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V súvislosti s výmenou povrchu na 
cestnom telese na Železničnej ulici je 
zmena organizácie autobusovej do-
pravy od 19.10. 2019 do 08.11.2019.
Počas vykonávania prác nie je možný 
pohyb žiadnych motorových vozidiel 
na opravovanej vozovke, nakoľko sa 
opravuje celistvý cca 200 metrov dlhý 
úsek.
Pohyb cestujúcej verejnosti:
• náhradný prístup vozidiel k budove 
Železnice je cez areál Slnečných ja-
zier na južnej strane
• peší prístup na železničnú stanicu 
po Železničnej ulici nie je obmedzený
Táto krátkodobá zmena organizácie 
dopravy je odsúhlasená aj zástup-
cami dopravnej spoločnosti Slovak 

Lines a.s., ktorá v tomto čase prepra-
vuje cestujúcich autobusovou dopra-
vou z dočasne zriadenej autobusovej 
zastávky osadenej v tomto termíne  
v blízkosti pôvodných zastávok na 
parkovisku v areáli Slnečných jazier.
Parkovanie osobných vozidiel na par-
koviskách oproti autobusovým za-
stávkam nie je možné, vodiči môžu 
použiť parkovisko v areáli južnej stra-
ny Slnečných jazier – okrem úseku 
priľahlého k vstupnej bráne, kde je 
zriadená dočasná zastávka autobu-
sov, nakoľko sa v tejto časti parko-
viska otáčajú autobusy pri zabezpe-
čovaní náhradnej dopravy z dočasne 
zriadenej zastávky.

MsÚ

Na Železničnej ulici sa asfaltuje cesta
Koncepciu športu mesta Senec na 5 ročné obdobie 
začala tvoriť pracovná skupina Komisie športu pri MsZ  
v Senci  v súlade s „Koncepciou štátnej politiky v ob-
lasti športu“ a v súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z.,  
o športe. Bude to základný strategický a koncepčný 
materiál rozvoja športu v meste Senec.
Bude vychádzať z analýzy súčasného stavu – školy  
a školské zariadenia, športoviská, športové kluby, 
šport pre všetkých;
Bude obsahovať:
• Návrh rozvoja športu – stratégia, financovania špor-
tových klubov, aktivity, športoviská,
• Akčný plán rozvoja športu mesta Senec – vízia, sta-
novenie priorít a opatrení, projektové zámery.
Členovia pracovnej skupiny – Tomáš Mókoš, Jana 
Némethová, Július Száraz, Gabriela Rebrošová a ga-
rant za Mesto Senec viceprimátor Juraj Gubáni budú 
spolupracovať s Komisiou športu pri MsZ, športovými 
klubmi, so školami a širokou verejnosťou pri analyzo-
vaní stavu športu v meste, hlavne pri zbieraní infor-
mácií a faktov ako i aktuálnych podmienok na špor-
tovanie jednotlivých klubov, škôl či verejnosti. Zber 
informácií prebehne dotazníkom, ktorý bude zverej-
nený vo všetkých mestských komunikačných médi-
ách. Pracovná skupina je presvedčená, že úspešnosť 
návratnosti dotazníka pomôže dať čo najobjektívnejší 
súčasný obraz o seneckom športe.                        GR

Koncepcia športu mesta Senec

Jablkové hodovanie bolo pre nepriaznivé počasie v interiéri kultúrneho domu, dobrôt však bolo stále neúrekom. Viac na str. 12.               Foto: MO
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Mestské zastupteľstvo v Senci v súlade  
s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov  
a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva v Senci č. 111/2019 zo dňa 23.10.2019 
vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Mesta 
Senec a určuje deň konania voľby hlav-
ného kontrolóra na 23.12.2019.

Od uchádzača na výkon funkcie hlavného 
kontrolóra sa vyžaduje:
• Kvalifikačné predpoklady na výkon funk-
cie hlavného kontrolóra: 
• ukončené minimálne úplné stredné vzde-
lanie,
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dô-
slednosť a samostatnosť,
• bezúhonnosť,
Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou 
pre uchádzača:
• znalosť právnych predpisov z oblasti hos-
podárenia s majetkom mesta, rozpočto-
vých a príspevkových organizácií ako aj ob-
chodných spoločností založených mestom, 
• znalosť všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej 
územnej samosprávy,
• práca s počítačom na užívateľskej úrovni 

(Microsoft word, Excel, Power Point),
• komunikačné schopnosti,
Náležitosti písomnej prihlášky:
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, 
trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, te-
lefón),
• profesijný životopis s prehľadom doteraj-
ších zamestnaní a funkčného zaradenia,
• úradne overenú fotokópiu dokladu o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj 
kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelá-
vania a vzdelávacích kurzov,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z 
registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že 
má spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu,
• čestné prehlásenie, že uchádzač nevyko-
náva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá 
do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra 
obce,
• informáciu o tom, či ku dňu podania pri-
hlášky kandidát podniká alebo vykonáva 
inú zárobkovú činnosť alebo je členom ria-
diacich, kontrolných alebo dozorných or-

gánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť,
• písomný súhlas uchádzača so zverejne-
ním a spracovaním osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadení EU o GDPR za účelom 
vykonania voľby Hlavného kontrolóra Mes-
ta Senec.
Termín ukončenia doručenia prihlášok: 
09.12.2019 do 14:30 (vrátane prihlášok za-
sielaných poštou).

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra 
Mesta Senec zašle písomnú prihlášku spo-
lu s požadovanými dokladmi do stanove-
ného termínu poštou na adresu: Mestský 
úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
alebo osobne do podateľne Mestského úra-
du v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, 
vchod č. 2. Zalepenú obálku je potrebné 
označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta 
–neotvárať! “.
S právoplatne zvoleným hlavným kontroló-
rom bude uzatvorená pracovná zmluva na 
ustanovený týždenný pracovný čas 37,50 
hodiny s dňom nástupu do práce v súlade 
so zákonom t.j. od 19.02.2020.             MsÚ

Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec

Správa cestovného ruchu zmení vedenie a Senecké leto bude robiť agentúra
Primátor Dušan Badinský informoval o dia-
ní v meste Senec za ostatné obdobie, aj  
o riešení priorít na volebné obdobie. Prio-
ritami sú: poliklinika so zariadením pre se-
niorov, rozšírenie kapacít základných škôl, 
nová materská škola (uvažuje sa o existu-
júcej škôlke na Svätom Martine, ktorá by 
mohla začať fungovať ako mestská škôlka, 
multifunkčná športová hala, územný plán  
s generelom dopravy a spomínalo sa aj 
rozšírenie budovy mestského úradu.
Poslanci schválili návrh na zmenu rozpoč-
tu Mesta Senec na rok 2019. V diskusii  
o finančnom vyhodnotení Seneckého leta 
a Veľkého letného karnevalu sa hovori-
lo aj o tom, že Senecké leto 2020 bude  
v réžii súkromnej agentúry, ktorá pripraví 
program aj celkovo organizačne zabez-
pečí toto najväčšie podujatie mesta. Po-
slanec Príbelský navrhol, aby uvažovalo aj  
o spojení  Seneckého leta a karnevalu.
Správa cestovného ruchu Senec predložila 
na rokovanie tri body: vyhodnotenie letnej 
turistickej sezóny 2019, obchodno-finanč-
ný plán na rok 2020 a zámer na spoplat-
nenie parkovísk na južnej a severnej strane 
Slnečných jazier.
Poslanci ďalej všeobecne záväznými naria-
deniami odsúhlasili názov novej ulice Pod 
vinicami a tiež bližšie podmienky posky-
tovania finančných príspevkov na zabez-

pečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately.
Mesto žiada o dotáciu na projekt  BIKE AND 
RIDE, ŽST SENEC z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR na bezpečné parkovanie 84 
bicyklov pri železničnej stanici. Poslanci 
schválili 5% spolufinancovanie mestom.
Riešenie návrhov na odpredaj, prenájom či 
odkúpenie nehnuteľností si môžete prečítať 
v zápisnici zverejnenej na webe mesta. Ná-
vrh na zriadenie vecného bremena spoloč-
nosťou SPP - distribúcia, a.s. bol schválený 
za cenu podľa znaleckého posudku.
Riaditeľ SCR Senec Ing. Róbert Podolský 
sa vzdal funkcie, preto bude musieť mesto 
hľadať nové vedenie tejto spoločnosti  
v 100% vlastníctve mesta Senec.
Zastupiteľstvo schválilo aj 6 návrhov na 
cenu mesta Senec a 2 návrhy na cenu pri-
mátora mesta Senec.
V dvoch komisiách pri MsZ došlo k výme-
ne členov a poslanecký klub Senec Moje 
Mesto vystúpením pani Košecovej má po 
novom 8 členov.
V bode „rôzne“ začal diskusiu o ubytov-
niach na Slnečných jazerách poslanec 
Kvál. Riešili sa aj úniky na poplatku za uby-
tovanie. Viceprimátor pozval poslancov na 
upratovanie mesta, ktoré bude 9. novem-
bra a sú vítaní aj obyvatelia mesta. Poslan-
kyňa Turanská sa informovala o čiernej 

skládke nad tehelňou a na výstavbu časti 
Južná brána. Predsedníčka Redakčnej 
rady informovala o znovuvyhlásení grafic-
kej súťaže. Poslankyňa Hudáková sa pý-
tala úpravy jazierka Kevečto a na zápach  
v meste. Primátor tlmočil prísľub spoloč-
nosti AVE SK odpadové hospodárstvo, že 
zakúpi filtre na seneckú skládku. Poslan-
kyňu Németh zaujímalo VZN o odpadoch  
a výhody pre dôchodcov. Poslanec Sedala 
sa pýtal, prečo sú stojiská na elektromobily 
pri vstupe na pešiu zónu. Primátor vysvet-
lil, že dôvodom je práve uzatvorenie pešej 
zóny pre neoprávnené automobily. Posla-
nec Maglocký sa vyjadril k faune a flóre na 
Kevečte a kritizoval ohňostroje v Senci. Pri-
mátor prisľúbil, že ohňostroj na Seneckom 
lete nebude stáť viac peňazí ako tento rok. 
Poslanec Bittner sa zaoberal parkovaním  
a dopravou v meste.
Za občanov vystúpil Dávid Tengeri, ktorý 
sa pýtal na riešenie zápachu v meste a na 
pumpu na Boldockej ulici. Do diskusie sa 
zapojila aj poslankyňa Turanská a riaditeľ 
MsKS Peter Szabo. Marianna Glončáková 
žiadala motivovať ľudí k triedeniu aj poplat-
kami za odpad. Poslankyňa Némethová 
položila otázky občanov zo sociálnych sietí.
Viac informácií v zápisnici zo zasadnutia, 
ktorá je zverejnená na www.senec.sk a vo vi-
deozázname na www.zastupitelstvo.sk MO
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Názory vedenia mesta 
a poslancov mestského zastupiteľstva

V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj vedeniu mesta a poslan-
com mestského zastupiteľstva, aby vyjadrili svoj názor na rôzne aktuálne témy 
mesta Senec. S blížiacim sa koncom roka 2019 vrcholia prípravy rozpočtu 
na rok 2020. Ako mesto pokročí s poliklinikou, školstvom, dopravnou situ-
áciou... O tom všetkom rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva najmä 
rozpočtom. Mesto bude hospodáriť s finančnými prostriedkami podľa toho, 
ako budú schválené v tomto dôležitom materiáli, o ktorom budú poslanci 
rozhodovať v decembri. Preto sme sa ich spýtali: Aké sú Vaše priority pre 
rozpočet na rok 2020?

Mária Hudáková 
nezávislá poslankyňa
Priority poslaneckého klubu OZ MM na 
rok 2020 sú zhodné s volebnými  prio-
ritami pretože ide o väčšie investície do 
občianskej vybavenosti a ich realizácia si 
vyžaduje viac času.  Zabezpečiť dosta-
točnú kapacitu miest v školských zaria-
deniach (vybudovať  novú ZŠ alebo roz-
šíriť kapacitu ZŠ Mlynská o nový pavilón). 
Opakovane upozorňujeme, že súčasné 
kapacity budú čoskoro vyčerpané. Po-
dobne zvýšiť kapacitu výstavbou novej 
MŠ na pozemkoch mesta.
Vybudovať modernú polikliniku. Po doho-
de s ostatnými poslaneckými klubmi jej 
súčasťou bude zariadenie pre seniorov  
a stredisko sociálnych služieb. Vybudovať 
športovo - relaxačný areál s viacúčelovou 
športovou halou na Slnečných jazerách.  
Zriadiť záchytné parkovisko pri železnič-
nej a autobusovej stanici, ktoré by bolo 
súčasťou integrovanej dopravy t.z., zdar-
ma pre toho, kto pokračuje v ceste ďalej 
vlakom alebo autobusom.
Územný plán, ktorý je nevyhnutným 
predpokladom na regulovaný a ciele-
ný rozvoj mesta. Navrhujeme zaobsta-
rať exteriérové umelecké diela, ktoré by 
Senčanom pripomínali významné míľniky  
a osobnosti nášho mesta.

poslanecký klub SMK-MKP
Na rok 2020 navrhujeme zaradiť do roz-
počtu výdavky na dokončenie nového 
územného plánu, na vypracovanie PD 
na rozšírenie polikliniky a mestského 
úradu a na zateplenie ZŠ s VJM. Treba 
vyčleniť finančné prostriedky na rozšíre-
nie parkovacích miest napr. plocha starej 
polikliniky, na rozšírenie kapacity MŠ na 
sv. Martine, na zriadenie  šatne a prezlie-
karne pre deti v nadstavbe MŠ s VJM, 
navrhujeme zakúpiť nové hojdačky a do-

padovú plochu na zrekonštruovaný dvor. 
Za účelom zlepšenia bezpečnostnej situ-
ácie treba zakúpiť 4 kamery monitorujúce 
polikliniku, stojany na bicykle na stanici, 
lurdskú jaskyňu a kostolný kopec. Chce-
me pokračovať v oprave chodníkov napr. 
medzi ul. SNP a MŠ Kollárova. Za účelom 
skvalitnenia stravy chceme navýšiť strav-
nú jednotku pre dôchodcov a príspevok 
mesta na obedy, vybudovať novú výva-
rovňu a altánok pre klientov v zariadení 
opatrovateľskej služby. Je potrebné rozší-
riť vozový park útvaru údržby mesta, per-
sonálne posilniť a zintenzívniť výsadbu 
stromov a zelene. Navrhujeme vyčleniť 
financie na riešenie situácie s rozmnože-
nými holubmi. 

