V septembri oslávi senecký futbal 100 rokov

(viac na str. 18)

Ročník 29

9/2019

Letná sezóna na Slnečných jazerách bola tento rok typická najmä občasnými extrémnymi teplotami, ale víkendy počas prázdnin neboli ideálne. Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. preto považuje toto leto za ekonomicky slabšie. Najviac návštevníkov prišlo opäť z Čiech a Moravy.
Na piatom jazere (foto) býva najčistejšia voda a aj preto je obľúbeným kúpaliskom najmä pre Senčanov.
Foto: Gabriela Somolányiová

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
11. septembra 2019
o 9:00 v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Senec je na 16. mieste v hospodárení
Za rok 2018 sa mesto Senec umiestnilo na 16. mieste v rebríčku INEKO
Hospodárenie miest, obcí a vyšších
územnosprávnych celkov.
Senec získal 5,4 z celkových 6 bodov
a podľa INEKO má výborné finančné
zdravie.
Od roku 2009 sa hodnotenie pohybovalo od 4,9 do 5,4 bodov zo 6, pričom
hodnotenie „výborné finančné zdravie“ začína od 5 bodov.
Hlavnými indikátormi sú: celkové finančné zdravie, celkový dlh, dlhová

služba, bilancia bežného účtu, záväzky po splatnosti k príjmom a záväzky
aspoň 60 dní po splatnosti.
Aký bol vývoj hodnotenia Senca počas rokov?
V roku 2009 získal 4,9 bodu a už od
roku 2012 sa prehupol na stálych
5 a viac bodov. Súčasnú hodnotu 5,4
si Senec udržiava už druhý rok.
Aj aktuálne zloženie mestského zastupiteľstva a vedenie mesta považuje
zdravé hospodárenie za nevyhnutnú
prioritu.
Zdroj: INEKO
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Mesto vyhlasuje súťaž na logo, vizuálny štýl a zalomenie Senčana
Mestské noviny Senčan v roku 2020 oslávia 30. výročie svojho vzniku. Je to výborná príležitosť na to, aby prešli redizajnom.
Redakčná rada v spolupráci s Mestským
úradom pripravila podklady na vyhlásenie súťaže pre grafikov a dizajnérov na
novú podobu novín.
Cieľom súťaže je vytvoriť nový grafický
dizajn mestských novín Senčan, novú
titulku (logo novín) a nový logotyp a typografiu novín. Vytvoriť šablónu jednotli-

vých stránok, objektových, odstavcových
a znakových štýlov a výber vhodných farieb. Víťazný návrh získa finančnú odmenu vo výške 2 000 eur.
Súťaž je vypísaná 2.9.2019 a uzávierka
prihlášok je 30.9.2019.
Odborná komisia bude zložená z 2 grafických dizajnérov, ktorých odporučí ga-

K „obedom zadarmo“
Začiatok nového školského roka prináša
viacero zmien nielen pre žiakov základných
škôl, ale aj pre ich rodičov a zákonných zástupcov. Jednou zo zmien je nový systém
stravovania v základných a materských
školách. Napriek všeobecne zaužívanému názvu „obedy zdarma“, v skutočnosti
ide o dotáciu na podporu výchovy dieťaťa
k stravovacím návykom. Radi by sme priblížili, čo to teda bude v praxi znamenať.
Rodičia detí v predškolskom veku už vedia, že na výdavky na stravovanie dieťaťa
im od 1. januára 2019 výrazne prispieva
štátny rozpočet.
Od 1. septembra 2019 si budú môcť túto
dotáciu uplatniť aj rodičia žiakov základnej školy, ktorí prihlásili svoje dieťa na
obed v školskej jedálni. Dotácia však bude
poskytnutá len v prípade, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu
(podmienka platí aj pre materské školy).
Aby mal rodič z finančnej dotácie osoh, je
nutné, aby vopred odhlásil zo stravy dieťa
vždy, keď sa nebude môcť zúčastniť vyučovania alebo sa vyučovania zúčastní, ale
na obed nepôjde. V takýchto prípadoch sa
finančná dotácia neposkytuje, preto obed,
ktorý nebol odhlásený a školská jedáleň

ho pripraví, v plnej výške uhrádza rodič
dieťaťa.
Ak sa dieťa nemôže stravovať v školskej jedálni z dôvodu diéty diagnostikovanej odborným lekárom, dotácia na stravu bude
vyplatená rodičovi na účet (po predložení
potvrdenia od odborného lekára).
Od 1. septembra 2019 budú rodičia detí
prihlásených na stravu čiastočne prispievať na úhradu režijných nákladov školskej jedálne. Príspevok bude hradiť rodič
paušálne za dni, kedy sa v školskej jedálni pripravovala strava. V prípade materských škôl bude suma čiastočnej úhrady
predstavovať približne 4 eurá za mesiac
a v prípade základných škôl približne 6 eur
za mesiac.
Podrobný výpočet stravnej jednotky, výška poskytovania štátnej dotácie, výška
príspevku rodiča na čiastočnú úhradu
režijných nákladov ako aj ďalšie informácie týkajúce sa školského stravovania
sú uvedené v Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec
č. 8/2017, na webovom sídle mesta Senec
a v prihláške na stravovanie v školskej jedálni.
Útvar školstva a športu Senec

