami.
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Polstoročie dobrovoľnej služby pre Mesto Senec
Predseda DHZ Senec Jozef Bordáč od narodenia žije v Senci a v júli oslávi 61. narodeniny. Má tri dcéry a tri vnúčatá.
Je najmladší spomedzi šiestich bratov - všetci boli dobrovoľní hasiči. Už ako 14-ročný vstúpil do zboru v roku 1974.
Funkciu predsedu Dobrovoľného hasičského zboru v Senci prevzal v roku 1987. Jeho práca bola v apríli 2019
ocenená najvyšším vyznamenaním ,,Zaslúžilý člen Dobrovoľnej ochrany Slovenskej republiky“. Pod jeho vedením
získali dobrovoľní hasiči u Senčanov vysoký kredit. Pri májových oslavách 140. výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Senci sa nešetrilo prejavmi priazne a vďaky.
• Aké boli začiatky vo funkcii predsedu
DHZ?
Boli komplikované, pretože práve v období
môjho nástupu do funkcie predsedu DHZ
Senec vedenie mesta spochybnilo opodstatnenie existencie dobrovoľného hasičského zboru. Po nežnej revolúcii sa však
zmenila atmosféra v spoločnosti a od tej
doby sme mali plnú podporu primátorov
mesta Senec.
• V čom spočíva podpora mesta?
Našu dobrovoľnú službu podporuje mesto
Senec dotáciou, ktorá pokrýva náklady na
nevyhnutnú hasičskú výstroj a výzbroj,
pohonné hmoty, uniformy, pracovné odevy, údržbu a obnovu špeciálnej techniky.
Mestská kasa je naším jediným pravidelným zdrojom financovania. Samozrejme
oslovujeme aj sponzorov, ktorí nám prispievajú hlavne na náklady našej účasti na
zahraničných hasičských súťažiach.
• Ako pomáhajú dobrovoľní hasiči nášmu
mestu?
DHZ Senec má v súčasnej dobe 35 členov.
Sú medzi nimi aj starší členovia. Väčšina
z nich je zaradených do 24 hodinového
pohotovostného systému a 10-12 našich
členov nás pravidelne reprezentuje aj na
súťažiach. V prípade požiaru či povodne
v Senci alebo v okolitých dedinách nás
zvoláva pán primátor, Okresné hasičské
riaditeľstvo Senec alebo DHZ Bratislava.
V pohotovosti máme vždy štyroch členov
zboru a ostatní sa k nim pridajú podľa potreby. Naša cisterna so striekačkou je síce
z roku 1986, ale je stále funkčná. Pred
štyrmi rokmi sme dostali protipovodňový
vozík obsahujúci elektrocentrály, čerpadlá
a ďalšiu potrebnú výbavu. Udržujeme
v dobrej kondícii aj Barborku, historický
hasičský vozík, ktorý nás úspešne reprezentuje na hasičských súťažiach historických striekačiek.
• Ktoré boli vaše najzaujímavejšie zásahy?
Nikdy nezabudnem na výbuch plynu
v Gajaroch v roku 1982, kedy sme zasahovali dva týždne v jednom kuse. Najrozsiahlejšie zásahy v Senci sme zažili pri
požiari mlyna a budovy Výkupu poľnohospodárskych plodín. Dala nám zabrať
aj prietrž mračien pred troma rokmi. Zasahovali sme v seneckých uliciach a ťahali sme vodu z pivníc a to nielen v Senci,

Preberanie trofeje pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ.
Foto: VCs
ale aj v okolitých dedinách. Našťastie sme
vybavení čerpadlami a vieme účinne zasiahnuť aj pri rozsiahlejších záplavách.