Pavol Kvál
nezávislý poslanec
Požiadavky klubu 90301.sk na rozpočet 
pre rok 2020 jednoznačne vychádzajú  
z priorít, ktoré sme si dali pred voľbami  
a sú prienikom odsúhlaseným aj v MsZ. 
Na prvom mieste je poliklinika s nad-
stavbou pre seniorov a výdavky spojené  
s predprojektovou a projektovou prípra-
vou. Do nášho návrhu rozpočtu sme za-
komponovali aj finančné položky nevy-
hnutné k plneniu programu na budovanie 
parkovísk a infraštruktúry. Vo vysokom 
štádiu rozpracovanosti je projekt na par-
kovací dom na juhu jazier, ktorý bude 
mesto spolufinancovať, prebieha pro-
jektovanie a budovanie cyklotrás. V roz-
počte myslíme na plán rozvoja areálu Sl-
nečných jazier a pokračovanie v čistení. 
Nezabúdame ani na financovanie nášho 
spoločného bodu - projektu športového 
areálu ako aj na koncepciu športu.

Ospravedlňujeme sa, že sme v minu-
lom čísle uviedli poslanca Rudolfa Ga-
lambosa ako nezávislého poslanca. Je 
poslancom za SMK-MKP.

Kalendár primátora
október 2019
Z pracovného diára primátora mesta 
Senec na mesiac október vyberáme:

• Pracovné stretnutie s podpredsedníč-
kou BSK A. Ožvaldovou a generálnym 
riaditeľom ŽSR J. Tkáčom o potrebe 
nadjazdu alebo podjazdu pri železnič-
nej stanici
• Pracovná porada s vedúcimi útvarov
• Pracovné stretnutie so zamestnanca-
mi mesta
• Konferencia cestovného ruchu v Pe-
zinku
• Rozhovor pre RTVS o Pohotovosti
• Pracovné stretnutie na tému Poliklini-
ka
• Otvorenie výstavy 100 rokov klubové-
ho futbalu v Senci
• Pracovné stretnutie Regionálneho 
združenia Podunajsko v Malinove
• Vyhodnotenie grafickej súťaže Sen-
čan
• Vyhodnotenie súťaže pre agentúry na 
prípravu Seneckého leta
• Dvojdňové pracovné školenie o ná-
jomných bytoch organizované Štátnym 
fondom rozvoja bývania v Sliači
• Pracovné stretnutie s Krajskou organi-
záciou cestného ruchu týkajúce sa roz-
voja cestovného ruchu v našom meste
• Pracovné stretnutie s vedúcou Slo-
venskej pošty v Senci ohľadom doručo-
vania poštových zásielok do záhradkár-
skych oblastí 
• Pracovné stretnutie s predsedami po-
slaneckých klubov a nezaradenými po-
slancami
• Pracovné stretnutie EKOMONITO-
RING zamerané na možnosti merania 
čistoty ovzdušia
• Sobášenie 
• Slávnostný večer pri príležitosti 70. vý-
ročia Csemadoku Senec
• Pracovné stretnutie EKOTOPFILM
• Posedenie s dôchodcami z Jednoty 
dôchodcov
• Senecký festival dychovej hudby
• Mestské zastupiteľstvo
• Koncert skupiny Akcent live
• Koncert pedagógov ZUŠ Senec pri 
príležitosti 60. výročia založenia školy
• Stretnutie s pánom farárom Jozefom 
Dúcom pri príležitosti životného jubilea
• Ocenenie Kultúrno-osvetových pra-
covníkov v Zrkadlovom háji v Petržalke 
– ocenený Mgr. Gábor Strešňák
• Valné zhromaždenie Veolia Energia 
Senec, a. s.

Dagmara Mičeková
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K diskusii o športoviskách v Senci môže-
me s radosťou pridať informáciu, že Zá-
kladná škola Jozefa Gregora Tajovského 

získala dotáciu 38 000 eur na projekt „Vý-
stavba multifunkčného ihriska“ z Úradu 
vlády SR v rámci programu Podpora roz-

voja športu na rok 2018. Ihrisko slávnost-
ne otvorili v priebehu septembra.

Martina Ostatníková

ZŠ Tajovského má nové multifunkčné ihrisko

Ihrisko v pôvodnej podobe, ktoré poznajú 
generácie bývalých žiakov ZŠ Tajovského.

Foto: ZŠ Tajovského

Po úpravách získala škola krásne upravené, vyčiarané a farebné ihrisko vhodné na viace-
ro športov. Dúfajme, že lepšie podmienky budú motiváciou pre športové výkony.

Foto: ZŠ Tajovského

Celková obnova telocvične Základnej 
školy s VJM Alberta Molnára Szencziho 
sa dostala do poslednej etapy. Pred pia-
timi rokmi bol vynovený interiér, vrátane 
výmeny podlahy a doplnenia športového 
náradia. Strecha telocvične bola zateple-
ná pred tromi rokmi, ale budova naďalej 
vykazovala tepelné straty z dôvodu poru-
chy obvodového plášťa.  
Práce na zateplení telocvične začali  
v septembri a tvoria súčasť postupného 
zateplenia celého komplexu budov zák-
ladnej školy, ktorej obvodový plášť meria 
úctyhodných 3 979 m2, z toho telocvičňa 
má plochu 690 m2. V záujme zlepšenia 
energetickej hospodárnosti budovy telo-

cvične sa vykonávajú, okrem zateplenia 
obvodového plášťa, aj ďalšie stavebné 
práce, ako oprava hydroizolácie na atike, 
výmena oplechovania atiky a strechy, vý-
mena všetkých parapetov, oprava oceľo-
vého požiarneho rebríka, montáž nového 
bleskozvodu, montáž nového odkvapu  
a zvodov a zateplenie sokla. 
Celkový rozpočet stavby je vo výške  
86 489,20 eur, z toho príspevok 
z Envirofondu je 78 426,15 eur. Dodáva-
teľom stavebných prác je 
firma  OB-BELSTAV, s.r.o. 
Nový plášť telocvične bude 
hotový do 15. novembra.                                            

VCs

Telocvičňa ZŠ A. M. Szencziho dostane nový plášť

Mesto Senec vybudovalo nové detské 
ihrisko, ktoré  bolo „realizované s finanč-
nou podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky - program „Podpora rozvoja 
športu na rok 2019“.  Finančná podpora 
bola vo výške 8 200 EUR. Dodávateľom 
je CREW, s.r.o.
Už v septembri boli objednané hracie 
prvky, v polovici októbra bolo odovzda-
né stavenisko a do konca mesiaca, av-
šak už po uzávierke novín, má byť ihris-
ko k dispozícii rodinám s deťmi najmä  
od 3 do 9 rokov a tiež žiakom seneckých 
škôl a škôlok.
Na ihrisku bude nová kombinovaná 
zostava pozostávajúca zo šmýkačky  
a preliezky, kolotoč, hojdačka na pruži-
ne a tiež nový netradičný prvok – tram-
polína. Deti teda budú môcť liezť, šmý-
kať sa, hojdať aj skákať.
Hlavným cieľom vytvorenia ihriska je 
rozšíriť možnosti pohybových aktivít 
detí predškolského a školského veku vo 
vybranej lokalite. Prvky boli vybraté tak, 
aby podporili motorické zručnosti detí. 
Aj toto ihrisko je rozšírením možností 
pohybu detí zo základných a mater-
ských škôl a dáva priestor pre vzájomné 
sociálne kontakty mladých rodín, ktoré 
bývajú v okolitých uliciach.                MO

Ihrisko na Liptovskej 
aj s trampolínou



SENČAN november 2019 5SPEKTRUM

Miera triedenia odpadu v Senci nepatrí 
medzi špičku na Slovensku a keď na-
hliadnete do odpadkových košov, po-
chopíte prečo. Pritom to nie je nič zložité 
- vhodiť správny odpad do správnej ná-
doby či vreca. Je to o miere uvedomenia 
si množstva vlastného odpadu aj o chuti 
a záujme neignorovať to a snažiť sa as-
poň o malú pozitívnu zmenu.
Na realizáciu zmien je dobré dodržia-
vať pravidlá
Dodržiavaním pravidiel sa totiž spomína-
ná miera triedenia odpadu v Senci môže 
radikálne zmeniť. Zhrňme si teda dnes 
jednoducho a čo najprehľadnejšie, ČO 
PATRÍ a NEPATRÍ DO PLASTOVÉHO 
ODPADU v Senci.
PLASTY sú najväčšou kategóriou nášho 
odpadu a patria do ŽLTEJ nádoby, či vre-
ca. (POZOR! V Senci sa do žltej nádoby, 
alebo vreca s plastovým odpadom dáva-
jú aj KOVY a TETRAPACKOVÉ obaly).
PATRIA SEM:
• PLASTOVÉ FĽAŠE OD NÁPOJOV 
(prázdne, neznečistené, stlačiť/spučiť, 
minimalizovať objem)
• PLASTOVÉ KELÍMKY a DÓZIČKY 
(kečupy, jogurty a pod. prázdne, ne-
znečistené, stlačiť/spučiť, minimalizovať 
objem. POZOR! Fólie a tácky od mäsa 
z dôvodu znečistenia tukom idú, žiaľ, do 
zmiešaného, komunálneho odpadu)
• PLASTOVÉ a MIKROTÉNOVÉ TAŠKY  
a VRECKÁ + FÓLIE (aj fólie strečové, 
neznečistené)
• PLASTOVÉ OBALY Z LIEKOV (bez 
liekov a iba plastové, bez hliníkovej fólie)
• PLASTOVÉ OBALY Z ČISTIACICH  
a PRACÍCH PROSTRIEDKOV a KOZ-
METIKY (prázdne, neznečistené, stlačiť/
spučiť, minimalizovať objem)
• VÝPLŇOVÝ POLYSTYRÉN (čistý  
a bez iných materiálov - pri väčších 
množstvách odniesť na zberný dvor)
NEPATRIA SEM:
• PLASTY ZNEČISTENÉ CHEMICKÝ-
MI LÁTKAMI (od laku, farieb, motorové-
ho oleja, riedidla atď. je potrebné zaniesť 
na zberný dvor)
• PLASTY ZNEČISTENÉ ZVYŠKAMI 

JEDLA a BIO ODPADOM (termoobaly  
z reštaurácií, plastové fólie a polystyré-
nové tácky od mäsa, mäsových výrob-
kov a syra - žiaľ, vhodiť do zmiešaného, 
komunálneho odpadu)
• OBALY OD LIEKOV s HLINÍKOVOU 
FÓLIOU (ak obsahuje lieky zaniesť do 
lekárne, ak neobsahuje, vhodiť do zmie-
šaného, komunálneho odpadu, nakoľko 
sa tieto materiály nedajú od seba navzá-
jom oddeliť - uprednostňujte lieky v čisto 
plastových obaloch, alebo domáce lieky, 
bylinky, čaje a pod.)
• TUBY OD ZUBNEJ PASTY (kvôli zne-
čisteniu a kombinácii s kovom vhodiť, 
žiaľ, do zmiešaného, komunálneho od-
padu)
• ZUBNÉ KEFKY (kombinácia viacerých 
materiálov a býva častokrát aj pogu-
movaná - čiže buď odovzdať v predajni, 
alebo opäť, žiaľ, vhodiť do zmiešaného, 
komunálneho odpadu)
• „PAPIEROVÝ“ POHÁR s VIEČKOM (je 
to zložený materiál - poplastovaný papier 
a navyše viečka sú často z polystyrénu  
a znečistené - ako celok sú nerecyklova-
teľné, vhodiť do komunálneho odpadu)

• POLYSTYRÉNOVÉ OBALY Z JEDLA 
REŠTAURÁCIE a TÁCKY od mäsa (sú 
znečistené jedlom a tukom, opäť, žiaľ, 
vhodiť do zmiešaného, komunálneho od-
padu)
• PAPIEROVO/PLASTOVO-HLINÍKOVÝ 
OBAL OD KORENÍN a potravy pre zvie-
ratá (žiaľ, znova vhodiť do zmiešaného, 
komunálneho odpadu)
• KOMPOSTOVATEĽNÝ/BIODEGRA-
DOVATEĽNÝ„PLAST“, bio-plast - (vyro-
bený z biomasy a nie z ropy), PLA, celo-
fán (priesvitná fólia z celulózy) vhodiť do 
kompostu, inak žiaľ, vhodiť do zmiešané-
ho, komunálneho odpadu)
• GUMA, KÁBLE, HADICE, MOLITAN, 
PLEXISKLO, AUTOPLASTY, ŽALÚZIE, 
PLASTOVÉ BAZÉNY (v malom objeme 
vhodiť do zmiešaného, komunálneho od-
padu, väčší objem na zberný dvor)
• PODLAHOVÉ KRYTINY, PLASTOVÉ 
OKNÁ - na zberný dvor
• TV OBRAZOVKY a MONITORY -  
na zberný dvor
• PLASTY S PRÍMESOU INÝCH MATE-
RIÁLOV (napr. hračky, textílie, topánky, 
kabelky...) - zaniesť na zberný dvor
Tak. A toto vyššie, je len jedna kategória 
odpadu. PLASTY. 
Sami vidíte, koľko odpadu nie je možné  
z rôznych dôvodov vhodiť medzi plastový 
odpad a zväčša naozaj skončí na sklád-
ke ako súčasť zmiešaného, komunálne-
ho odpadu.
Pokiaľ tieto materiály budeme používať  
v množstvách ako doteraz, veľa mož-
ností nemáme, no vyhadzovať ich spolu 
s plastovým odpadom, ktorý spracovať 
vieme opakovane, je nezodpovedné  
a povrchné. Najmä, ak je vhodenie do 
správnej nádoby tak jednoduché, preto-
že poznáme pravidlá triedenia odpadu  
v Senci.
Nabudúce si bližšie popíšeme ČO ÁNO  
a ČO NIE do kovového, papierového  
a skleného odpadu a kam s tetrapakmi.