Riešenie žiadostí o prehodnotenie rozhodnutí
o neprijatí dieťaťa do materskej školy
V priebehu mesiacov jún a júl bolo doručených na Mestský úrad a do materských
škôl 97 žiadostí o prehodnotenie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do materskej školy.
V spolupráci s riaditeľkami materských
škôl mesto Senec hľadalo možnosti
umiestnenia týchto detí. Celkovo bolo
možné uspokojiť požiadavku rodičov 42
detí, z toho 2 deti budú od septembra navštevovať predškolské zariadenie v Hurbanovej Vsi, ktoré je elokovaným pracoviskom MŠ Fándlyho Senec.
Vzhľadom na prebiehajúce stavebné
práce v Materskej škole Kysucká hľadalo

mesto Senec vhodné riešenie zabezpečenia jej prevádzky. V spolupráci so Základnou školou Kysucká bolo pre školský
rok 2019/2012 vytvorené dočasné elokované pracovisko tejto materskej školy.
Keďže v priestoroch Základnej školy
Kysucká bolo možné vytvoriť viac tried
ako sa pôvodne predpokladalo, rodičom
59 detí bolo oznámené, že nástup do
predškolského zariadenia je možný už
od 1. septembra 2019 a nie až po ukončení stavebných prác. Ďalších 19 detí bolo
následné prijatých po prehodnotení pôvodného rozhodnutia o neprijatí.
Útvar školstva a športu Senec

rant súťaže Slovenské centrum dizajnu,
a z 3 zástupcov mesta: primátor, predseda redakčnej rady a šéfredaktor Mestských novín Senčan.
Vyhodnotenie súťaže bude do 14.10.2019.
Celé znenie verejnej neanonymnej súťaže na logo, vizuálny štýl a zalomenie
Mestských novín Senčan nájdete na
www.senec.sk, tiež na facebookovom
profile Mesto Senec - oficiálna stránka
a na úradnej tabuli mesta Senec.
MO

Dotazník o Senčanovi
V súvislosti s redizajnom Mestských
novín Senčan pripravilo OZ Moje mesto
krátky dotazník. Do 20. septembra ho
môžete vyplniť na adrese www.survio.
com/survey/d/ Y7T3W7A8V2I2P3H7Q
alebo sa naň môžete prekliknúť z facebookového profilu Mesto Senec oficiálna stránka, prípadne zo stránky
www.senecmojemesto.sk.
Prostredníctvom tohto dotazníka nám
môžete dať vedieť, čo vám v novinách
chýba, čo by ste radi zmenili, čo sa vám
na nich páči alebo čo by ste v nich radi
videli aj naďalej. Za každú odpoveď vopred ďakujeme.
Redakcia Mestských novín Senčan

Plat starostu ocenil Senec
Mesto
Senec
získalo ocenenie „Otvorená
samospráva“ za
z ve r e j ň ov a n i e
informácií
od
informačného
portálu občanov
- Plat starostu.
Viac na platstarostu.sk

Obnovené prechody
V Senci sa pred začiatkom školského
roka 2019/2020 obnovovali na viacerých
miestach prechody pre chodcov. Práce
prebiehali najmä v okolí našich škôl, aby
mohli žiaci bezpečne prísť do školy aj
pešo alebo na kolobežkách.
MO
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Tabule informujú aj o pokute

V polovici augusta bolo odovzdané stavenisko na Hečkovej ulici, kde sa začali
práce na rekonštrukcii starých plynových
rozvodov. Následne môže mesto začať
realizovať projekt úpravy Hečkovej ulice,
ktorým vznikne cyklochodník, nové parkovacie miesta a skrášli sa zeleň.

Ďakujeme útvaru výstavby mesta, ktoré
intenzívne komunikovalo s SPP a rozvrhlo všetky dôležité kroky tak, aby najprv
prebehla plynová rozkopávka a potom
sa mohli začať práce na zveľadení tejto
ulice.
Rekonštrukcia plynovodu bude prebiehať do 30. septembra na Hečkovej a Fučíkovej ulici. Počas prác bude musieť byť
prerušená distribúcia zemného plynu,
maximálne však na 24 hodín. Jednotliví
odberatelia zemného plynu budú informovaní o konkrétnych termínoch odstávok podľa postupu rekonštrukcie.
MO

Pri polopodzemných kontajneroch pribudla tabuľa s informáciami o tom, ako
triediť, čo patrí do ktorého kontajnera
a čo tam určite nepatrí. Najmä za budovou MsKS vznikajú aj vedľa kontajnerov
kopy odpadu, ktoré sa považujú za vznik

čiernej skládky. Za zakladanie čiernej
skládky môže byť uložená pokuta až do
1500 eur. Pri týchto stojiskách sa osádzajú aj kamery. Do uzávierky novín bola už
uložená prvá bloková pokuta na základe
záznamu z kamier.
MO