• 140. výročie založenia DHZ v Senci ste
oslávili víťazstvom v Súťaži hasičských
družstiev s historickou technikou. Ako
často súťažíte?
Každý rok máme osem súťaží s historickou technikou. Vždy začíname tu v Senci,
potom ideme do Jámy na Morave, nasledujú Rakovce, Rohožník, Kaplna, Vlčany
a Bohdanovce nad Trnavou. Najďalej chodíme do 1200 km vzdialeného Cichova
v Poľsku. S hasičmi z Jámy máme veľmi
blízke vzťahy. Začali sme tam chodiť pred
siedmimi rokmi. V auguste budú mať 130.
výročie založenia ich dobrovoľného hasičského zboru. Pozvánku na oslavu nám
osobne odovzdal 25. mája starosta obce
Jámy Jiží Šikl pri príležitosti našich osláv
140. výročia založenia DHZ Senec.
• Prichádza do DHZ Senec dorast?
Máme mladých záujemcov o dobrovoľnú
hasičskú službu, ale nie sú vždy vytrvalí.
Pre mladých môžu byť zaujímavé a užitočné školenia, ktoré organizuje štátny
hasičský zbor. Základný hasičský kurz
musí absolvovať každý člen dobrovoľného
hasičského zboru, ale v ponuke sú aj ďalšie lukratívne kurzy, ako napríklad pilčícky
kurz, alebo kurz komunikačných zariadení, ktoré sa zídu pre mladých. Vítame všetkých serióznych záujemcov.
Rozprával sa Csaba Vysztavel

Sprievod hasičov na čele s Jozefom Bordáčom.

Foto: VCs
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Športový deň seniorov
Odbor sociálnych vecí MsÚ Senec aj
toho roku zorganizoval tradičný Športový
deň seniorov. 23. mája sa na južnej strane Slnečných jazier zišli skôr narodení
Senčania v karavanovom kempe. Senio-

ri sa rozdelili do päťčlenných družstiev
a súťažili v siedmich disciplínach. Počas
celého dňa panovala výborná nálada
na športoviskách aj pri stoloch s občerstvením. Účastníci sa príjemne unavili zo

zážitkov celodenného podujatia. Putovný pohár mesta Senec vybojovalo aj po
tretíkrát družstvo ZO SZTP v Senci, čiže
pohár u nich ostáva navždy. Gratulujeme
všetkým zúčastneným seniorom!
VCs

Seneckí seniori športovali na Slnečných jazerách. Ceny im prišli odovzdať: viceprimátor Juraj Gubáni, predsedníčka sociálnej a zdravotnej komisie Gabriella Németh a vedúca útvaru sociálnych vecí mesta Senec Gabriela Lócziová.
Foto: VCs

Seneckí seniori na stupňoch víťazov
18. mája 2019 sa na Župnej olympiáde seniorov
v DSS Rosa v Bratislave zúčastnili seniori z Klubu dôchodcov v Senci: Ľudovít Botta, Edita Untermayeová,
Terézia Mádelová, Anna Sidová a Eva Tóthová. Privítal ich predseda samosprávneho kraja Juraj Droba
a prišiel ich podporiť aj primátor mesta Dušan Badinský. Spomedzi 13 súťažných družstiev skončili na
1.mieste v hode šípkami a na 2. mieste v chôdzi s loptičkou. Blahoželáme im k úspechu!
MO

Šport a dobrá nálada svedčí každému veku.

Foto: SZTP Senec

Športové hry klubu SZTP v Senci
Už mnoho rokov sa naši členovia
zúčastňujú na športových hrách
seniorov, ktoré usporadúva mesto.
Vždy sme sa tam cítili uvoľnene, veselo a družne. Nebolo teda divné,
že sa hier chcelo zúčastniť aj viac
ľudí. Slovo dalo slovo a tak sme
v minulom roku otvorili prvý ročník
športových hier pre telesne postihnutých v našej organizácii. Ukázalo sa, že to bol veľmi dobrý nápad.
Záujem o súťaž narastal a tak sa
v druhom ročníku hier zúčastnilo
52 súťažiacich, čo je o 15 viac ako
vlani. Hry sa konali v priestoroch
Osobitnej školy v Senci 8. júna.
Podobne ako na mestských hrách
nás prišiel pozdraviť zástupca primátora mesta Ing. Juraj Gubáni,
predsedníčka zdravotnej a sociálnej komisie PhDr. Gabriella Németh a vedúca sociálnych služieb
Mgr. Gabriela Lócziová. Všetci zúčastnení mali veľkú radosť, že prišli