Peter Kmeť 
bezobalový obchodík ŠPAJZKA, 

Senčan, ktorému záleží na prostredí, 
kde žije

Pravidlá triedenia odpadu v Senci. Opakovať si ich sa oplatí.

Blahoželáme
V októbri oslávil 50. narodeniny Jozef 
Dúc, farár seneckej farnosti, ktorého Sen-
čania poznajú aj z čias, keď bol u nás 
kaplánom. V mene predstaviteľov mesta 
a obyvateľov mu prajeme veľa ďalších 
úspešných rokov kňazského povolania, 
zdravie a Božie požehnanie.               MO

Vianočné trhy 6.-22.12.
Poznáme termín vianočných trhov, 
ktoré každoročne spríjemňujú atmo-
sféru na námestí pred MsKS v Senci. 
Tento rok začínajú 6.12. na Mikulá-
ša a budú otvorené do 22. decembra. 
Prihlášky môžete zasielať na email: 
 info@slnecnejazera.eu.                     MO

Podnety cez Lepšiu obec

Po prechodnom období, kedy mesto 
používalo aj portál Odkaz pre starostu 
aj aplikáciu Lepšia obec, bude od roku 
2020 používať už len Lepšiu obec. Oby-
vatelia mesta môžu pridávať podnety, 
ktoré budú aj riešiť zodpovední zamest-
nanci mesta.                                              MO
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V sobotu 19. októbra ste si mohli od 9:00 
- 11:00 „adoptovať svoj krókus“, a tak 
pomôcť vyzdobiť mesto Senec, konkrét-
ne trávniky pred MsKS. Tu na vás čakali 
skauti/vĺčatá zo 131. zboru Safari Senec, 
aby vám pomohli s „adopciou“ krókuso-
vej cibuľky v hodnote 1 eura. Cibuľky ste 
mohli zasadiť sami alebo ste sadenie pre-
nechali skautom. Súčasne ste mohli pod-
poriť jeden z ďalších komunitných pro-
jektov, ktorý bude financovaný z výťažku 
adopcie a realizovaný 131. zborom Safari 
Senec. Svoj hlas ste mohli dať projektom:
• jahody pre všetkých - jahodoviská na 
pešej zóne,
• kompostoviská na sídliskách,
• výsadba ovocných stromov v meste. 
Akcia bola úspešná, hoci jej výsledky uvi-
díme až na jar, keď nám trávniky zakvitnú. 
Posadili sme 800ks cibuliek z toho 227 
adoptovaných. Výťažok pôjde na výherný 
projekt - výsadbu ovocných stromov. Ďa-
kujeme všetkým zúčastneným!

Skauti/vĺčatá 
zo 131. zboru Safari Senec

Adoptuj si krókus

Firmy uvedomujúce si svoju spoločenskú 
zodpovednosť dnes vyvíjajú rôzne akti-
vity smerujúce k udržateľnému rozvoju. 
Otvárajú sa tak rôzne formy spolupráce 
štátnej a súkromnej sféry. 
Aj zamestnanci spoločnosti TZMO Slo-
vakia, ktorá začiatkom tohto roka otvori-
la svoje nové administratívne a logistic-
ké centrum v Senci, sa rozhodli prispieť  
k čistejšiemu životnému prostrediu  
v mieste svojho sídla výsadbou stromov.
Stromy, ktorých veľkosť, zloženie i roz-
miestnenie boli odkonzultované s Mest-
ským úradom Senec, aby vhodne doplnili 
už existujúcu zeleň medzi bytovými do-
mami na Považskej ulici na sídlisku Sa-
lámka, poskytli Štátne lesy Slovenskej re-
publiky. Na sídlisku tak vďaka spolupráci 
štátneho podniku, súkromnej firmy a sa-
mosprávy pribudli javory, jasene a hraby.
Obdobie od polovice októbra je naj-
vhodnejšie na výsadbu listnatých stro-
mov. Stromy do začiatku zimy zakorenia  
a môžu bez poškodenia prezimovať.

Pre zamestnancov je takáto akcia záro-
veň príležitosťou stretnúť sa, upevniť ko-
lektív a aktívne prispieť k zlepšeniu život-
ného prostredia priamo v oblasti, v ktorej 
pôsobia.

Ing. Andrea Hašková

Na sídlisku Salámka v Senci pribudlo desať stromov

Najmä v po-
sledných ro-
koch cítime 
aj na našom 

území globálne otepľovanie, ktorého 
dopady môžeme zmierniť napríklad aj 
výsadbou stromov a kríkov. Mesto Se-
nec získalo finančné prostriedky od 
Bratislavského samosprávneho kraja 
v hodnote 7 000 eur, ktoré využije na 
výsadbu 40 kusov nových stromov  
a 40 kríkov. Aké rastliny pribudnú? Budú 
to najmä jasene, javory, okrasné čerešne, 
platan a ambrovník a kríkov drieň, tavoľa 
a bradavec. Dve sídliská v meste sa tak 
oživia novou zeleňou, konkrétne na Je-
senského ulici, kde sú dvanásťposcho-
dové domy a na Inoveckej, kde sú šesť-
poschodové. Stromy a kríky zlepšia život 
obyvateľov bytoviek, skrášlia prostredie  
a pomôžu udržať vhodnú mikroklímu, 
ktorú obyvatelia ocenia najmä v horúcich 
mesiacoch. Rastliny budú vysadené do 
konca októbra, aby sa zakorenili a pri-
pravili na rast v novom roku. Na Inoveckej 
ulici má mesto neskôr záujem vybudovať 
aj detské ihrisko, ktorému zeleň a priro-
dzený tieň stromov len prospejú.        MO

V Senci vysadíme desiatky 
nových stromov

Mesto Senec sa aj tento rok zapojilo do 
kampane na podporu udržateľnej mest-
skej mobility. Tohtoročnou témou je „Bez-
pečná chôdza a cyklistika“. Popri flexibi-
lite majú chôdza a cyklistika výhody, ako 
sú sociálna a ekonomická dostupnosť, 
spoľahlivosť, žiadne emisie a pozitívny 
vplyv na zdravie a životné prostredie.
Súťaž o najoriginálnejšiu fotku na tému 
mobility vyhrala rodina Vinczeová, ktorá 
bola odmenená lístkami do Aquaparku 
Senec. Tri víťazné tímy materských škôl, 
ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže, 
získali kolobežky od Imricha Johanesa  
z predajne a servisu bicyklov BIKESPORT 
na Šafárikovej ulici v Senci.                  MO

Európsky týždeň mobility

#europskytyzdenmobility
www.eurotm.sk

Chválime, karháme
• Chválime správcu a obyvateľov by-
tovky, v ktorej si na vlastné náklady 
dali vyrobiť a zavesili informačnú tabu-
ľu o triedení odpadov v meste Senec. 
Ak budú rovnako aktívne pristupovať aj  
k samotnému triedeniu, tešíme sa na 
zvýšenie percent triedenia, ktoré povedú 
k nižším poplatkom.                            MO



7SENČAN november 2019 SPEKTRUM/INZERCIA

Inzercia

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

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

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. 11. 2019

Inzercia

Inzercia

Riadková inzercia

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

Krátka 4, Senec
www.kubitime.sk

Nová značka na predajni!
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Budova areálu na Železničnej ulici.                                      Foto: VCs

Po tom, čo mesto kúpilo ob-
jekt s pozemkom na Železnič-
nej ulici, zvažovalo sa, čo tam 
bude sídliť a v akých podmien-
kach. Od novembra tohto roka 
bude tento oriešok aspoň z 
časti rozlúsknutý. Sťahuje sa 

tam totiž útvar verejnej zele-
ne, údržby a čistenia mesta 
Senec. Postupne sa tam pre-
súva aj technika a priestory sú 
už monitorované kamerovým 
systémom. Sú pod dohľadom 
Mestskej polície.                 MO

Na Železničnú sa už presťahoval 
mestský útvar verejnej zelene, údržby 
a čistenia mesta Senec

Po ukončení rekonštrukcie plynovodu 
sa začali práce na výstavbe cyklochod-
níka na Hečkovej ulici.  Hoci zmluvný 
termín ukončenia prác je 25. decembra, 
je vysoko pravdepodobné, že vynove-
nej Hečkovej ulice sa Senčania dočkajú 
už 15. decembra. V rámci stavby bude 
potrebné doriešiť aj odvodnenie ulice 
v kritických úsekoch prepojením ulič-
ných vpustí do priľahlých zelených pá-
sov. V súčasnej dobe dodávateľ stavby 
rozširuje miestnu komunikáciu podľa 
schválenej projektovej dokumentácie  
a pripravuje podklad pod teleso cyklo-
chodníka.                                             VCs

Cyklochodník na Hečkovej ulici sa stáva realitou

Mesto Senec získalo ako aso-
ciovaný partner v rámci medzi-
národného projektu  eGUTS 
(Elektrické, elektronické a ze- 
lené systémy mestskej do-
pravy) realizovaného  cez In-
terreg Danube Transnational 
Programme  elektrickú na-
bíjaciu stanicu, ktorá  je na-

inštalovaná aj s parkovacími 
miestami pre 2 elektromobily  
na Námestí 1. mája. V súčas-
nej dobe sa pracuje na dorie-
šení spôsobu platieb za na-
bitie elektromobilu. Verejnosť 
bude informovaná ihneď ako 
bude možné nabíjaciu stanicu 
používať.          AM, Foto: VCs

Mesto Senec prispeje 
k rozvoju elektromobility

VENI, VIDI, VICI
Výrok rímskeho vodcu Caesara je známy 
už niekoľko storočí. Týka sa človeka, ktorý 
veľa dokázal a vo svojom veku uplatňoval 
dlhoročné skúsenosti.
Dnešku chýbajú vodcovia a stáva sa, že 
mladí ľudia sa dostanú do funkcie a zabú-
dajú na ľudskú stránku a pokoru. Dnes chý-
ba z výroku „veni, vidi, vici“ slovo „vidi“. Vi-
dieť znamená vnímať. Nielen vekovo sebe-
rovných, ale aj tých, ktorí nechali vo svojom 

povolaní kus seba samého. Školstvo je jed-
ným z miest, ktoré má byť povolaním, nie 
zamestnaním. Je to práca, ktorá nie je na 
finančný rozbeh, na získanie pozície šéfa. 
Je to práca, ktorá má pripraviť deti, žiakov 
do súčasného náročného a čoraz kompli-
kovanejšieho života. Výsledok sa dostaví 
po rokoch, nie po roku, dvoch, troch.
Súčasnosť v školstve je náročná. Prácu 
učiteľov a vychovávateľov pohlcuje enorm-
né množstvo papierovania a na deti, to naj-
dôležitejšie, už sily neostanú. Pedagogickí 

pracovníci sú už na začiatku školského 
roka na konci so silami. Kvôli papierom  
a nervozite z termínov odovzdania. Mnoho-
krát sa tí starší venujú radšej deťom, lebo 
papierovačky úplne nezvládajú. Potom 
už zostáva iba nervozita s otázkou: „Ako  
a kedy to mám urobiť? Kto mi pomôže?“ 
Našťastie, vždy sa dobré duše nájdu. Ale 
speje to ku konečnému efektu:“Veni, vidi, 
fugi“, čo znamená: „Prišiel som, uvidel 
som, utiekol som.“ A toto chceme? 