Zmena organizácie dopravy križovatky ciest I/62 a III/1042 - odbočka na Tureň
Mesto Senec v spolupráci s investorom DOAS, a.s. zabezpečilo zmenu organizácie dopravy a úpravu predmetnej križovatky
v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a navýšenia
jej kapacitnej priepustnosti.
Zmena spočíva v zrealizovaní samostatného odbočovacieho
pruhu vľavo (v smere Sládkovičovo – Tureň) na ceste I/62, samostatného pripájacieho pruhu (v smere Tureň – Bratislava) na
ceste I/62 a samostatného pruhu na odbočenie vpravo (v smere
Tureň - Sládkovičovo) na ceste III/1042.
Zmena organizácie dopravy a výmena dopravného značenia
bude postupne realizovaná spoločnosťou Doprastav, a.s. vo
viacerých etapách pri čiastočnej uzávierke ciest I/62 a III/1042.
Obe cesty a križovatka budú počas prác plne prejazdné, ale
z bezpečnostných dôvodov zníženou rýchlosťou.
Pred realizáciou nového vodorovného dopravného značenia
dôjde k výmene obrusnej vrstvy križovatky v celom upravovanom úseku. Práce sa začali v 29. týždni a ich predpokladané
ukončenie je do 15.9.2019. V septembri sa bude pracovať už
iba cez víkendy, aby bola doprava obmedzená iba minimálne.
Na doplnenie informácie o zmene v organizácii dopravy križovatky uvádzame, že pred samotnou realizáciou muselo Mesto
Senec okrem zabezpečenia investora vybaviť 20 rôznych stanovísk, povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy, správcov
oboch ciest a dopravnej polície, čo stihlo v rekordne krátkom
čase v priebehu mesiaca jún.
Pretože pre realizáciu takejto zmeny je z dôvodu poklesu premávky najvhodnejšia doba počas letných prázdnin, prosíme

všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a zvýšenú
opatrnosť pri prejazde týmto úsekom cesty I/62 a III/1042.
Odmenou pre nás všetkých bude nová komfortná a najmä oveľa bezpečnejšia a priepustnejšia križovatka s novým povrchom
a novým dopravným značením.
Útvar výstavby a životného prostredia mesta Senec
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Zberný dvor
Pre koho je zberný dvor určený?
Zberný dvor, ktorý sa nachádza v areáli
PD Klas, je určený len pre fyzické osoby –
poplatníkov mesta Senec, ktorí sa musia
preukázať svojím platným občianskym
preukazom. Nie je určený pre právnické osoby. Slúži ako doplnková činnosť
k systému zberu odpadov v Senci. Majitelia nehnuteľností (napríklad aj chát na Slnečných jazerách), ktorí nemajú v meste
trvalý pobyt, môžu zberný dvor využívať,
keď sa preukážu potvrdením o zaplatení
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto potvrdenie vydáva oddelenie miestnych daní
a poplatkov, ktoré sa nachádza na prízemí budovy mestského úradu, vchod č. 5.
Aj na zbernom dvore sa nachádzajú kamery, ktoré slúžia na identifikovanie za-

kladateľov čiernych skládok. Za čiernu
skládku sa považuje aj uloženie odpadu
mimo kontajnerov alebo areálu zberného
dvora. Mesto pristúpilo k pokutovaniu takéhoto nežiaduceho správania.
Bioodpad
Počas prázdnin sa obmedzil príjem bioodpadu na zberný dvor – ide najmä o konáre
a trávu. Obyvatelia mesta majú možnosť
zakúpiť si kontajnery na bioodpad, ktoré
sú potom mestom bezplatne odvážané
každý utorok. Aj keď sa neustále zväčšuje počet bionádob v seneckých domácnostiach, množstvo zeleného odpadu
na zbernom dvore klesá veľmi pomaly.
Mesto má podozrenie, že na náš zberný
dvor neprávom vozia svoj odpad mimo
otváracích hodín obyvatelia iných obcí

a právnické osoby. Senčania sa im na ich
odpad potom nespravodlivo skladajú.
Čo patrí na zberný dvor?
Najmä objemný odpad ako rôzny nábytok, matrace a podobne. Ideálne je, ak je
nábytok už rozložený a drevo je oddelené
od čalúnenia. Zbiera sa tu tiež elektroodpad, veľké plasty (napríklad stoličky, debničky...), polystyrén, tabuľové sklo, použitý jedlý olej a podobne.
Otváracie hodiny
Otváracie hodiny zberného dvora sú od
8:00 do 18:00 a od 1. novembra od 8:00
do 16:00. Sobota je celoročne od 8:00
do 14:00. Každý deň je obedná pauza od
12:00 do 12:30.
Všetky aktuálne informácie o zbernom
dvore vždy nájdete na www.senec.sk.
MO

Slovenské mestá môžu ísť príkladom, Senec je jedným z nich
Mesto Senec už dlhodobejšie riešilo problém vyplývajúci zo znečistenia priestranstiev psími exkrementami.
Obyvateľom aktuálne ponúka viditeľnú hodnotu za vyzbierané dane za psa - investíciou do zariadení ECO
DOG TOILET.
Dopad na životné prostredie
Čistota verejných priestranstiev ovplyvňuje kvalitu života v mestách a obciach.
Psie exkrementy tam výlučne nepatria.
Zabezpečenie a udržiavanie čistoty a poriadku v mestách a obciach je zákonnou
povinnosťou samospráv. Čistota prostredia je samozrejme vizitkou nás všetkých.
Postupne narastá počet obyvateľov žijúcich v mestách a teda hlavne na sídlis-