k nám, aj keď bola sobota. Na
našich hrách súťaží každý sám
za seba a tak zo seba dáva maximum, čo telo dá. Tu sme súťažili
v 6 disciplínach. Keďže sme boli na
dvore, kde sú aj stoly s lavicami,
bol priestor aj na odpočinok a družnú debatu a smiech. Naše gazdinky napiekli slané i sladké pečivo
a z vyzbieraných peňazí sa zakúpili minerálky a cigánska pečienka.
Dve členky postupne sčítavali získané body súťažiacich a na záver
boli vyhlásení víťazi. V kategórii
žien získala 1. miesto Alžbeta Farkašová, 2. miesto Božena Urbanovičová a 3. miesto Zuzana Majová.
V kategórii mužov získal 1. miesto
Blažej Pevala, 2. miesto Štefan Farkaš a 3. miesto Ľudovít Botta.
Pri rozlúčke veľmi často zaznievali
slová „o rok prídeme zasa“. A tieto
slová sú pre nás zaväzujúce.
Rada SZTP Senec

SENČAN júl-august 2019

ŠPORT

25

S kampaňou Do práce na bicykli vyhralo mesto stojany s cyklopumpou
Kampaň Do práce na bicykli sa konala v máji a zapojilo sa do
nej 99 samospráv. Mesto Senec sa zúčastnilo už šiestykrát.
V súťaži samospráv sme v rámci celého Slovenska skončili na
14. mieste.
V rámci mesta sme prekonali všetky doterajšie rekordy - počtom tímov aj počtom účastníkov. Do kampane sa v roku 2019

zapojilo 48 tímov. Celkový počet registrovaných účastníkov bol
151. Spolu najazdili 7 147 km. Na jedného účastníka pripadlo
najazdených 47,33 km. Bolo vyžrebovaných 8 cien a hlavná
cena - bicykel od Cyklopasie Senec. Šťastnou majiteľkou hlavnej ceny sa stala študentka Gymnázia Antona Bernoláka Kristína Mišáková.
VCs

Vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli sa konalo 11. júna na Námestí 1. mája. Už tradične sa ho zúčastnil národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý sa spolu s viceprimátorom Jurajom Gubánim, hlavnou organizátorkou mestskej kampane Gabrielou Rebrošovou a zástupcom predajne Cyklopasia Senec Lukášom Cerovským podieľal na odovzdávaní cien.
Foto: VCs

Lucia Debnárová 10x10
Primátor Dušan Badinský prijal na Mestskom úrade najúspešnejšiu seneckú športovkyňu. Lucia Debnárová priniesla svoje medaily z posledných majstrovstiev Európy
v Grécku, kde získala 20. titul
z najväčších európskych a
svetových podujatí v armwrestlingu. Je desaťnásobnou
Majsterkou sveta a v Grécku

sa stala aj desaťnásobnou
Majsterkou Európy. Dorovnala
tak počet titulov slovenského
velikána armwrestlingu Jána
Germánusa, ktorý má 14 titulov Majstra sveta a 6 titulov
Majstra Európy. Ďakujeme
Lucii Debnárovej za jedinečný
výkon, za reprezentáciu nielen Slovenska, ale aj nášho
mesta.
VCs

cyklopasia.sk
Inzercia
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Storočnica futbalu v meste Senec

Senecká olympiáda žiakov 2019

Blíži sa oslava stého výročia od vzniku 1. futbalového klubu
v Senci (1919). Hlavným cieľom storočnice je zachovanie tradícií a oživenie histórie futbalu v našom meste. Podujatie sa uskutoční v sobotu 7.9.2019 v areáli SFZ v Národnom tréningovom
centre pri Slnečných jazerách. Od 15:00 do cca 21:00 tam budú
modelované tréningy s osobnosťami futbalu zamerané hlavne
na deti a mládež. Program vyvrcholí autogramiádou a tradične
futbalovým turnajom pre malých aj veľkých účastníkov. V turnaji
sa spolu stretnú tentokrát seniori mesta Senec proti internacionálom. Organizátorom podujatia je mesto Senec a partnermi
projektu sú BSK a SFZ.
Katarína Mentelová
útvar stratégie a rozvoja mesta Senec