MonSkov
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Inzercia

Inzercia

Župné školy sa prezentovali 10. októbra 
po Bratislave a Pezinku aj v Senci. Stred-
ná odborná škola automobilová a podni-
kania Senec hostila burzu stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pod 
názvom Župná škola pre teba. Predsta-
vilo sa 36 stredných odborných škôl a 

Gymnázium A. M. Bernoláka Senec. Prí-
tomným sa prihovoril predseda BSK Juraj 
Droba, predseda Komisie školstva, špor-
tu a mládeže Zastupiteľstva BSK Juraj Já-
nošík a riaditeľka SOŠ AaP Kysucká 14, 
Senec Ľubomíra Hrubanová. Otvorenia 
prehliadky sa zúčastnil aj viceprimátor 
mesta Senec Juraj Gubáni. Počas dňa 
prichádzali deviataci seneckých základ-
ných škôl a neskôr aj ich rodičia, aby si 
prezreli informačné stánky a porozprávali 
sa so študentmi a pedagógmi stredných 
škôl. Okrem informačných stánkov sa vy-
striedali stredoškoláci a pedagógovia aj 
na pódiu, aby upútali pozornosť na štu-
dijné odbory a dosiahnuté úspechy ich 
škôl. Študenti sa predviedli aj hudobný-
mi, tanečnými a speváckymi vystúpenia-
mi, módnou show, prezentáciou viazania 
kytíc či športovými exhibíciami.         VCs

Župná škola pre teba 

27. – 28. septembra v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity 
P.J.Šafárika v Danišovciach sa konal 18. riadny zjazd Slovenskej 
astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Spoloč-
nosť si pripomenula 60 rokov existencie - vznikla 16. decembra 
1959, a zároveň 100. výročie založenia Medzinárodnej astrono-
mickej únie. Pri tejto príležitosti sa odovzdávali aj čestné uznania 
s plaketou za mimoriadny prínos k popularizácií astronómie, kto-
ré boli udelené piatim astronomickým subjektom na Slovensku. 
Medzi laureátmi je aj naše združenie SOLAR Hvezdáreň Senec. 
Na konferencii sme sa nemohli zúčastniť, ale toto ocenenie je pre 
naše združenie významné a veľmi si ho vážime.
Zjazd nadväzoval na odbornú konferenciu Astronomické Sloven-
sko 2019, ktorý sa konal 25. septembra. Na konferencii sa pre-
zentovali astronomické subjekty na Slovensku – od univerzít, cez 
hvezdárne až po občianske združenia, ktoré prezentovali 29 prí-
spevkov a 6 vo forme výstavy. 

SOLAR Hvezdáreň Senec

Ocenenie pre Solar Hvezdáreň Senec SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška v ZŠ s VJM A. M. Szenciho 

13. 11. 2019 o 19:00
Téma: Klenot chilskej oblohy

Prednáša: Petr Horálek

Na tichomorskom brehu Južnej Ameriky sa do chilskeho 
vnútrozemia rozkladá vysokohorská púšť Atacama s unikát-
nymi podmienkami pre pozorovanie a fotografovanie noč-
ného neba. Nie náhodou tu preto medzivládna organizácia  
s názvom Evrópske južné observatorium vybudovala a ďalej 
buduje hneď niekoľko pracovísk s najväčšími a vedecky naj-
produktívnejšími astronomickými prístrojmi sveta. Aj mimo 
záberov týchto teleskopov, len prostými očami, je možné na 
chilskej oblohe uvidieť to, čo málokde na svetě. Aké klenoty 
skrýva hviezdne nebo nad observatóriami Paranal, La Silla 
alebo ALMA? A ako ich dokážu zachytiť citlivé fotoaparáty?  

A ako vôbec tieto obrie astronomické obrazy vznikajú?
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PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 
KANCELÁRIA                 8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka      11.00 – 12.00 hod
LABYRINT          8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka      12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA             10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek 
je 7 dní. Zmena programu vyhradená ! 
Tel.- kancelária: 02/45923403, 
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772 
www.msks-senec.sk        www.kinosenec.sk

KINO - HITY
LABYRINT

KINOSÁLA

K 30. výročiu Nežnej revolúcie  
filmové týždenníky o dianí 

17. novembra  1989

 NEŽNÉ VLNY
17.11. nedeľa o 17:50    

 
17.11. nedeľa o 18:00 4,00 Eur

film
 CHARLIEHO ANJELI 

21.11. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

22.11. piatok o 20:00  5,00 Eur

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO II FROZEN 2
 2D 5,00 Eur
3D 6,00 Eur

22.11. piatok o 18:00
23.11. sobota o 18:00 

ŽENSKÁ NA VRCHOLE
9.11. sobota o 18:00 5,00 Eur

10.11. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstavy:

Prierez dejinami seneckých futbalových 
klubov, kariérami vybraných futbalových 
osobností spestrený dobovými 
dokumentami a digitálnou interaktivitou.

100 ROKOV KLUBOVÉHO FUTBALU 
V SENCI

DUO JAMAHA 
30.11. sobota

o 18:00
10,00 Eur

PRIPRAVUJEME:
PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ, 
rozsvietenie vianočného stromčeka

 
VIANOČNÉ TRADIČNÉ TRHY

6.12.

6.12. - 22.12.

NÁMESTIE PRED MsKS

NORMENOV SVET
Príbeh psa, 
ktorý sa chce stať 
človekom.
Divadelné predstavenie 
s filmovou projekciou 
pre deti
3.11. nedeľa o 15:30 
6,00 Eur 

PRIPRAVUJEME:
VIANOČNÝ KONCERT 

zboru Radosť

ČO SA SNÍVA 
TRPASLÍKOM

22.12. 
o 14:00 a 16:00 hod.

Radošinské 
naivné divadlo

Dosť smutná komédia 
či správa o výskyte 

trpaslíkov
23.1.2020 o 19:00 

18,00 Eur
Predpredaj vstupeniek 

od 2.12.2019

Predpredaj vstupeniek 
od 2.12.2019

BOSÉ NOHY V PARKU
NOC DIVADIEL
16.11. sobota o 19:00
16,00 Eur

JOHNY PEŤKO
13.11. streda o 10:00
Beseda s bývalým 
rozhlasovým moderátorom 
a hercom spojená 
s prezentáciou 
jeho autobiografie 
Démon Chlast II

PRIPRAVUJEME:
VIANOČNÉ 
DIELNIČKY 

14.12. sobota 
10:00 - 13:00

Tvorivé 
dielne 

v knižnici

KNIŽNICA

GABRIELA FUTOVÁ
14.11. štvrtok o 11:00

Beseda 
so spisovateľkou 

pre deti

Prednáška:

28.11. štvrtok o 19:00 
Pád komunistického režimu 

na Slovensku. Prednáška 
Mgr. Petra Jaška, PhD. 

(Ústav pamäti národa) spojená 
s diskusiou. 

SĽÚBILI SME SI LÁSKU...

„HODINKA S...“ Talkšou Moniky Macháčkovej
6.11. streda o 18:00 4,00 Eur
Hosť Csongor Kassai. Herec s veľkou 
charizmou, ktorý sa síce snaží byť nenápadný, 
ale svojimi postavami vždy prekvapí 
a zaboduje. Kapacita hľadiska je limitovaná! 

KRAJINA 
8.11. piatok o 18:00
Otvorenie výstavy obrazov. 
Autori: Andrea Priecelová, 
Jaroslav Orlíček, Vincent Blanár, 
Ingrid Susková a Miroslav Dzuro. 
Kurátor výstavy: Alena Adamíková
Výstava trvá do 29.11.2019

AKO PODPORIŤ SVOJ ŽENSKÝ 
POTENCIÁL 

14.11. štvrtok o 17:30 20,00 Eur
Seminár. Profesionálny certifikovaný 

integratívny kouč: Ing. Karolína Ivanová

Odovzdávanie 
CENY MESTA a CENY PRIMÁTORA

20.11. streda o 14:00

PRIPRAVUJEME:
4.12.  

 
s Davidom Hartlom 

6.12. 
Vernisáž a odovzdávanie cien

o 18:00  „HODINKA S...“
Talkšou Moniky Macháčkovej

X. ročník Celomestskej výtvarnej 
súťaže. 

ŠKAREDÉ KÁČATKO 
16.11. sobota o 16:00 2,50 Eur 
Detské predstavenie. Divadlo OSKAR 
priblíži deťom rozprávku 
Hansa Christiana Andersena. 
Prostredníctvom veršovaných dialógov, 
veselých pesničiek, zaujímavou scénou, 
krásnymi kostýmami, hudbou 
a osvetlením prenesú deti do rozpráv-
kového sveta, v ktorom však možno 
spoznajú samé seba...  
Kapacita hľadiska je limitovaná!

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA



11SENČAN november 2019
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA  KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko10 SENČAN november 2019 SENČAN november 2019 11

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 
KANCELÁRIA                 8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka      11.00 – 12.00 hod
LABYRINT          8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka      12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA             10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek 
je 7 dní. Zmena programu vyhradená ! 
Tel.- kancelária: 02/45923403, 
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772 
www.msks-senec.sk        www.kinosenec.sk

KINO - HITY
LABYRINT

KINOSÁLA

K 30. výročiu Nežnej revolúcie  
filmové týždenníky o dianí 

17. novembra  1989

 NEŽNÉ VLNY
17.11. nedeľa o 17:50    

 
17.11. nedeľa o 18:00 4,00 Eur

film
 CHARLIEHO ANJELI 

21.11. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

22.11. piatok o 20:00  5,00 Eur

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO II FROZEN 2
 2D 5,00 Eur
3D 6,00 Eur

22.11. piatok o 18:00
23.11. sobota o 18:00 

ŽENSKÁ NA VRCHOLE
9.11. sobota o 18:00 5,00 Eur

10.11. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstavy:

Prierez dejinami seneckých futbalových 
klubov, kariérami vybraných futbalových 
osobností spestrený dobovými 
dokumentami a digitálnou interaktivitou.

100 ROKOV KLUBOVÉHO FUTBALU 
V SENCI

DUO JAMAHA 
30.11. sobota

o 18:00
10,00 Eur

PRIPRAVUJEME:
PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ, 
rozsvietenie vianočného stromčeka

 
VIANOČNÉ TRADIČNÉ TRHY

6.12.

6.12. - 22.12.

NÁMESTIE PRED MsKS

NORMENOV SVET
Príbeh psa, 
ktorý sa chce stať 
človekom.
Divadelné predstavenie 
s filmovou projekciou 
pre deti
3.11. nedeľa o 15:30 
6,00 Eur 

PRIPRAVUJEME:
VIANOČNÝ KONCERT 

zboru Radosť

ČO SA SNÍVA 
TRPASLÍKOM

22.12. 
o 14:00 a 16:00 hod.

Radošinské 
naivné divadlo

Dosť smutná komédia 
či správa o výskyte 

trpaslíkov
23.1.2020 o 19:00 

18,00 Eur
Predpredaj vstupeniek 

od 2.12.2019

Predpredaj vstupeniek 
od 2.12.2019

BOSÉ NOHY V PARKU
NOC DIVADIEL
16.11. sobota o 19:00
16,00 Eur

JOHNY PEŤKO
13.11. streda o 10:00
Beseda s bývalým 
rozhlasovým moderátorom 
a hercom spojená 
s prezentáciou 
jeho autobiografie 
Démon Chlast II

PRIPRAVUJEME:
VIANOČNÉ 
DIELNIČKY 

14.12. sobota 
10:00 - 13:00

Tvorivé 
dielne 

v knižnici

KNIŽNICA

GABRIELA FUTOVÁ
14.11. štvrtok o 11:00

Beseda 
so spisovateľkou 

pre deti

Prednáška:

28.11. štvrtok o 19:00 
Pád komunistického režimu 

na Slovensku. Prednáška 
Mgr. Petra Jaška, PhD. 

(Ústav pamäti národa) spojená 
s diskusiou. 

SĽÚBILI SME SI LÁSKU...

„HODINKA S...“ Talkšou Moniky Macháčkovej
6.11. streda o 18:00 4,00 Eur
Hosť Csongor Kassai. Herec s veľkou 
charizmou, ktorý sa síce snaží byť nenápadný, 
ale svojimi postavami vždy prekvapí 
a zaboduje. Kapacita hľadiska je limitovaná! 

KRAJINA 
8.11. piatok o 18:00
Otvorenie výstavy obrazov. 
Autori: Andrea Priecelová, 
Jaroslav Orlíček, Vincent Blanár, 
Ingrid Susková a Miroslav Dzuro. 
Kurátor výstavy: Alena Adamíková
Výstava trvá do 29.11.2019

AKO PODPORIŤ SVOJ ŽENSKÝ 
POTENCIÁL 

14.11. štvrtok o 17:30 20,00 Eur
Seminár. Profesionálny certifikovaný 

integratívny kouč: Ing. Karolína Ivanová

Odovzdávanie 
CENY MESTA a CENY PRIMÁTORA

20.11. streda o 14:00

PRIPRAVUJEME:
4.12.  

 
s Davidom Hartlom 

6.12. 
Vernisáž a odovzdávanie cien

o 18:00  „HODINKA S...“
Talkšou Moniky Macháčkovej

X. ročník Celomestskej výtvarnej 
súťaže. 

ŠKAREDÉ KÁČATKO 
16.11. sobota o 16:00 2,50 Eur 
Detské predstavenie. Divadlo OSKAR 
priblíži deťom rozprávku 
Hansa Christiana Andersena. 
Prostredníctvom veršovaných dialógov, 
veselých pesničiek, zaujímavou scénou, 
krásnymi kostýmami, hudbou 
a osvetlením prenesú deti do rozpráv-
kového sveta, v ktorom však možno 
spoznajú samé seba...  
Kapacita hľadiska je limitovaná!