kách. S nárastom obyvateľov sa zvyšuje
aj množstvo psov, ktoré si samozrejme
vyžadujú každodenné venčenie, a prirodzene aj vykonávanie potreby. Hustota
psích exkrementov na sídliskách narastá
a prekračuje hygienické normy.
Nielenže to prináša nespokojnosť u všetkých obyvateľov, ale ohrozuje to aj naše
zdravie. Psie exkrementy sú plné baktérií,
vajíčok, endoparazitov, vírusov a plesní,
ktoré sa vplyvom tepla vysušujú a menia na prach. Počas kosenia verejných
priestranstiev sa vírením vzduchu tieto
škodliviny dostávajú do dýchacích ciest
človeka a môže pôsobiť aj ako alergén.
Takýto prach sa po zvírení dostane aj cez
otvorené okná do vyšších častí bytových
domov, alebo sa prenáša psami, či na topánkach ľudí, a podobne.
Exkrement aj psí moč obsahuje vysoké
množstvo dusičnanov, a zanecháva vyschnuté časti trávnika, ničí kvety, stĺpy či
budovy. Ak sa dostane do kontaktu so životným prostredím, ohrozuje tým kvalitu
vody, pôdy a ovzdušia.
Prevencia predchádza problémom
V prvom rade si treba uvedomiť, že odstraňovanie exkrementov za svojím psom
nie je úplným riešením problému. Je nemožné zbierať za psom moč. Tuhý exkrement sa nám možno podarí ako tak
odstrániť z chodníka, ale pri kontakte
s pôdou jeho úplne odstránenie je taktiež
nemožné.
Prevenciu a komplexné riešenie znečis-

tenia pôsobené psími exkrementami nám
zabezpečí ECO DOG TOILET STANICA.
Jedná sa o revolučné zariadenie, ktoré
vykonáva funkciu psej toalety. Psy sú
k tejto stanici priťahovaní na základe nezávadných feromónov, ktoré sa zo zariadenia postupne uvoľňujú do ovzdušia.
Pôsobí na psy upokojujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória.
Majiteľ svojho psa pri vykonávaní potreby
podporuje a po jej vykonaní ho pochváli,
prípadne aj odmení.
Základom ECO DOG TOILET STANICE je
absorpčná hmota, kde vykonávajú potrebu, tuhú aj tekutú. Hmota je samozrejme
šetrná k životnému prostrediu, a je ideálna na zber psích exkrementov. Všetko
potrebné na hygienicky zber je súčasťou
stanice.
Pod hmotou sa nachádza filtračný systém, ktorý eliminuje pachy a odstraňuje
choroboplodné zárodky. Tento systém
zabraňuje kontaktu škodlivín zo psích exkrementov s pôdou, podzemnou vodou
a ovzduším.
Tak ako aj my si musíme na určité veci
v živote zvykať a prispôsobiť sa, podobne
sú na tom aj psy. Mali by sme ich podporovať k návyku vykonávania potreby
v ECO DOG TOILET STANICI, a samozrejme aj patrične pochváliť. Ekologické
stanice nám ako protihodnota za dane zo
psov prinášajú
čistejší, zdravší a krajší svet.
Útvar verejnej zelene, údržby
a čistoty mesta Senec
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Odpady a separovanie - Z 240 litrov na 50. Koľko odpadu vytvorí vaša rodina?
Vývoz odpadu v našom meste tento rok
zdražel. Výrazne. Dá sa s tým niečo robiť? Samozrejme, že áno! A pravdepodobne ešte aj ušetríte.
Namiesto rozčuľovania a hromženia sa
pozrite do vlastnej „kuchyne“ a zamyslite
sa, koľko odpadu vytvorí vaša rodina, čo
sa u vás najviac vyhadzuje, prečo vzniká tento odpad a kam potom s ním, keď
chcem za odpad platiť menej.
Ponúkam vám niekoľko praktických rád
z našej kuchyne ako jednu z možných inšpirácií ako sa naučiť pristupovať k odpadu zodpovednejšie a ako si zjednodušiť
život pri jeho triedení.
Odpad sa tvorí veľmi ľahko.
Kúpim, rozbalím, použijem a zvyšok vyhodím. Domácnosť so 4 členmi a prípadným zvieraťom nemá problém vytvoriť
za týždeň 240 litrov odpadu. To je jedna väčšia, čierna nádoba, ktorú každý
štvrtok vyvezú smetiari na skládku. Áno,
jedna veľká nádoba, kde sú spolu všetky
druhy odpadu a po pár dňoch už nepríjemne zapácha.
Ako teda z veľkej spraviť malú?
Je to ako keď si predstavíte pokladňu
s peniazmi v potravinách. Má malé priečinky a v každom sú mince rôznej hodnoty. Je tam poriadok a prehľad. A presne toto je potrebné spraviť s naším odpadom. Vytvoriť si doma „priehradky“ na
rôzne druhy odpadu. Dnes napĺňate jeden smetný kôš v kuchyni a ten nosíte do
tej veľkej nádoby vonku. Vytvorte/kúpte
si 3 menšie nádobky a odpad trieďte,
alebo sa už pri kúpe čohokoľvek zaoberajte myšlienkou ako odpad nevytvoriť.