Na slávnostnom otvorení
Seneckej olympiády žiakov
v areáli Slávie sa zúčastnilo vedenie mesta a úspešná
československá olympionička
v skoku do výšky, podpredsedníčka Slovenského olympijského výboru Mária Mračnová. Olympiáda sa konala
od 3. do 6. júna. Začala sa
v pondelok streľbou zo vzduchoviek na ZŠ s VJM A. M.
Szencziho a pokračovala plávaním v Swimaréne. Utorok
patril šachu a hádzanej, opäť
na ZŠ s VJM A. M. Szencziho,

detskej atletike a volejbalu
v areáli Slávie a vybíjanej na
ZŠ Tajovského. V stredu sa
hral stolný tenis a futbal na
ZŠ Mlynská, basketbal na ZŠ
Tajovského, prehadzovaná na
Slávii a florbal na SOŠ Kysucká. Záverečný deň Seneckej
olympiády žiakov patril na Slávii atletike - kráľovnej športov.
Panovala tam výborná nálada
aj vďaka DJ Ferdovi. Tradičnou poslednou disciplínou
olympiády bol štafetový beh.
Výsledky nájdete na www.senec.sk.
VCs

ŠK Best Fitness opäť víťazí

Súťaž mladých záchranárov CO má 25 rokov

V Prahe na Abu Dhabi National
Pro Jiu-Jitsu Championship Czech Republic - Gi & No Gi
vybojovali zlato pre Slovensko
Elka Kováčová a Vanesska
Seffer za Clube De Jiu-Jitsu
Pitbull Slovakia/ŠK Best Fitness Senec.
Počas víkendu, 25. mája 2019,
sa v Nemeckom Limburgu konal Naga Germany Grappling
Championship. North American Grappling Association
(NAGA) najväčšia svetová
grappling asociácia, s viac ako
700 000 súťažiacimi po celom svete, usporiadala turnaj
v Nemeckom Kreissporthalle
v kategóriách No-Gi & Gi. Slovensko a Senec na scéne v
Nemecku v kategóriách expert
zastupovali Natália Sitárová,
Martina Sitárová a Martin Sitár.
Podarilo sa im dosiahnuť krás-

ne umiestnenia:
Martin Sitár:
1. miesto v kategórii: Men Gi
Purple/Heavy Weight (90 kg to
99.9 kg)/director (40+)
3. miesto v atkegórii: Men No-Gi/Expert/Heavy Weight (90
kg to 99.9 kg)/director (40+)
Natália Sitárová:
1. miesto v kategórii: Children
No-Gi (Female)/Expert/35 39.9/11 years
2. Miesto v kategórii: Children Gi (Female)/Expert/35 39.9/12 years
Martina Sitárová:
1. miesto v kategórii: Women
Gi/Purple/60 - 64.99 (Bantam
Weight)/director(40+)
2. miesto v kategórii: Women
No-Gi/Expert/60 - 64.9 (Bantam Weight)/Adult Elvira 1st
Match/JH
Blahoželáme!
MO

Karavanový kemp Slnečných
jazier bol dejiskom 25. ročníka
Okresného kola Súťaže mladých záchranárov CO, ktorí
prišli zo škôl Senca a okolia. Už
tradične sa mimo súťaž zapája
do pretekov aj družstvo z Dunakiliti z Maďarska. Školáci si 20.
mája zmerali sily v disciplínach:
vedomostný test, civilná ochrana, pobyt a pohyb v prírode,
zdravotnícka príprava, hasenie
malých požiarov, streľba zo
vzduchovej pušky.

Na prvej priečke sa umiestnilo družstvo „A“ ZŠ Kráľová pri
Senci, druhé miesto obsadilo
družstvo „A“ ZŠ Tajovského
Senec a tretie miesto patrilo
družstvu „A“ ZŠ Bernolákovo.
Prvé tri družstvá postúpili do
krajského kola Súťaže mladých záchranárov CO, ktoré sa
konalo 22. mája v Malackách.
ZŠ J. G. Tajovského tam obsadila 4. miesto, takže im tesne
unikla účasť na celoštátnom
finále súťaže.
VCs
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Majstrovstvá Slovenska
v gymnastickom štvorboji