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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Čím sa môžeme pochváliť?
Hneď na začiatku školského roka sme sa 
zapojili do Európskeho týždňa mobility  
a vo výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásilo 
mesto Senec, získali deti z Hurbanovej 
Vsi prvé miesto.
V našej MŠ realizujeme dlhodobé projek-
ty. Minulý rok sme sa zapojili do projektu 
Zelená škola. Týmto projektom chcú deti 
bojovať za záchranu včelstva. V septem-
bri sme navštívili Včelársku paseku v Krá-
ľovej pri Senci a do ovocný sad v Dunaj-
skej Lužnej.  
Projektom „Hurá do vody“ sa deti oboz-
namujú s vodou v Aqua aréne Element 
resort Šamorín a projektom „Angličtina 
hrou“ si osvojujú prvé anglické slovíčka. 
Tvorivosť rozvíjajú cez projekt „Šikovné 
ruky“. V tomto roku sme otvorili aj stimu-
lačný program pre predškolákov, tréning 

fonematického uvedomovania podľa D.B. 
Eľkonina na uľahčenie vstupu detí do ZŠ. 
Novinkou je aj projekt, ,,Hudbou okolo 
Európy“, kde sa deti zábavnou interak-
tívnou formou oboznamujú s hudobnou 
kultúrou európskych krajín. 
V spolupráci so ZŠ Tajovského využíva-
me telocvičňu na futbalové tréningy, kde 
sa deťom venujú profesionálni tréneri zo 
Senec Football Academy. 
V našej MŠ sa hovorí: ,,Chceš byť zdra-
vý?“ ,,Poď do sauny.“ S cieľom podporiť 
imunitu detí bola v materskej škole vybu-
dovaná infrasauna, ktorú deti pravidelne 
navštevujú.
Predstavili sme vám len zlomok toho,  
čo nás tento školský rok čaká.

Kolektív učiteliek Materskej školy 
Fándlyho2, Senec

Úspešný štart MŠ na Fándlyho ulici

Napriek nepriazni počasia bolo Jablko-
vé hodovanie opäť skvelým začiatkom 
jesene v Senci. Konalo sa síce v inte-
riéri Mestského kultúrneho strediska, 
Senčanov však neodradil ani dážď. Toto 
podujatie, ktoré organizuje Bratislavský 
samosprávny kraj vo viacerých mestách  
v okolí, rozbehol v Senci výborný tím 
ľudí z nášho kultúrneho strediska. Po 
prvých rokoch, keď jablkové dobroty 
pripravovali v podstate len organizá-
tori a ľudia, ktorých presvedčili, sa už 
dobré meno Jablkového hodovania šíri 
samé. O miesto sa posledné roky účast-
níci takmer bijú. Školy a triedy si tu za-
robia peniažky na výlety alebo učebné 
pomôcky, politické strany a združenia 
sa tu stretávajú so svojimi potenciálny-
mi voličmi a rodiny ochutnávajú jabl-
kové dobroty, ktoré si nosia domov  
k popoludňajšej káve.

„Keď sme s Jablkovým hodovaním začí-
nali, nečakali sme, že sa takto rozrastie. 
Každý rok piekli koláče najmä zamest-
nanci MsKS a mesta. Dnes máme jedno 
z najúspešnejších podujatí v celom kraji  
a niet už ani veľmi kam rásť,“ hovorí Janka 
Žilincová, dlhoročná organizátorka Jabl-
kového hodovania.                              MO

Hodovalo sa aj v daždi Dni Európskeho kultúr-
neho dedičstva priniesli  
do Senca viac umenia

Senec prispel do ponuky Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva štyrmi poduja-
tiami. Prvé sa uskutočnilo 12. septembra 
v Mestskom múzeu v Senci, kde bola 
prezentovaná knižná publikácia z dielne 
Mestského múzea v Pezinku od dvoji-
ce autoriek Heleny Markuskovej, PhD.  
a Petry Pospechovej, venovanej miestnej 
židovskej komunite a jej osudom v 20. 
storočí. Téma predstavovanej publiká-
cie je aktuálna pre Senčanov v kontexte 
rekonštrukcie seneckej synagógy, ktorá 
je mementom pre súčasníkov a zároveň 
dôkazom toho, že tu žila početná židov-
ská komunita.
Galéria Labyrint MsKS hostila 19. sep-
tembra sprievodný program Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva, tvorivú 
dielňu s Andreou Černou, pedagogičkou 
zo ZUŠ v Senci pod názvom Umenie je 
zážitok.

Koncert komorného orchestra Beliczay 
odznel 22. septembra v kostole sväté-
ho Mikuláša. Diváci si vypočuli diela  
B. Bartóka, J. S. Bacha a P. I. Čajkovské-
ho. Ako hosť orchestra zahrala Karolína 
Krigovská sólo spolu s jej učiteľom Joze-
fom Horváthom, koncertným majstrom 
Slovenskej filharmónie, ktorý je zároveň 
umeleckým vedúcim Komorného or-
chestra Beliczay.
V piatok 27. septembra sa uskutočnilo 
posledné podujatie v Pastoračnom cen-
tre Rímskokatolíckeho farského úradu 
v Senci. Záujemcovia si vypočuli pred-
nášku Dr. Petra Budaya z Katedry dejín 
umenia Filozofickej fakulty UK v Bratisla-
ve pod názvom „Kostol Svätého Mikulá-
ša v Senci – Pamiatka v zrkadle prame-
ňov“.                                                    VCs
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Inzercia

V rámci operačného programu Ľudské 
zdroje sa Súkromnej základnej škole, 
Kysucká 14, Senec podarilo získať ne-
návratný finančný príspevok vo výške  
142 740 eur na obdobie od októbra 2019 
do septembra 2020. Finančné prostried-
ky sa použijú na splnenie hlavného cie-
ľa projektu, ktorý sme nazvali Škola pre 
všetkých. Projekt je financovaný z pros-
triedkov Európskeho sociálneho fondu  
a Európskeho fondu regionálneho rozvo-
ja. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť 
a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelá-

vaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie 
detí a žiakov.
V rámci tohto projektu sme vytvorili  
a doplnili inkluzívny tím školy, ktorý mo-
mentálne tvoria školská psychologička, 
dve školské špeciálne pedagogičky, 
traja pedagogickí asistenti. Inkluzívny tím 
je dôležitou súčasťou modernej školy, 
pretože počet detí, ktoré majú špeciál-
ne výchovno-vzdelávacie potreby, detí, 
ktoré sa ocitnú v záťažových situáciách 
alebo detí, ktoré nezvládajú tlak doby, 
v ktorej žijeme, z roka na rok narastá.  

Z vlastnej skúsenosti vieme, že na to, aby 
sme zvládli inklúziu detí so ŠVVP, je ne-
vyhnutná prítomnosť asistentov učiteľa 
v jednotlivých triedach. Inklúzia zlyháva 
práve preto, že nie je dostatok finančných 
prostriedkov na asistentov do každej ško-
ly/triedy, kde by boli potrební. Dúfame, že 
sa nám podarí finančné náklady spojené 
s inkluzívnym vzdelávaním aspoň čias-
točne pokryť aj pomocou tohto nená-
vratného finančného príspevku a že od-
bornú pomoc pedagogických asistentov 
a špeciálnych pedagógov, individuálnu 
alebo skupinovú psychologickú starostli-
vosť, základnú diagnostiku a intervenčnú 
diagnostiku dostanú všetky deti, ktoré to 
budú potrebovať.       Mgr. Iveta Barková

Škola pre všetkých
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A Bethlen Gábor Alap, valamint a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola szülői szövetségé-
nek és Mészáros Miklós szülőnek anyagi 
támogatásával valósulhatott meg a nyár fo-
lyamán az iskola első kinti tantermének fel-
építése. Építész szüleink elkészítették a do-

kumentációt az építés engedélyeztetésére, 
majd az udvarban megépült a fa konstruk-
ciós elemekből álló, fedett terasz, melybe a 
padok és egy nagy asztal beépítése után 
lehetőségük lesz a pedagógusoknak temé-
szetbeni órákat tartani. Az első tanóra már 

meg is valósult, hiszen a szemerkélő esőben 
a negyedikeseknek bemutatott aranymo-
sásra és lisztőrlésre csak ezen a fedett te-
rületen kerülhetett sor. A berendezést a ter-
veink szerint népi motívumok díszítik majd.                                                                                                                                            
                                                 Matus Mónika

Tanterem az alapiskola udvarán

Počas uplynulého leta bola postavená  
z dvoch strán otvorená externá učebňa na 
dvore našej školy. Finančné krytie pochá-
dzalo z Fondu Gábora Bethlena, z príspev-
ku od Rodičovského združenia ZŠ A.M. 
Szencziho a od rodiča Miklósa Mészárosa. 

Rodičia stavbári vypracovali projektovú do-
kumentáciu. Dostali sme stavebné povolenie 
a potom už nič nestálo v ceste realizácii dre-
veného prístrešku, pod ktorý neskôr umiest-
nime veľký oválny stôl a ľavice. Učebňa bude 
slúžiť na vyučovanie vo vonkajšom prostredí  

v kontakte s prírodou. Prvú vyučovaciu hodi-
nu pod prístreškom absolvovali štvrtáci. Na-
priek poprchávajúcemu dažďu mohli sledo-
vať v suchu praktickú ukážku ryžovania zlata 
a mletia múky. Vybavenie učebne bude zdo-
bené ľudovými motívmi.         Mónika Matus

Učebňa na dvore ZŠ A. M. Szencziho

Az idén ötvenedik alkalommal megren-
dezett Szenczi Molnár Albert Napok elvá-
laszthatatlanul kötődnek a Csemadokhoz, 
amely idén emlékezik meg fennállásának 
70. évfordulójáról. A kettős jubileum egy 
ünnepségsorozatba foglalása is ezt a szo-
ros köteléket hivatott hangsúlyozni. 
Október 4-én koraeste Szenczi Molnár 
Albert szobra előtt tisztelegtek a szenci 
magyar közösség kulturális, politikai és 
társadalmi szervezeteinek képviselői. A 
jubileumi Szenczi Molnár Albert Napok 
ünnepségsorozatának megnyitóján meg-
jelent Magyarország nagykövetségének 
képviselője, városunk alpolgármestere 
és hivatalvezetője, számos vendég és a 
közösség tagjai. Az elmúlt ötven év alatt 
a szervezők munkája sok nehézségbe üt-
között. Főleg a rendszerváltást megelőző 
évtizedekben nem nézte jó szemmel a ha-
talom, hogy Szenc és környéke magyarsá-
ga a kulturális és nemzeti identitása meg-
tartásában és továbbadásában földijükre, 
egy magyar református lelkészre, zsoltár-
fordítóra, szótárkészítőre, nyelvészre és 

„szellemi mindenesre”, Szenczi Molnár Al-
bertre támaszkodhat. A közösség túl tudott 
lépni a megpróbáltatásokon és átmentette 
Szenczi Molnár Albert emlékét és tiszteletét 
a 21. századba.
Németh Gabriella, az ünnepség szóvivője 
a bevezetőjében kiemelte, hogy a Szenczi 
Molnár Albert Napok az utóbbi évtizedben 
regionális jelentőségűvé nőtte ki magát, 
melynek keretében színvonalas rendez-
vények valósulnak meg Boldogfán, Hegy-
súron, Rétén, de a szenci járás határán 
kívül eső Jókán is.
A megnyitó ünnepi szónoka Bárdos Gyula, 
a Csemadok országos elnöke volt. Felhívta 
a figyelmet a fél évszázados múltra vissza-
tekintő Szenczi Molnár Albert Napok regi-
onális közösségszervező erejére, amely 
kihat a magyar közösség önbecsülésére, 
jövőbe vetett hitére is.
A koszorúzást követően az ünnepség a 
Pósfa zenekar koncertjével és kiállítás-
megnyitóval folytatódott a művelődési ház 
Labirintus Galériájában. A kiállítás három 
témakörre oszlott, a Csemadok 70 című 
vándorkiállítás mellett a szenci szervezet 
hetven évét bemutató tárlat és a Szenczi 
Molnár Albert Napokra visszatekintő Adós-
ságtörlesztés című tárlat is megnyílt. 
A műsorfolyam következő szenci ese-
ménye az október 7-én a Szenci Közös 
Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Kö-
zépiskolában megtartott ünnepi megemlé-
kezés volt. Az iskola diákjai verses, zenés 
összeállítással emlékeztek meg az aradi 
vértanúkról, majd az „Áldjad én lelkem az 
Urat…” címmel Dévai Nagy Kamilla és a 
Krónikás Zenede diákjainak fellépése kö-
vetkezett. Dévai Nagy Kamilla elmondta, 
hogy amikor megkapta a felkérést az idei 
szereplésre, fellépéseit átnézve kiderült, 
hogy már az első Szenczi Molnár Albert 
Napok műsorában is szerepelt.  
Október 16-án „Akikre büszkék lehetünk” 

címmel ünnepi műsor keretében emléke-
zett meg a Szenci járás magyar közössége 
a Csemadok megalakulásának 70. évfor-
dulójáról a művelődési ház mozitermé-
ben. Az eseményen képviseltette magát 
Magyarország nagykövetsége, városunk 
polgármestere és hivatalvezetője, megyei 
és városi képviselők, valamint a magyar 
közösség tagjai. 
Ünnepi beszédet mondott Hornyák István, 
a Csemadok Szenci Területi Választmányá-
nak alelnöke és Görföl Jenő, a Csemadok 

országos titkára, aki ezekkel a szavakkal 
zárta beszédét: „A Csemadok nem cél. A 
Csemadok eszköz arra, hogy ahol lakunk, 
ahol a szülőföldünk van, ott teljes életet 
tudjunk élni.”  A jubileum alkalmából kitün-
tetések kiosztására is sor került, majd kö-
vetkezett a gálaműsor, amelyben fiatal te-
hetséges művészek léptek föl: Árva Dávid, 
Ballán Zsuzsa, Ballán Viktória, Bárdos Ju-
dit, Huszár Melinda ás Molnár Zsuzsanna.
A szenci események mellett október 6-án 
Boldogfán, október 13-án Jókán és októ-
ber 18-án Rétén valósult meg egy-egy szín-
vonalas és sikeres rendezvény a Szenczi 
Molnár Albert Napok keretében. 
                                                  VCs, Foto: Ag