čo, čo sami tvoríme. Aj keď nás doteraz
nezaujímalo, čo sa s ním deje, keď sa ho
zbavíme, dnes je najvyšší čas povedať si,
že sa budeme správať zodpovednejšie.
Donedávna mala domácnosť jedno auto,
dnes má dve aj tri. V kuchyniach nám pribudli mikrovlnky, kávovary, rôzne roboty,
v skrinkách a zásuvkách máme často
veci, ktoré použijeme jedenkrát za rok
a niekedy ani to nie. Každá domácnosť
nájde miesto pre 1 až 3 koše na triedenie
odpadu.
Kto chce, hľadá možnosti. Kto nechce,
bude hľadať dôvody.
Nesnažte sa urobiť všetko naraz a „dokonale“. Dnes už mnohí triedime plasty,
nosíme sklo do zberných nádob, papier
do zberu, alebo ho odovzdávame - tieto
riadky sú pre tých z vás, ktorí ešte dnes
hádžete všetok odpad do jedného koša.
Začnite napríklad plastami. Zoberte jednu starú plastovú tašku a plasty nedajte
do spoločného koša, ale „popučte“ ich
do tašky a tú vhoďte do žltého kontajnera alebo ju pripravte na deň zvozu plastov. Keď zvládnete plasty, plechovky,
kovy a tetrapackové kartóny sú jednoduché, pretože v Senci sa dávajú do toho
istého kontajnera, čiže do tej istej starej
tašky ako plasty (na seneckej skládke sa
odpad potom dotrieďuje). Neznečistený
papier sa tiež ľahko odkladá do nejakej
krabice. S kartónmi je to trochu horšie,
lebo sú rozmernejšie a aj po „spučení“
zaberajú viac miesta. Navyše sa papier
„berie“ len raz do mesiaca. No je to začiatok. Tak ako sa prispôsobíme my, prispôsobia sa časom zvozy odpadu našim
potrebám. Len treba začať.

členov domácnosti, ak sa odpad triedi
nesprávne. Áno, aj toto je často boj. Preto pomôžu drobné nápovedy, aby ostatní členovia domácnosti nemali pocit, že
stále niečo robia nesprávne.
Z triedenia je potrebné spraviť zvyk
a prílišným tlakom a kritizovaním sa
môže dosiahnuť presný opak.
A kam s bio odpadom?
Ak sa dostanete pri svojej ceste triedenia až k tejto otázke, triedite svoj odpad
už asi veľmi pedantne. Ak dokážete
odľahčiť svoj smetný kôš aj o tento odpad, dosiahnete vyššie spomínanú métu
z 240 litrov na 50. To je zhruba množstvo
komunálneho odpadu, ktorý vyhodí bežná domácnosť za dva týždne, ak sa snaží
svoj odpad triediť a zbytočne nevytvárať. A kam teda s tým bio odpadom? Ak
máte doma kompostér, máte po starosti
a navyše si vyprodukujte veľmi výživnú
zeminu. Ak máte hnedú nádobu na bio
odpad, kam dávate pokosenú trávu, môžete mať jednu malú nádobku v kuchyni na šupky zo zeleniny a ovocia (nie s
plastom), škrupiny z vajíčok, zvyšky čaju
a kávy, zvyšky izbových rastlín - nie však
zvyšky z jedla a kosti - a odpad z nej potom vyneste do hnedej nádoby na bio.
Nádobka v kuchyni má ale svoje nedostatky, lebo pri otvorení po viacerých
dňoch môže zapáchať, takže ju treba
častejšie vynášať von. Organický odpad
je ale hmotnostne najťažší, takže ak sa
raz bude platiť za hmotnosť vyproduko-

Vychovávame sa navzájom - niekto
chce viac, niekto menej, iný odmieta.
V domácnosti jeden „motivovaný“ nespraví robotu s odpadom za všetkých.

„Ale ja na 3 koše v kuchyni nemám
priestor!“ bude asi namietať väčšina
z vás pri tejto predstave... No kde je vôľa
- tam je cesta. V každej domácnosti, aj
tej najmenšej, sa dokáže vytvoriť miestečko, kde bude možné odpad triediť.
Chce to len začať vnímať odpad ako nie-

Učíme sa postupne a keď je to nutné,
napomína ten „motivovaný“ ostatných

vaného odpadu, bude to odpad číslo
1 na úsporu. Praktický bude asi vnútorný kompostér, ale na to musí domácnosť
tiež dozrieť, pretože zniesť predstavu
prítomnosti užitočných červov v kuchyni
chce ešte asi vyšší zápal pre ekológiu
a triedenie odpadu. Je to ale vývoj, ako
všetko okolo nás, aj vývoj nás samých.
Peter Kmeť
bezobalový obchodík ŠPAJZKA,
Senčan, ktorému záleží na prostredí,
kde žije
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Pravé ľudové umenie zavítalo do Senca
Občianske združenia Tradičné
ľudové umelecké remeslá prináša do Senca pravé ľudové
umenie už ôsmy rok. Predseda združenia, nestarnúci Miloš Kunkel, sa pred otvorením
prehliadky ľudových umeleckých remesiel prešiel Námestím 1. mája a po Lichnerovej
ulici na čele improvizovaného
sprievodu remeselníkov. Po
toľkých rokoch sa už so Sen-

čanmi zdravil ako s dobrými
známymi. Prehliadku otvoril
spolu s viceprimátorom Jurajom Gubánim. Počas druhého
augustového víkendu ponúkalo svoje výrobky 125 remeselníkov nielen zo Slovenska,
ale aj z Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a prvýkrát aj zo
Srbska. Dokonalú atmosféru
dotvárala Ľudová hudba Borovienka.
VCs