Čistenie vôd Slnečných jazier už 10 rokov
10. ročník čistenia vôd Slnečných jazier
v Senci 22. júna odštartoval o 08:30 krátkym brífingom pre zúčastnených 17 potápačov, ktorý viedol predseda klubu Piccard Senec Dalibor Martišovič. Hlavným
organizátorom čistenia vôd Slnečných
jazier je Piccard Senec. Pomocnú ruku
každý rok podá mesto Senec, Správa cestovného ruchu Senec, Slovenský rybársky

zväz Senec a Západoslovenská záchranná služba – DHZ Senec.
Potápačov po brífingu rozviezol motorový čln do vytypovaných lokalít a už okolo
10:00 boli na brehu prvé nálezy. Slnečné
jazerá boli v túto sobotu zbavené smetí
v celkovej hmotnosti 421 kg. Za uplynulých
10 rokov vybrali potápači z vôd Slnečných
jazier 3451 kg odpadu.
VCs

Naši žiaci súťažili na ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom o titul školský majster Slovenska v troch vekových
kategóriách. Súťažili 5-členné družstvá
v 4 disciplínach - akrobacia, preskok,
hrazda a šplh. ZŠ P. Demitru pre nás pripravila vynikajúce podmienky. Súťaž bola
plynulá a chlapci si navzájom zmerali sily
v spomínaných disciplínach. Okrem gymnastiky si súťažiaci pozreli sieň slávy a film
venovaný Pavlovi Demitrovi, ktorý navštevoval túto školu. Chlapci „B“ kategória –
A. Janega, B. Jurík, M. Tondra, F. Lezo,
J. Kalina, P. Prečuch
Chlapci „C“ kategória – S. Tondra, J. Tondra, I. Králik, S. Tvrdý, V. Dovalovský
Spolu so žiakmi zo ZŠ Fándlyho Pezinok
reprezentovali nielen našu školu ale aj
naše mesto, náš bratislavský kraj.
Umiestnenie: „A“ kategória – ZŠ Fándlyho
Pezinok – 8. miesto, „B“ kategória – ZŠ Tajovského Senec – 6. miesto, „C“ kategória
– ZŠ Tajovského Senec – 7. miesto
Chlapci súťažili pod vedením pani učiteľky
Alenky Palkovej a Mgr. Betky Vinczeovej.
Srdečne blahoželáme našim chlapcom!
Alenka Palková
ZŠ Tajovského Senec

Nádejná plavkyňa SPORT CLUB Senec

Vaneska Lacsková, 12 ročná,
výnimočná, nadaná, skromná,
láskavá, vždy usmiata plavkyňa. Vaneska je po absolvovaní
Majstrovstiev Slovenskej
Republiky prvou plavkyňou
SPORT CLUB Senec, ktorá
splnila dva juniorské limity
na 50 BF a 100BF k účasti na

vrcholových súťažiach juniorskej Slovenskej Reprezentácie. Počas Majstrovstiev
Slovenskej Republiky si Vaneska vyplávala v Kategórií D
v disciplíne 100PP – 2. miesto,
v disciplíne 50BF – 2. miesto,
v disciplíne 400PP – 1. miesto,
v disciplíne 50PP – 2. miesto,
v disciplíne 200BF – 2. miesto,
v disciplíne 100BF – 2. miesto.
Veríme, že do budúcoročného
vstupu do kategórie C, kedy
môže byť Vaneska zaradená
do slovenskej reprezentácie k
prvým limitom pribudnú ďalšie
a Vaneska nás bude môcť reprezentovať na Majstrovstvách
Európy 2020. Vaneske, srdečne blahoželáme a prajeme veľa
ďalších krásnych úspechov.
Tréneri Alexander Rekoš
a Martina Szabóová

Tešíme sa z úspechu SPORT CLUBu Senec, ktorého zverenci sa zúčastnili v kategórii mladších žiakov a žiačok „Slovenského pohára žiakov“, kde plavci získali nielen krásne
umiestnenia, ale aj krásne medaile a svoje osobné rekordy.
Získali 2x zlato, 5x striebro a 6x bronz. SPORT CLUB Senec