A Csemadok és a Szenczi Molnár Albert Napok együtt ünneplik kerek évfordulójukat  

Pozvánka na ples MŠ Alberta Molnára Szencziho, ktorý sa uskutoční 23. novembra v sobotu o 19:00 vo veľkej sále Elektrovodu. Všet-
kých srdečne očakávame! Hviezdnym hosťom bude György Derzsi, Vstupné: 30 eur, Predpredaj lístkov: Tamás Németh - tel.: 0908 632 996



15SENČAN november 2019 SPEKTRUM

Dni Alberta Molnára Szencziho sú neoddeli-
teľne späté s Csemadokom. Aj spoločné osla-
vy 50. výročia Dní Alberta Molnára Szencziho  
a 70. výročia založenia Csemadoku – Ma-
ďarského spoločenského a vzdelávacie-
ho zväzu na Slovensku svedčia o vzá-
jomnej spojitosti. Maďarská komunita si  
4. októbra už päťdesiaty raz uctila pamiat-
ku Alberta Molnára Szencziho v rámci 
otvorenia Dní Alberta Molnára Szencziho  
v parku pred mestským úradom. Zišli sa 
tam predstavitelia kultúrneho, spoločen-
ského a politického života nášho mesta  
a okolitých obcí, radca veľvyslanectva Ma-
ďarska, viceprimátor mesta Senec a pred-
nostka MsÚ.
Počas uplynulých desaťročí sa organizátori 
často stretli s nepochopením zo strany pred-
staviteľov moci. Režim pred Nežnou revolú-
ciou pristupoval s nevôľou ku skutočnosti, 
že maďarská komunita sa opiera o protes-
tantského kňaza, prekladača žalmov, jazy-
kovedca a všestranného intelektuála 17. sto-
ročia. Nepáčilo sa im, že takáto postava a jej 
dielo tvorí pevnú súčasť kultúrnej a národnej 
identity miestnej maďarskej komunity, kto-
rá sa však dokázala preniesť cez prekážky  
a úctu k svojmu rodákovi zachovala a rozvíja  
v 21. storočí.
Gabriella Németh v úlohe moderátorky 
podujatia vyzdvihla, že Dni Alberta Molnára 
Szencziho už nadobudli regionálny rozmer  
a v rámci nich sa organizujú hodnotné 
podujatia v Boldogu, Hrubom Šúri, Reci, 
ale aj za hranicou nášho okresu v Jelke.
Slávnostný príhovor predniesol predseda 

Csemadoku Gyula Bárdos. Zdôraznil, že 
Dni A. M. Szencziho majú silný vplyv na 
zachovanie súdržnosti maďarskej komuni-
ty, čo vplýva na budovanie jej sebadôvery  
a viery v budúcnosť. Piatkový program po-
kračoval koncertom skupiny Pósfa v Ga-
lérii Labyrint MsKS a vernisážou výstavy  
„70 rokov Csemadoku a 50 rokov Dní Al-
berta Molnára Szencziho“.
7. októbra na spomienkovej slávnosti  
v Spojenej škole s VJM hudobná skupi-
na žiačok školy Campa Nulla vystúpila  
s poeticko-hudobným pásmom k pamiat-
ke aradských mučeníkov, vodcov revo-
lúcie a boja za slobodu v roku 1848-49. 
Vzácnym hosťom programu bola spe-
váčka, pedagogička, zaslúžilá umelkyňa 
a zakladateľka hudobnej školy Krónikás 
Zenede Kamilla Nagy Dévai. Spolu so 
svojimi žiačkami uviedla program „Chváľ, 
duša moja, Pána…” Kamilla Nagy Dévai 
bola aj interpretkou prvého ročníka Dní 
A. M. Szencziho. Na záver zástupcovia 
seneckých škôl s VJM a Csemadoku po-
ložili vence k reliéfu A. M. Szencziho.

Senecká maďarská komunita 16. októbra 
oslávila v kine 70. výročie založenia Cse-
madoku v rámci galaprogramu „Sme na 
nich hrdí“. Podujatia sa zúčastnil pracovník 
veľvyslanectva Maďarska, primátor mesta 
Senec, prednostka MsÚ, poslanci MsZ, po-
slanci BSK a ďalšie osobnosti z nášho mes-
ta a okresu. Slávnostný príhovor predniesol 
podpredseda seneckého oblastného výbo-
ru Csemadoku István Hornyák a tajomník 
Republikovej rady Csemadoku Jenő Görföl, 
ktorý ukončil svoj príhovor: „Csemadok nie 
je cieľom. Csemadok je nástrojom k tomu, 
aby sme mohli žiť plnohodnotným životom 
tam, kde bývame, kde je naša rodná zem.“ 
Po príhovoroch a odovzdaní ocenení udele-
ných pri príležitosti jubilea vystúpili úspešní 
mladí umelci pochádzajúci z okresu Senec: 
Dávid Árva, Zsuzsa Ballán, Viktória Ballán, 
Judit Bárdos, Melinda Huszár a Zsuzsanna 
Molnár.
Popri seneckých podujatiach zožali úspech 
aj programy uskutočnené v rámci Dní A. M. 
Szencziho 6. októbra v Boldogu, 13. ok-
tóbra v Jelke a 18. októbra v Reci.        VCs

Pozsony megye önkormány-
zata felajánlotta a szenci 
Közös Igazgatású MTNY Is-
kolának, hogy vegyen részt 
az egyedülálló, határon át-
nyúló Danube Bike & Boat 

(Ismerje meg a Kis- és Mosoni Dunát ke-
rékpárral és csónakkal) projektben. Ennek 
keretében háromnapos tanulmányút való-
sult meg Creative Study Tour elnevezéssel, 

melynek anyagi hátterét az INTERREG 
V-A SK-HU Együttműködési Program biz-
tosította. Szlovák és magyar középiskolás 
diákok 2019. szeptemberében megismer-
kedhettek az új határon átnyúló régióval, 
amely a Danube Islands, vagyis Dunai szi-
getek nevet kapta, mivel két dunai szigetet, 
a szlovákiai Csallóközt és a magyarországi 
Szigetközt foglalja magába. Ezt a turisztikai 
szempontból különleges területet északról 

a Kis-Duna, délről pedig a Mosoni-Duna 
határolja. A tanulmányúton a Közös Igaz-
gatású MTNY Iskola két diákja Nagy Fanni 
és Szalay Laura vettek részt. Útjukon sokat 
fotóztak és videókat is készítettek, ame-
lyekkel fotópályázaton indulnak, ahol érté-
kes díjakat lehet nyerni. A pályázat anyaga 
Pozsony megye tulajdonába kerül és a Du-
nai szigetek régió népszerűsítését szolgál-
ja majd.                                                     VCs

Creative Study Tour – A Duna szigeteinek felfedezése

Csemadok a Dni Alberta Molnára Szencziho oslavujú spoločne svoje okrúhle jubileá

Bratislavský samosprávny kraj ponúkol 
Spojenej škole s VJM Senec účasť na je-
dinečnom cezhraničnom projekte Danube 
Bike & Boat (Objavte Malý a Mošonský Du-
naj na bicykli a člne). V rámci tohto projektu 
sa uskutočnila trojdňová študijná cesta pod 
názvom Creative Study Tour organizovaná 
a financovaná z tohto projektu prostred-
níctvom Programu spolupráce INTERREG 
V-A SK-HU. Slovenskí a maďarskí študenti 
stredných škôl dostali v septembri príleži-

tosť objaviť cezhraničnú destináciu, ktorá 
dostala názov Danube Islands alebo Du-
najské ostrovy, pretože pozostáva z dvoch 
ostrovov na Dunaji, zo Žitného ostrova na 
našom území a z Malého Žitného ostrova 
na maďarskom území. Je to atraktívna tu-
ristická destinácia ohraničená zo severu 
Malým Dunajom a z juhu Mošonským Du-
najom. Študijnej cesty sa zúčastnili dve štu-
dentky Spojenej školy s VJM, Fanni Nagy-
ová a Laura Szalayová, ktoré so záujmom 

spoznávali, fotili a natáčali krásne zákutia 
dunajských ostrovov. Tieto fotografie a vi-
deá budú zahrnuté do súťaže o zaujímavé 
ceny a neskôr ich BSK dostane k dispozí-
cii, aby aj prostredníctvom nich mohol ďalej 
propagovať destináciu Dunajské ostrovy.                                                                                                                                         
                                                                  VCs

Creative Study Tour – Objavenie ostrovov na Dunaji

Meghívó a Szenczi Molnár Albert Óvoda báljára, melyet 2019. november 23-án (szombaton) 19:00 órai kezdettel az Elektrovod nagytermé-
ben tartunk meg. Mindenkit szeretettel várunk! Sztárvendég: Derzsi György, Belépődíj: 30 euró, Jegyelővétel: Németh Tamás - tel.: 0908 632 996 
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Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom

Klub dôchodcov

Eva Brázdilová (70), Edita Döményová 
(70), Alžbeta Šušlová (70), Juliana Du-

choňová (80)

Jednota dôchodcov

Danuše Čaputová (60), Viera Herčanová 
(65), Eva Brázdilová (70), Edita Dömény-
ová (70), Alžbeta Šušlová (70), Františka 

Puškášová (75), Juliana Duchoňová 
(80), Ladislav Kišš (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Danuše Čaputová (60), Edita Dömötöro-
vá (70), Juliana Duchoňová (80)

Spomíname
Dňa 22.10.2019 sme 
si pripomenuli prvé 
výročie úmrtia milo-
vaného syna Duša-
na Barkola. S láskou  
a so smútkom v srdci 
si na neho spomína 
mama, krstná mama, 
Ľuboš, Árpi a Betka  

s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým 
priateľom, známym 
a susedom, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou 
drahou Helenkou 
Bedečovou, rod. 
Bučanovou, ktorá 
nás 17.8.2019 navždy 

opustila po ťažkej chorobe. A tiež ďakuje-
me za kvetinové dary a prejavy podpory  
v ťažkej chvíli. Smútiaca rodina

2017. november 20-án 
volt négy éve, hogy 
örökre búcsút vettünk 
a mi szeretett Micha-
lek Évánktól (szül. 
Poór). Kérjük, akik 
ismerték emlékezze-
nek meg róla. A gyás-
zoló család.
Dňa 20.11.2017 uply-

nuli štyri roky, čo nás navždy opustila 
naša milovaná Eva Michaleková, rod. 
Poórová. Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Smútiaca rodina.

S úctou a láskou spo-
míname na našich rodi-
čov. S drahou matkou 
Agnešou Jurinovou 
sme sa rozlúčili pred 
27 rokmi 25.10.1982 
a 29.12.2019 si pripo-
míname 50. výročie, 

keď nás navždy opustil 
vzácny otec Blažej Ju-
rina zo Svätého Marti-
na. Kto ste ich poznali 
a mali radi, venujte im 
tichú spomienku. Spo-
mínajú vďačné deti 
Hanka, Mária a Martin 
s rodinami

Bolesťou znavená tíško 
si zaspala, zanechajúc 
všetkých, čo si rada 
mala. Za všetky Tvoje 
trápenia a bolesti nech 
Ti dá Pán Boh večnej 
milosti. V neznámy svet 
odišla si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa mal rád. Odišla si od nás, 
zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srd-
ciach tých, ktorí Ťa radi mali.
Dňa 20. novembra uplynulo 12 rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná man-
želka, mama a babka Zdenka Veselá.  
S láskou spomínajú manžel Jarko, syn 
Jarko a dcéra Zdenka s rodinami.

Pred desiatimi rokmi 20.11.2009 nás 
navždy opustil vzácny človek

Mjr. Michal Benkovský
Starostlivý manžel, 
otec a dedko sa  
s láskou staral  
o celú  rodinu. Bol 
to čestný, zása-
dový, spravodlivý, 
pritom priateľský  
a pracovitý človek. 
Dosiahol tiež vý-
znamné profesio-
nálne úspechy, ako 

dlhoročný náčelník obvodného oddele-
nia polície v Senci a zástupca náčelníka 
okresu Bratislava-vidiek. Jeho práca bola 
ocenená viacerými štátnymi a rezortnými 
vyznamenaniami.
Bol významnou osobnosťou mesta Se-
nec. Viac ako štvrťstoročie sa angažoval 
aj spoločensky a politicky,  ako poslanec 
a člen Mestskej rady v Senci i predseda 
Mestského výboru KSS.
S úctou, vďakou a láskou v srdci spomí-
na syn Milan s manželkou Oľgou, neves-
ta Elena, vnúčatá Martinka, Mirka a Bra-
ňo s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Česť jeho pamiatke.

Dňa 3.10.2019 sme 
sa navždy rozlúčili 
s naším milovaným 
manželom, otcom  
a dedkom Alexan-
drom Lenským, 
ktorý nás vo veku 
67 rokov opustil dňa 
29.9.2019. Ďakuje-

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

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život 
a všetkých nás. Odišiel si navždy, túžil si 
žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás 
tak nečakane a navždy opustiť. Hoci si odi-
šiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach 
zostaneš stále s nami.“

Dňa 4. novembra 
2019 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil 
náš drahý Ladislav 
Nádaský. S láskou 
a úctou spomínajú 
manželka Ľudmila, 
synovia s rodinami  
a ostatná rodina.

Dňa 18.10.2019 sme 
si pripomenuli nedo-
žité 76 narodeniny 
nášho milovaného 
manžela a otca Jána 
Mikuláštika. Aj keď 
nie si medzi nami,  
v našich srdciach ži-

ješ stále s nami. S láskou spomínajú man-
želka Betka, syn Luboš s rodinou, dcéra 
Renáta s rodinou a sestry s rodinami.