Budúce hasičské múzeum je vo vnútri
už zrekonštruované
V priestoroch vedľa existujúceho sklenárstva za budovou
daňového úradu sa nachádza
budova, ktorá má v budúcnosti slúžiť ako hasičské múzeum.
Počas ostatných rokov sa tu
konali viaceré podujatia ako
napríklad Noc literatúry alebo
koncert sláčikového kvarteta.
Počas leta vrcholili práce na
vnútornej rekonštrukcii budo-

vy a boli dokončené v auguste. Ďalším krokom sú vonkajšie práce, ktoré sa už začali.
Táto pôvodne hospodárska
budova pochádza z 18. storočia a slúžila ako prepraháreň
koní a ich ustajnenie. V Senci
sme vďační za každú pamiatku, ktorá sa opraví, bude využívať a zanecháme ju aj ďalším
generáciám.
MO

Nina Bučeková je bronzová
Na geografickej olympiáde v Hong Kongu sa seneckej študentke Gymnázia Antona Bernoláka Nine Bučekovej podarilo
získať bronzovú medailu! Minuloročný
bronz z Quebecu teda úspešne obhájila.
Zo slovenskej výpravy sa Matúšovi Béberovi podarilo získať striebornú medailu.
Obom im srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v olympiádach i v ďalšom študijnom živote!
Zdroj informácií a foto:
Geografická olympiáda

Karháme
• V meste zhoreli tri plastové kontajnery
V Senci boli nedávno pravdepodobne
podpálené tri plastové kontajnery. Dve
zhoreli na Kalinčiakovej ulici a jeden pri
Striebornom jazere. Pravdepodobný
vandalizmus, okrem nebezpečenstva
rozšírenia požiaru na iné objekty, spôsobil nemalú majetkovú ujmu. Dva kontajnery patrili Organizácii zodpovednosti
výrobcov, ktorá zabezpečuje zber plastových odpadov a jeden bol majetkom
mesta. Zničené kontajnery spôsobili ne-

príjemnosť aj majiteľom okolitých domov,
ktorí museli počkať, kým ich OZV vymení. Mestský plastový kontajner na komunálny odpad bol nahradený kovovým.
Prípady boli nahlásené Mestskej polícii
v Senci, ale ich vyšetrenie je veľmi komplikované, preto sa hlavný dôraz kladie
na predchádzanie podobným prípadom.
Mestská polícia sa nezaobíde bez pomoci vnímavých spoluobčanov, ktorí neváhajú okamžite využiť linku 159 a nahlásiť
podozrivú činnosť okolo kontajnerov.
VCs
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NA
PREDAJ

HODINÁRSTVO

KRÁTKA 4, SENEC

3 izb. byt 70m2
4 izb. byt 127m2
0903 464 365 - 0903 464 368
www.facebook.com/3bytygrasalkovicova
Inzercia

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ
OPRAVY
Inzercia

Riadková inzercia
Inzercia

• VN - JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký jazyk pre dospelých organizuje
Mgr. Viola Nováková na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne celý školský rok 2019-2020
Zápis: 11. 9. 2019 od 16:00 do 18:00 hod.
18. 9. 2019 od 16:00 do 18:00 hod.
na ZŠ Tajovského Senec
T. č.: 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

SOLAR Hvezdáreň Senec

Inzercia

Inzercia

Astronomická prednáška v ZŠ s VJM A. M. Szenciho
18. 9. 2019 o 19:00
Téma: Ako a kde vznikli chemické prvky
Prednáša: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Rozmanitosť chemických prvkov, ktoré sa vyskytujú na Zemi aj
v celom vesmíre, pochádza z pozostatkov dávno vyhasnutých
hviezd. S tým ako vznikli najľahšie aj najťažšie prvky vo vesmíre
vás zoznámi jadrový fyzik z Ústavu jadrovej fyziky AV ČR. Prednáška je venovaná 150. výročiu objavu periodického zákona.
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Letná environmentálna škola 2019
Stalo sa už tradíciou, že na konci júna
organizujeme na Základnej škole J. G.
Tajovského Letnú environmentálnu školu. Tento rok na tému: „Zviera nie je vec“.
Našim cieľom je pripraviť pre deti so záujmom o biológiu a prírodné vedy rôzne
prednášky a exkurzie. V prvý deň sme
navštívili záchytnú stanicu pre zranené a opustené zvieratá v obci Ratnovce
pri Piešťanoch. Spoločnosť Havran sa
záchrane zvierat venuje od roku 2000.
Zabezpečuje odborné veterinárne ošetrenie a poskytuje opateru všetkým voľne
žijúcim zvieratám v rámci kapacity stanice bez rozdielu druhu. V stanici sa rovnako intenzívne venujú bežným aj vzácnym druhom zvierat, ktoré vracajú späť
do voľnej prírody. Pri prehliadke stanice
nás sprevádzal pán Tibor Šnajdár, ktorý
deťom pútavým spôsobom porozprával,
ako sa zvieratá do stanice dostali a ako
správne postupovať, ak nájdeme zranené
voľne žijúce zviera. Jeho práca je namáhavá, ale veľmi prospešná a nenahraditeľná. Na druhý deň sme na škole privítali
pána Jozefa Chmela, ktorý je hlavným
inšpektorom Linky proti krutosti v Slobode zvierat a tiež pani Janu Liptákovú,
ktorá sa v Slobode zvierat venuje práci