Majstrovstvá Slovenskej republiky
v plávaní s plutvami
Vrcholovú súťaž tejto sezóny majú plutvoví plavci zo
SPORT CLUB Senec úspešne
za sebou. Na Majstrovstvách
Slovenskej republiky, ktoré sa
konali 18. - 19. 5. 2019 v Bratislave, plavci zo seba dali všetko a vyplávali si nielen krásne
umiestnenia, ale aj krásne
nové osobné rekordy. Plavci
Alexander Rekoš, Michal Kovács, Michaela Szabóová, Jakub Pankiewicz, Tereza Zuzana Neczliová, Vanesa Lacsková, Karolína Kolenčiak, Noel
Várady si počas Majstrovstiev
SR vyplávali krásne medailové

umiestnenia. Spolu s postavenými štafetami klubu vyplávali
celkovo spolu 36 medailových
umiestnení. Z toho 4 x zlaté,
18 x strieborné a 14 x bronzové umiestnenie.
Ukončením Majstrovstiev Slovenska bola uzavretá nominácia seniorských plavcov na
blížiace sa Majstrovstvá Európy, kde náš klub a naše mesto
bude reprezentovať Alexander
Rekoš. Všetkým plavcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu
Tréneri SPORT CLUB Senec
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Športové kluby v Senci
V Senci pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú či už deťom, mládeži alebo dospelým.
Komisia športu prišla s nápadom postupne Senčanom predstaviť jednotlivé športové kluby, ich činnosť,
tréningy, súťaže a úspechy. V tomto čísle predstavujeme MŠK.

MŠK SENEC o.z. – Košická 8 – 903 01 Senec

V roku 2014 z iniciatívy dlhoročných funkcionárov ŠK SFM SENEC o.z. a ŠK SENEC, a.s. pánov Ľudovíta Szaba, Ivana
Kolembusa a Ing. Dušana Badinského bol
zaregistrovaný nový mládežnícky futbalový klub MŠK SENEC o.z.
Občianske združenie má ambíciu predovšetkým vychovávať športovo nadanú
mládež z regiónu Senec, pestovať a rozširovať u nej hodnoty ako disciplína, cieľavedomosť, samostatnosť, vzťah ku kolektívu, či lokálpatriotizmus.
MŠK SENEC chce zaručiť predovšetkým
mládeži zo Senca a jeho okolia priestor pre
realizáciu aj v mužstve dospelých. Chce
spolupracovať so všetkými organizáciami,
spoločnosťami, či jednotlivými občanmi,
ktorí vidia v tejto činnosti zmysel.
V klube pracujú kvalifikovaní tréneri s platnými licenciami UEFA. Pravidelne komunikujeme s rodičmi našich detí na osobných
stretnutiach. Pri organizácii a realizácii sústredení a turnajov doma i v zahraničí využívame osobné, recipročné a priateľské
kontakty.
Na tréningový proces využívame hracie
plochy v Senci, Reci, Igrame a v Čataji.
V zimných mesiacoch všetky mužstvá
mladších ročníkov trénujú v telocvičniach
seneckých škôl. Mužstvo seniorov, dorasty a starší žiaci využívajú umelú trávu
v NTC v Senci nielen na tréningy, ale i na
prípravné zápasy. Starší a mladší žiaci tiež
využívajú na prípravné zápasy umelú trávu