Dňa 2. decembra uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustil, 
manžel, otec, svokor, 
dedko, švagor Šte-
fan Šupala. S láskou 
naňho spomína celá 
smútiaca rodina. Na-
vždy zostávaš v na-
šich srdciach

Odišiel si tíško, niet ťa 
medzi nami, v našich 
srdciach, ale žiješ 
stále spomienkami. 
Dňa 17.11.2018 uply-
nie 12 rokov čo nás 
navždy opustil otec, 
dedko Martin Varga. 
S láskou spomína 

celá rodina.
November 17-én lesz 12 éve, hogy eltá-
vozott családja köréből a drága jó apa 
nagyapa Varga Marci. Szeretettel, emlé-
két örökké őrző családja.
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• Odkiaľ pochádzate a ako ste sa dostali 
do Senca? 
Pochádzam zo Senice. Tam som celý 
život vyrastal. Samozrejme som netušil, 
že moje kňazské chodníčky ma privedú 
do Senca. Život vie byť niekedy veľmi ne-
vyspytateľný, ale vôbec neriešim, či som 
tam či onam. Pôsobil som už na dedine, 
ale i v Bratislave. Teraz je to niečo medzi 
tým. Všetkým čitateľom a obyvateľom 
Senca by som si dovolil poradiť jedno 
dobré, múdre ale zároveň aj jednoduché 
životné heslo, ktorým sa riadim nech už 
pôsobím kdekoľvek. To heslo znie: „Som 
tam, kde som celý život chcel byť, a robím 
to, čo som celý život túžil robiť“. Šťastie 
nie je v tom, čo mám, čo robím, alebo kde 
sa nachádzam. Ani vtáčik v zlatej klietke 
nebude šťastný. Nech by ma poslali kde-
koľvek, Boh je všade, aj duše, o ktoré sa 
treba starať, sú všade. A to mi stačí.
• Ako sa Vám páči v Senci?
Každé miesto, v ktorom som pôsobil, 
bolo niečím špecifické. Toto je už moje 
štvrté miesto. Za ten krátky čas, čo som 
tu, musím povedať, že sa mi Senec ako 
mesto veľmi páči. Má výhodnú polohu, 
aj veľkosťou mi pripomína moje rodisko. 
Preto som nemal problém zvyknúť si. Ako 
som povedal vyššie, príliš neriešim kde 
som... som tam, kde mám byť. V tomto 
zmysle je Senec to najlepšie miesto pre 
život.
• Čomu všetkému sa v Senci venujete?
Okrem svätých omší, ktoré máme každý 
deň, ak nerátam inú dôležitú duchovnú 
službu v kostole (vysluhovanie sviatostí), 
učím náboženstvo, pochovávam, robím 
posviacky bytov a domov, rozprávam sa 
s ľuďmi, navštevujem seniorov, zomiera-
júcich a ťažko chorých, prácujem s deťmi 
a mládežou plus nejaká tá práca s papier-
mi... Je to rôznorodé.
• Čo sa Vám na povolaní kňaza najviac 
páči?
Každé povolanie, ktoré ľudia robia, je 
niečím špecifické. Všetky povolania sú  
v niečom dôležité a vzácne. Už len tým, 
že vyžadujú náš čas a úsilie. Nejakým 
spôsobom sa týkajú tohto života. Povo-
lanie kňaza a práca kňaza je však veľmi 
špecifická, lebo sa netýka len tohto živo-
ta. Ona presahuje tento život a ovplyvňu-
je ten druhý - po smrti. Preto mu nemusia 
všetci plne porozumieť. Kňaz je mostom 
z tohto sveta na ten druhý – po smrti.  
I keď sa nám ten most nemusí vždy prí-
liš páčiť, on tu nie je na to, aby sa páčil... 
ale na to, aby splnil dobre svoj účel. To 
je skutočne podstatné. Vtedy je naozaj 

osožný pre tých, ktorí po ňom prechá-
dzajú na druhú stranu. Buď to je pravda, 
alebo som najväčším bláznom pod sln-
kom. Smrť sa dnes stala tak trochu tabu. 
Vytesnili sme ju mimo náš život. Neradi 
o nej počujeme. A už vôbec nechceme 
počuť, že i náš život raz skončí. Veľa-
krát žijeme, akoby sme tu mali žiť večne.  
Aj Lenin, o ktorom hovorili, že žije večne, 
nakoniec zomrel. To je tá jediná spravod-
livosť na tomto svete. Po smrti uvidíme 
Boha z tváre do tváre. Každý z nás. Či 
už v to veríme alebo nie. Celý náš život 
je jednou veľkou skúškou a prípravou na 
toto „celoživotné“ stretnutie. Mali by sme 
byť pripravení. Sme?
• Máte nejaké odporúčanie pre ľudí, ktorí 
by chceli nájsť Boha ako skutočnú a dô-
ležitú osobu vo svojom živote?
Možno je to jednoduchšie, ako by sa zda-
lo. Stačí iba chcieť. Ale naozaj chcieť - tre-
ba to s Ním myslieť vážne. Boh potrebuje 
náš súhlas. Potom si vás On už nájde  
a pritiahne. Nájde spôsob aj cestu. Mož-
no pre ľudí, ktorí ešte nenašli Boha to, čo 
teraz poviem bude zvláštne, ale stojí za 
to to skúsiť. My katolíci veríme, že v na-
šich chrámoch je Boh skutočne prítomný.  
Ak budete mať čas a chuť, každý štvrtok 
od 9:00 do 17:00 máme otvorený kostol 
pre ľudí, ktorí chcú v tichu zotrvať s Bo-
hom. Je tam úplné ticho a pokoj. Ticho 
nie je len mlčanie. Ticho je oveľa hlbšie. 
Lebo v našom vnútri je obrovský hluk. 
Ticho robí človeka viac podobným Bohu. 
Bez Boha a bez ticha sme stratení. Ticho 
je skutočne ten čas, v ktorom stretávam 
seba a potom aj Boha. Príďte. Prijmite 
moje pozvanie. Nič vás to nebude stáť. 
To skutočne cenné nám Boh dáva nao-

zaj zadarmo. Príďte sa ponoriť do ticha.  
On tam naozaj je. Presvedčte sa. Treba 
byť len skutočne otvorený a vnímavý.
• Aký je Váš najväčší duchovný zážitok?
O duchovných zážitkoch sa ťažko hovorí, 
lebo je to niečo veľmi osobné. To treba 
zažiť. Lepšie ako sto krát počuť. Nie je to 
však len o zážitkoch. K viere patrí aj kaž-
dodenná rutina a všednosť. Každodenné 
radosti i ťažkosti. Boh nechce, aby sme 
utiekli z tohto sveta a z našich každoden-
ných problémov. Boh neprišiel na tento 
svet, aby nás zbavil utrpenia, ale aby mu 
dal zmysel. On nie je automat, do ktorého 
keď hodím mincu, vypadne, čo chcem. 
Takto to nefunguje. Takéhoto Pána Boha 
v kostole nenájdem. Musím pochopiť, že 
je úplne odlišný od mojich predstáv. Do 
kostola nechodia ľudia preto, lebo všetko 
majú v živote OK. Alebo preto, že všetko 
s nimi je OK. Človek si musí uvedomiť, že 
nie je sebestačný. Nie je tu sám pre seba.
• Aké sú Vaše koníčky?
Mám rád šport, hlavne futbal. Milujem 
hory a prírodu. Aj preto som včelár.  
To máme trochu v rodine, keďže môj 
dedo kedysi bol včelárom. Môj brat pra-
cuje vo firme, kde vyrábajú medovinu. 
Včely sú úžasné stvorenia. Aj cez ne lep-
šie spoznávam Stvoriteľa. Jeho múdrosť, 
pracovitosť a obetavosť. Príroda je sama 
o sebe dôkazom, že Boh musí existovať. 
Veď ako by niečo také krásne mohlo byť 
následkom náhody?
Ďakujem za rozhovor a všetkých čitateľov 
a obyvateľov Senca zahŕňam do svojich 
modlitieb a prajem im pokojné dni napl-
nené Božou prítomnosťou.

Rozhovor pripravila
Martina Ostatníková

ROZHOVOR

Na seneckú faru v lete prišiel nový kaplán. Volá sa Ján Fábik a pochádza zo Senice. Mnohí Senčania ho už poznajú zo svätých 
omší či sviatostí zmierenia. Rozhodli sme sa predstaviť ho aj čitateľom Mestských novín Senčan.

Kaplán Ján Fábik: „Príďte sa ponoriť do ticha. Boh tam je. Presvedčte sa.“

Kaplán Ján Fábik pri slúžení svätej omše (v strede).                                                        Foto: web
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19. ročník Seneckého 
festivalu dychovej hudby 

Sobotňajšie popoludnie patrilo 19. ok-
tóbra dychovej hudbe v kine MsKS. 
Sálou sa niesli staré známe, ale aj nové 
melódie v podaní dychoviek Senčanka, 
Grinavanka, Malačané a Bojané z Čes-
kej republiky. Program spestrilo vystú-
penie Ing. Mariána Plavca s vlastnoruč-
ne vyrobenými hudobnými nástrojmi. 
Muzikanti si vyslúžili srdečný potlesk 
publika, ktoré si s nimi zaspievalo via-
ceré známe piesne ako napríklad Ško-
da lásky alebo aj piesne z repertoáru 
našej Senčanky. Prítomný bol aj bývalý 
dlhoročný kapelník Senčanky Ján Tkáč, 
ktorý sa najviac zaslúžil o to, že Senec-
ký festival dychovej hudby získal prestíž  
a o rok oslávi 20. výročie vzniku. Festival 
otvoril primátor nášho mesta a prítomná 
bola aj prednostka MsÚ.                  VCs

Klub dôchodcov
Členovia Klubu dôchodcov pri MsÚ sa  
v piatok 11. septembra stretli pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším. Spoločne zaspo-
mínali na zosnulých členov klubu a zabla-
hoželali jubilantom, ktorí oslávili okrúhle 
narodeniny. Za mesto sa im prihovoril vi-
ceprimátor Juraj Gubáni a predsedníčka 
komisie sociálnej a zdravotnej Gabriel-
la Németh. Mužský zbor pod vedením 
Gabriela Agárdyho potešil všetkých krás-
nymi ľudovými piesňami v slovenskom  
i maďarskom jazyku.            Text a toto: MO

Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov pôsobí v Senci od 
roku 1980. V rámci svojho pôsobenia 
združuje dôchodcov zo Senca a okolia. 
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
zorganizovali jej členovia príjemné pose-
denie s kultúrnym programom, v ktorom 

Helena Čajková zarecitovala básne a det-
ský folklórny súbor Slnečnica zo súkrom-
nej ZŠ na Kysuckej 14 vystúpil so spevom  
a tancom. Podporiť toto podujatie a po-
ďakovať sa dôchodcom za ich celoživot-
nú prácu a prínos pre naše mesto prišiel 
aj pán primátor a pani prednostka.                                                                                                                         

Text a foto: DM

Keď 6. februára 1919 vznikol Československý Červený kríž, 
jeho zakladajúci členovia nemohli dúfať, že sa z neho stane 
najväčšia humanitárna organizácia Čechov a Slovákov. Za-
kladateľkou a prvou predsedníčkou bola manželka Tomáša 
Garrigua Masaryka, prezidenta Československa, Alica Masa-
ryková. Pôvodne pomáhal Červený kríž ľuďom postihnutým 
vojnou - zriaďoval stravovacie zariadenia, rozdával oblečenie  
a podobne, postupne však začali vznikať aj družiny zamerané 
na nábor darcov krvi, prevenciu, školenia prvej pomoci či po-
moc s očkovaním proti detskej obrne. Po rozdelení Českoslo-
venska vznikol Slovenský Červený kríž.
Slovenský Červený kríž Bratislava - okolie so sídlom v Senci 
má v 20 miestnych spolkoch až 4300 členov. V našom meste je 
členov 1200. Na tomto počte má veľkú zásluhu Miroslav Gury-
ča, zakladateľ Červeného kríža v našom okrese.
Pri príležitosti 100. výročia založenia ocenil miestny SČK osob-
nosti tejto dobrovoľníckej organizácie, ktorú Senčania poznajú 
napríklad z odberov krvi v Stredisku sociálnych služieb.     MO