Foto: Predmetová komisia BIO

Účastníci letnej environmentálnej školy.
s mládežou. Deťom porozprávali o svojej
práci a ako sa máme či nemáme k zvieratám správať. O tom, že prednáška mala
úspech, svedčí množstvo zvedavých otázok, ktorými ich deti zahrnuli. V posledný
deň naša cesta viedla na farmu Humanita v Kráľovej nad Váhom. Hospodárske
zvieratá rôznych druhov a plemien sa tu
chovajú tradičným spôsobom. Na pre-

hliadke nás sprevádzal majiteľ Bertram
Beták. Deti sa dozvedeli veľa nového.
Videli, ako kačka sedí na vajíčkach, ako
sa zvieratá kŕmia, či ako sa mačka stará o mačiatka. Na záver deti vypracovali
svoj Kódex chovateľa zvierat. Ďakujeme
mestu Senec a vedeniu školy za pomoc
a podporu pri organizovaní našich aktivít.
Predmetová komisia BIO

K seneckému letu patria aj oslavy vína
Piaty ročník Seneckého vínneho festivalu bol vyše týždeň
trvajúcou oslavou kvalitného
vína, dobrého jedla a príjemnej muziky na prelome júla
a augusta. Festival otváral 26.
júla primátor Dušan Badinský spolu s predsedom BSK
Jurajom Drobom a organizátorom festivalu, podpredsedom o.z. Jungpereg 1632

Ľudovítom Szabom. Otvorenia sa zúčastnil aj bývalý primátor nášho mesta Karol Kvál
a nechýbali ani hostia z partnerského mesta Parndorf.
Stánky pri karavanovom kempe na Slnečných jazerách Juh boli otvorené každý deň
a vždy iná kapela sa starala
o príjemnú atmosféru.
VCs

Cyril a Metod so zborom zo Suchej
Slávnostný koncert pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda v seneckom evanjelickom
kostole niesol názov Dedičstvo
otcov zachovaj nám, Pane.
Vystúpil Spevácky zbor zo Suchej nad Parnou s dirigentkou
Ing. Alenou Baranovičovou
a Ženský spevácky zbor pri MO
Matice slovenskej v Senci s dirigentkou Martou Benešovou.
Na koncerte odzneli piesne venované sv. Cyrilovi a Metodovi.
Recitátor zo Suchej nad Parnou predniesol Proglas, nádhernú báseň, ktorú napísal sv.
Konštantín - Cyril k prekladu
Evanjelia podľa Jána a verše

Viliama Turčányho venované
misii sv. Cyrila a Metoda na
Veľkej Morave.
Zazneli tiež verše Michala Chudu, Mikuláša Kováča a úryvok
z Vyhlásenia Jána Pavla II. o sv.
Cyrilovi a Metodovi ako spolupatrónoch Európy. Koncertom
sme sa poďakovali Pánu Bohu
za dar vzdelaných a obetavých
misionárov sv. Cyrila a Metoda,
ktorí položili pevný základ slovenskej kultúry v kresťanskom
duchu i základ cirkevnej samostatnosti. Ich žiaci rozniesli
Evanjelium v národných jazykoch do celej východnej Európy.
H.Č.
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Členovia DFS Slnečnica reprezentovali slovenský folklór v Maďarsku

Rodinná atmosféra DFS Slnečnica vznikla aj vďaka tomu, že sa deti na 5 dní vzdali mobilov.
Detský folklórny súbor Slnečnica reprezentoval slovenský folklór, mesto Senec
a celý senecký región od 10. do 15. júla
na International County-Wandering Festival v maďarskom meste Makó. Na troch
predstaveniach sme divákom predviedli

tanečné a hudobné čísla z rôznych oblastí Slovenska, priblížili miestnym obyvateľom krásne slovenské kroje a niektoré z tradičných slovenských zvykov,
ako napríklad začepčenie nevesty. Spolu
s nami účinkovali na festivale kolektívy

Foto: DFS Slnečnica
z Litvy, Lotyšska, Poľska a Španielska.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám akokoľvek
pomohli a podporili nás, mestu Senec za
finančný príspevok na dopravu a kroje
a Pánu Bohu za ochranu a šťastný návrat.
DFS Slnečnica

Kandráčovci a ich hostia roztancovali amfiteáter
Mega turné open air Kandráčovcov malo
zastávku počas letnej turistickej sezóny
25. júla v seneckom amfiteátri. Už Sokoly
v úlohe predskokana dostali javisko do
varu. Ondrej Kandráč a jeho kapela, spolu s hviezdnymi hosťami ako Monika Kandráčová, huslistka Martina Výbohová,
Štefan Skrúcaný, Miroslav Noga a Mário
„Kuly“ Kollár predviedli nezabudnuteľnú
show. Umelci prisľúbili, že sa do Senca
radi vrátia.
VCs
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KINO - HITY

TO KAPITOLA 2
9.9. pondelok o 18:00 5,00 Eur
10.9. utorok o 18:00 5,00 Eur

ANGRY BIRDS VO FILME 2

SKUTOK SA STAL
14.9. sobota o 18:00 5,00 Eur

21.9. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur
22.9. nedeľa o 16:00 5,00 Eur
KTO JE ĎALŠÍ ?
16.9. pondelok o 18:00 5,00 Eur 28.9. sobota o 18:00 5,00 Eur

LABYRINT

KNIŽNICA
SLNEČNÝ FESTIVAL
6.9. piatok – 7.9. sobota
Senec žije divadlom!
Opäť! Už po piaty raz!