v NTC alebo umelú trávu v SOŠ na Kysuckej ulici v Senci.
Naše mužstvá sa pravidelne zúčastňujú
viacerých turnajov nielen na Slovensku
ale aj v zahraničí, najmä v Čechách. Dôraz
nekladieme na výsledky, ale hlavne na zapojenie sa čo najväčšieho počtu detí.
Na prelome apríla a mája sa dvadsať detí
pravidelne zúčastňuje Medzinárodného
mládežníckeho turnaja vo francúzskom
meste GUIPAVAS, vzdialenom od Senca
cez 2000 km. V konkurencii takých mužstiev ako je Lyon, Rennes, Feyenoord,
Malaga, Sporting Lisabon je už samotná
účasť zážitkom.
Ako veľmi mladý klub sme získali viacero
pozoruhodných výsledkov. Seniorské mužstvo postupne prechádza súťažami od samotného začiatku. Vyhralo šiestu ligu, piatu ligu a ako nováčik štvrtej ligy skončilo na
druhom mieste. Vrchol nášho snaženia je
zabudovanie vlastných odchovancov do A
teamu. Pracujeme dlhodobo a systematicky. V klube máme vypracovanú vlastnú filozofiu pre výchovu mladých talentovaných
hráčov, kde je špecifikovaná výchova hráča
v každej vekovej kategórii. O tom, že táto
cesta je správna, svedčia aj výsledky našich mládežníckych mužstiev, keď žiacke a
prípravkárske mužstvá sú na popredných
miestach v tabuľkách súťaží organizovanými Bratislavským futbalovým zväzom.
V júni organizujeme Medzinárodný mládežnícky turnaj pod názvom MŠK Senec
a jeho priatelia. Turnaj organizujeme za
podpory mesta Senec, BSK, SFZ, BFZ,
Oblastných futbalových zväzov a samozrejme rodičov a priateľov klubu MŠK Senec. V kategóriách U 7 až U 15 sa pravidelne zúčastňuje približne 80 mužstiev zo
Slovenska, Čiech a Maďarska, čo predstavuje cez 1200 detí a približne 600 rodičov.
Počas letnej prestávky niektoré naše mládežnícke mužstvá chodia na sústredenia
napríklad do podtatranského mestečka
Bobrovec a mladší žiaci využívajú možnosti na prípravu v moravskom mestečku
Velké Pavlovice.
V septembri robíme nábor najmenších
ročníkov detí. Záujem nás teší, ale aj za-

väzuje. Ku koncu ročníka 2018/2019 sme
mali aktívnych členov registrovaných
v ISSF systéme SFZ 317, plus cca 40 neregistrovaných malých futbalistov, čo dáva
členskú základňu o počte cca 357 členov!
Máme za to, že sme sa týmto stali najväčším športovým klubom v meste v celej
jeho histórii. A to za päť rokov činnosti.
Klub sa aktívne zapája nielen do športových akcií v meste Senec, ale aj do spoločenských. Organizuje svoj ples, ktorý sa
pýši najväčšou účasťou, zúčastňuje sa na
seneckom karnevale, a na vianočné trhy
spolu s mestom Senec pripravil pre všetkých občanov mesta Senec prekvapenie
v podobe umelého klziska.
Výsledky mužstiev v sezóne 2018/2019:
Muži a team: 2. miesto (IV. liga BFZ)
Starší dorast U 19: 1. miesto (III. liga SD BFZ)
Mladší dorast U 17: 4.MIESTO (III. liga MD BFZ)
Starší žiaci U 15: 2. miesto (II. liga SZRL BFZ)
Starší žiaci U 14: 4. miesto (III. liga SZM
OBFZ)
Mladší žiaci U 13: 3. miesto (II.LIGA MZRL
BFZ)
Mladší žiaci U 13 B: 12. miesto (III. LIGA
MZM OBFZ)
Mladší žiaci U 12: 2. miesto (III. LIGA MZM
OBFZ)
Prípravka A U 11 A: 3. miesto (PMA 1 BFZ )
Prípravka A U 11 B: 1. miesto (PMA 2 BFZ )
Prípravka B U 10 A: 2. miesto (PMB 1 BFZ )
Prípravka B U 10 B: 1. miesto (PMB 2 BFZ )
Prípravka C U 9: 2. miesto (PMC 1 BFZ )
Prípravka D U 8: 3. miesto (PMD BFZ )
Levíčatá U 7: nehrali súťaž
Zakladajúci členovia klubu:
Ľudovít Szabo, Dušan Badinský,
Ivan Kolembus
Výkonný výbor MŠK:
Predseda klubu: Ľudovít Szabo
Podpredseda klubu: Ivan Kolembus
Tajomník klubu: Peter Škrip
Predseda kontrolnej rady: Štefan Mrva
Športový manager: Martin Matúš
Vedeniu MŠK sa podarilo preinvestovať do
mestskej budovy za 5 rokov cca 70.000
eur, ktoré nešli z rozpočtu mesta.
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