100 rokov Slovenského Červeného kríža sa oslavovalo aj v Senci

Mesiac úcty k starším si zaslúži oslavy
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Slovensko sa objavilo na svetových Foot-
Golfových greenoch ako blesk z čistého 
neba. Má za sebou krátku, ale o to úspeš-
nejšiu históriu. Na 1. ME vo Francúzsku 
sa Slovensko pred dvomi rokmi nezú-
častnilo, ale do Anglicka na tohoročné 
ME cestovalo už ako tretí nasadený tím 
na základe národného renkingu hráčov 
vo FIFG - Federation of International Fo-
otGolf.
V súťažiach tímov hralo Slovensko dva 
razy na majstrovstvách sveta vo FootGol-
fe, a to na 2. MS v Argentíne v roku 2016, 
kde skončilo na 6. mieste a na 3. MS v Ma-

roku v roku 2018, kde obsadilo 5. priečku. 
Prvú FootGolfovú medailu pre Slovensko 
z medzištátnych súťaží vybojoval bývalý 
účastník futbalových MS 2010 a súčasný 
úspešný hlavný tréner Slovana Bratislava 
v Európskej lige Ján Kozák ml. na 2. MS 
v roku 2016 v Argentíne. V silnej konku-
rencii získal pre Slovensko bronz v súťaži 
jednotlivcov.
Národná reprezentácia Slovenska  
vo FootGolfe dosiahla koncom septem-
bra 2019 historický úspech. Vybojovala 
na 2. majstrovstvách Európy tímov pod 
názvom EURO FOOTGOLF 2019 prvú 
medailu pre náš národ zo súťaží tímov 
na MS a ME vo FootGolfe a to bronzovú 
medailu v súboji 16 zúčastnených štátov. 
Šampionát sa konal 27.-29. septembra  
v rezorte Magnolia Park Boarstall pri Ox-
forde.
Senec je jednou z bášt slovenského Fo-
otGolfu, preto nečudo, že polovicu čle-
nov reprezentácie tvorili seneckí hráči. 
Náš reprezentačný tím nastúpil v zložení: 
Tomáš Bartko - kapitán, Juraj Gubáni, 
Tomáš Kikuš, Dušan Vangel, Martin Ši-
mončič, Patrik Pomichal, Peter Gardian, 
Martin Galajda, Branislav Thron, Tomáš 
Tengeri, Samuel Horváth a Rastislav 
Blaško. Slováci boli spolu s víťazom z Veľ-
kej Británie nezdolaným tímom v riadnom 
hracom čase a obsadili 3. miesto za Veľ-

kou Britániou a Francúzskom. V zápase 
o bronz sme nastupovali po nešťastnom 
semifinálovom dueli s aktuálnym maj-
strom sveta Francúzskom, v ktorom sme 
stratili výhru na poslednej jamke. Zápas 
sa skončil výsledkom 3:3, prehrali sme  
v rozstreli.
V súboji o 3. miesto sme v ťažkom boji 
zdolali Holandsko, keď sa zápas opäť 
skončil výsledkom 3:3 a o víťazovi rozho-
dol rozstrel dvoch hráčov na 18. jamke. 
Zodpovednosť na seba zobral kapitán 
tímu Tomáš Bartko, ktorý zabezpečil pre 
SR zisk cenného kovu.
Zlato si vybojoval obhajca prvého titulu 
- domáci výber Veľkej Británie, ktorý vo 
finále zvíťazil nad úradujúcim majstrom 
sveta Francúzskom 4,5:1,5.

FootGolf Slovakia – FootGolf Senec

Historický úspech Slovenska vo FootGolfe so seneckými hráčmi

Piccard bol úspešný hneď dvakrát - v Senci aj v Tatrách
Potápači z Piccardu Senec vo Vyso-
kých Tatrách obhájili prvenstvo
Počas 26. ročníka ekologickej akcie čisté 
vody Vysokých Tatier a 34. ročníka Me-
dzinárodného festivalu potápačských 
filmov, ktorý sa konal 10.-13. októbra  
v Podbanskom, sa po druhýkrát v histórii 
podujatia čistil aj zatopený kameňolom  
v popradskej Kvetnici, odkiaľ 6 potápa-
čov z Piccardu Senec vytiahlo 134 kilo-
gramov neporiadku. Celkovo sa z lomu 
vytiahlo 212 kg. Z brehov deti potápačov 
nazbierali 65 kg rôznorodého odpadu. 
Okrem stavebného odpadu, železných 
tyčí, lán, pneumatík, hasiaceho prístroja 
či zvyškov strešnej krytiny, našli aj mŕtvu 
korytnačku s prerazeným pancierom. Av-
šak doslova prekvapením bol nevybuch-
nutý mínometný granát, ktorý musel prísť 
zneškodniť policajný pyrotechnik.
Potápači zo seneckého Piccardu aj na 
tomto ročníku obhájili prvenstvo. Na vy-
hodnotení prevzal predseda Piccardu 
Senec Dalibor Martišovič aj ďakovný list 
od štátnych lesov TANAPu a organizátora 
Medzinárodného festivalu potápačských 
filmov za dlhoročnú úspešnú spoluprácu 
pri zabezpečovaní akcie Čisté vody.

Poďakovanie patrí potápačom Daliborovi 
Martišovičovi, Romanovi Szalaiovi, Da-
vidovi Bednárikovi, Alojzovi Koišovi, Ra-
doslavovi Klikáčovi, Karolovi Jendrušáko-
vi a deťom potápačov Diane Szalaiovej, 
Romanovi Szalaiovi ml., Ivane Martišo-
vičovej, Nelle Martišovičovej, Mathiaso-
vi Stolárikovi, Richardovi Bednárikovi  
a technickému zabezpečeniu Martine 
Martišovičovej, Kornelovi Szalaiovi, Zuza-
ne Szalaiovej, Nadi Gottgeslovej, Karolo-
vi Bednárikovi a Zuzane Bednárikovej.

Dalibor Martišovič
Foto: Ing. Martina Martišovičová

V orientačnom potápaní dominovali 
Senčania
29. augusta usporiadal potápačský klub 
PICCARD Senec štvrtý ročník preteku  
v orientačnom potápaní. Tento druh sú-
ťaže je pre náš klub historicky typickým 
športom. V čase ZVÄZARMU sme vycho-
vali majstrov Slovenska a Českosloven-
ska. Na Slnečných jazerách sa v areáli 
PICCARDu zišlo asi 10 pretekárov. V hlav-
nej súťaži, pretek jednotlivcov, dominova-
li Senčania. S kompasovým zariadením  
v hĺbke 3 metre oboplával stojatú, hlboko 

ponorenú bóju na prvom mieste Dalibor 
Martišovič, na druhom mieste Roman 
Szalai a na treťom mieste sa umiestnil 
náš dlhoročný člen Robert Gábriš.
V záverečnom vyhodnotení zástupca 
bratislavských potápačov pán Rimko 
ocenil výsledky nášho klubu slovami:  
„V mútnych vodách Slnečných jazier 
nerozhodovalo domáce prostredie, ale 
športové kvality.“
Po tomto vydarenom zážitku sa opäť teší-
me na budúci rok.

Ing. Tibor Tóth
Foto: Ing. Martina Martišovičová

Senčania na ME 2019 - zľava doprava - Sa-
muel Horváth, Juraj Gubáni, Martin Šimon-
čič, Tomáš Bartko, Patrik Pomichal, Tomáš 
Tengeri.                        Foto: FootGolf Senec

Celý tím.                      Foto: FootGolf Senec



20 SENČAN november 2019  ŠPORT

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 
8, 903 01 Senec, IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 
880, sencan@senec.sk, redaktor Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk, Mgr. Dagmara Mi-
čeková, tel.: 0908 840 512. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah 
článku zodpovedá autor. Redakcia nezodpovedá za obsah politickej reklamy. Nepredajné.

Osobnosť slovenského futbalu, Štefan Mrva, oslávil životné jubileum

• Aké boli vaše trénerské začiatky?
V TJ Poľnohospodár Senec som začal pô-
sobiť v roku 1980 ako tréner mladších žia-
kov. Bol som trénerom novovzniknutého 
juniorského mužstva a bol som asistentom 
trénera mužov pána Kögla.
• Ako sa ďalej odvíjala vaša trénerská ka-
riéra?
Po zániku TJ Poľnohospodár som v roku 
1984 prešiel do TJ Montostroj Senec, kde 
som pôsobil ako tréner mužov II. SNL  
a neskôr v rôznych funkciách, ako tajom-
ník FO, predseda TMK, až do jeho zá-
niku v roku 1989. Bol som aj regionálny 
tréner žiakov ZsFZ. V rokoch 1990-1991 
som trénoval mužstvo Veľkého Bielu  
a žiakov ŠŠS pri ZŠ Tajovského. Od roku 
1994 až do roku 2002 už pod značkou 
KOBA Senec a VTJ KOBA Senec som 
pôsobil najskôr ako tréner A dorastu  
a v roku 1996 ako tréner seniorov, víťazov  
3. ligy s postupom do 2. ligy. V rokoch 
1995-1998 som sa venoval mládeži ako 
vedúci tréner, kedy som organizoval a za-
bezpečoval mládežnícky turnaj v Locarne 
vo Švajčiarsku. V rokoch 1998-1999 som 
trénoval mužov VTJ KOBA. Vybojovali sme 
vtedy historický postup do 1. ligy – MARS 
SUPERLIGY. Po tomto úspechu som ukon-
čil trénerskú kariéru zo zdravotných dôvo-
dov. Vo VTJ KOBA Senec som ale pokra-
čoval vo funkcii manažéra prvoligového 
mužstva. V rokoch 2002-2003 som bol 
manažérom prvoligového mužstva Ozeta 
Dukla Trenčín a od roku 2003 až do 2013 
som pracoval ako manažér novovybudo-
vaného NTC Senec. V roku 2014 som sa 
stal predsedom kontrolnej komisie v MŠK 

Senec. Veľa času som venoval aj prestav-
be a modernizácii areálu štadióna v Senci, 
prestavbe škvarových ihrísk, projektu a re-
alizácii východnej tribúny a podieľal som sa 
aj na vzniku a výstavbe areálu NTC Senec.
• Ktoré míľniky na vašej doterajšej 39 roč-
nej futbalovej dráhe považujete za najväč-
šie úspechy?
Vo funkcii trénera ma potešil postup do  
2. ligy, ale hlavne historický postup FK VTJ 
KOBA Senec do najvyššej súťaže MARS 
superligy. Veľmi si cením, že sa nám po-
darilo zabezpečiť účasť našich mládež-
níckych mužstiev (U12) na turnaji vo Švaj-
čiarskom Locarne v rokoch 1995-1998, 
kde sme dosiahli aj mimoriadny úspech  
v roku 1997. Za účasti 24 mužstiev z Fran- 
cúzska, Talianska, Nemecka a Švajčiar-
ska sme sa nečakane prebojovali až do 
finále. Pred finále sa hrali hymny, ale my 
sme našu slovenskú hymnu nemali, tak 

som ju úspešne zaspieval pred plnou 
tribúnou. Bol to môj životný zážitok. Vo 
finále sme ale prehrali s mužstvom FC 
Zürich 2:0. Veľmi si vážim, že som mohol 
byť členom rady SFZ (1998-2002), kedy 
sa rozhodovalo o výstavbe Národného 
tréningového centra SFZ. Navrhol som 
areál štadióna v Senci, ktorý spĺňal kri-
tériá na výstavbu NTC. Návrh bol prijatý  
a po dohode medzi SFZ a zastupiteľstvom 
mesta Senec sa výstavba NTC odsúhlasila 
a úspešne zrealizovala.
• Ako by ste zhrnuli pohľad na uplynulé 
štyri desaťročia?
V priebehu môjho pôsobenia v seneckom 
futbale boli obdobia krásne a radostné, 
ale aj náročné na psychiku, ako je odlu-
ka od rodiny, pracovné soboty a nedele 
a stresy. Tešia ma dosiahnuté výsled-
ky. Dnes tu máme pekný športový are-
ál, kde sa môžu pripravovať nasledujúce 
generácie futbalistov. Pracoval som tu  
s mnohými obetavými ľuďmi (hráči, tréne-
ri, funkcionári, zamestnanci a ďalší), ktorí 
milovali futbal a nezištne pomáhali a majú 
veľký podiel na dosiahnutých úspechoch. 
Boli to nielen zástupcovia mestských  
a štátnych orgánov, ale aj sponzori, ktorí 
venovali vlastné prostriedky na zabezpe-
čenie činnosti futbalového klubu. Moje 
veľké ďakujem patrí všetkým, s ktorými 
som spolupracoval za toto dlhé obdobie,  
v ktorom sme dosiahli významné úspechy. 
Ten zoznam by bol veľmi, veľmi dlhý. Pra-
jem nasledovníkom úspešné pokračova-
nie v napredovaní futbalu v Senci. Senec 
je futbalové mesto a má pevné miesto  
v histórii slovenského futbalu.                 VCs

Pochádza z neďalekej obce Voderady a je odchovancom trenčianskeho futbalu. V roku 1980 ukončil trénerské štúdium 
na FTVŠ. Oženil sa a prisťahoval do Senca, kde dostal prvú trénerskú zmluvu v TJ Poľnohospodár Senec. Odvtedy až 
dodnes slúži futbalu ako tréner, manažér a funkcionár. V septembri oslávil 70. narodeniny. 

100 rokov klubového futbalu v Senci
Všetko má svoj začiatok a koniec. A tak 
je to aj s oslavami stého výročia futbalu  
v našom meste. Jeho zavŕšením je výsta-
va v Mestskom múzeu v Senci, ktorú otvo-
ril 3. októbra primátor Dušan Badinský  
a vedúci múzea Gábor Strešňák. Výsta-
va sa skladá z vyše 300 fotografií, trofejí, 
dresov a upomienkových predmetov, ktoré 
neodmysliteľne patria k seneckému futba-
lu. Na ôsmich baneroch spoznáte osem 
významných futbalistov z rôznych období. 
Spomeniete si tak na hráčske legendy Šte-
fana Csána, Antona Piacseka, Antona Fűr-

stenzellera, Jána Mórocza, Martina Vargu, 
Jozefa Bondora, Vladimíra Feketeho, Ľu-
bomíra Guldana a mnoho iných. Nájdete tu 
tiež podrobný denník o priebehu zápasov, 
ktorý si viedol vtedajší aktívny hráč tímu 
Montostroj Ivan Kolembus. Vo videospo-
mienke zas predstaví svojho starého otca 
Martina Vargu jeho vnuk. Túto výstavu 
podporilo mesto Senec, Mestské múzeum 
v Senci a Slovenské olympijské a športové 
múzeum. Potrvá do 30. apríla 2020. Potom 
sa stane putovnou a svoje miesto nájde na 
základných školách.                                          DM