MONIKA MACHÁČKOVÁ
25.9. streda o 18:00
Literárna beseda so slovenskou
spisovateľkou

ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ
27.9. piatok o 18:00
Sám sebe lekárom

ČAROLES
5.9. štvrtok o 14:00
Otvorenie výstavy.
Autorská výstava Kataríny Ilkovičovej, ktorá
prostredníctvom priestorovej koláže predstaví
výber z jej ilustrátorskej tvorby. Výstava
je zapožičaná z Mestskej knižnice mesta
Piešťany, je súčasťou Slnečného festivalu
a trvá v priestoroch Labyrintu do 27.9.2019.
PRIPRAVUJEME OKTÓBER:
2.10. TALKŠOU MONIKY MACHÁČKOVEJ
so športovkyňou Luciou Debnárovou
4.10. OTVORENIE VÝSTAVY pri príležitosti
70. výročia založenia Csemadoku
19.10. DETSKÉ DIVADLO

PRIPRAVUJEME OKTÓBER:
BRAŇO JOBUS
3.10. štvrtok o 10:00
Beseda so spisovateľom
pre mládež
„ČÍTANIE S PÁNOM MRKVIČKOM“
8.10. utorok o 9:00, 10:00 a 11:00
Veselé a zábavné dramatizované
čítanie s Tiborom Hujdičom
JA SOM INNA
10.10. štvrtok o 10:00
Príbeh o prekonávaní strachu
z ľudí a o hľadaní sebadôvery
Účinkuje Teátro Neline
PASOVANIE PRVÁKOV
16.10. streda o 9:00
Slávnostné pasovanie prvákov
za čitateľov knižnice
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KINOSÁLA

PRIPRAVUJEME
OKTÓBER:
ZAJKO LAJKO
6.10. nedeľa
o 15:30
Vstupné: 3,00 Eur
Predpredaj
vstupeniek od 2.9.

MESTO SENEC

5. október 2019

PRIPRAVUJEME OKTÓBER:
JABLKOVÉ HODOVANIE
5.10. sobota
Predpredaj predajného miesta od 2.9.
Počet miest obmedzený.

PRIPRAVUJEME
OKTÓBER:
HORÚCA SPRCHA
8.10. utorok o 19:00
divadelná komédia
Vstupné: 15,00 Eur
Predpredaj
vstupeniek od 2.9.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2019
Usporiadatelia:
Mesto Senec
Mestské kultúrne stredisko – Mestské múzeum v Senci – Labyrint
Rímskokatolícky farský úrad v Senci
NEDOPOVEDANÉ PRÍBEHY
12.9. štvrtok o 19:00
miesto konania: Mestské múzeum v Senci
Prezentácia knižnej publikácie z dielne Mestského múzea
v Pezinku od dvojice autoriek Heleny Markuskovej, PhD.
a Petry Pospechovej, venovanej pezinskej miestnej
židovskej komunite a jej osudom v 20. storočí.
UMENIE A ZÁŽITOK
19.9. štvrtok o 9:00
miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Senec - Labyrint
Sprievodné podujatie - Tvorivá dielňa s Andreou Černou,
pedagogičkou zo ZUŠ v Senci
KONCERT KOMORNÉHO
ORCHESTRA BELICZAY
22.9. nedeľa o 16:00
miesto konania:
Kostol sv. Mikuláša v Senci
Program:
B. Bartók-Rumunské tance
J. S. Bach-Koncert pre dvoje huslí d-mol
Sólo-Karolína Krigovská, Jozef Horváth
P. I. Čajkovskij-Serenáda pre sláčikový orchester op.48
Umelecký vedúci-Jozef Horváth

Koncert sa uskutoční s finančnou
podporou Fondu na podporu
kultúry menšín KULTMINOR.
KOSTOL SV. MIKULÁŠA V SENCI
Pamiatka v zrkadle prameňov
27.9. piatok o 19:30
miesto konania: Pastoračné
centrum Rímskokatolíckeho
farského úradu v Senci
Prednáška Petra Budaya, PhD.
z Katedry dejín umenia Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.

PRIPRAVUJEME OKTÓBER:
100 ROKOV ORGANIZOVANÉHO
FUTBALU V SENCI
3.10. štvrtok o 18:00
vernisáž výstavy
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
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Historický poštový vozeň z roku 1937
sa zastavil v Senci
Posledný júlový víkend si prišli na svoje milovníci železnice
a modelárstva, ktorí navštívili
historický poštový vozeň pristavený na železničnej stanici
v Senci. Expozícia vo vnútri vozňa bola doplnená zväčšeninami
hlásení železničnej stanice Senec, ktoré odzrkadľujú pohnuté
časy 20. storočia.
Člen Klubu železničných modelárov Bratislava (www.kzm-ba.
sk) Ing. Richard Halfar nám povedal: „Poštový vozeň je z roku

1937 a v prvej fáze bolo vyrobených päť kusov. Sú atypické
tým, že to boli prvé celokovové
poštové vagóny a boli stavané
na rýchlosť 120km/h. Na Slovensku sa zachoval jediný kus.
Klub železničných modelárov
Bratislava v tomto vozni postavil v 1988 modelové koľajisko.
Tento vozeň je súčasťou zbierky
bratislavského Múzea dopravy.
Stojí v areáli železničnej stanice
Bratislava východ. Počas roka
má 5-6 výjazdov.“
VCs
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Szigetközi Hal- és Vadfőzőverseny és Falunap Halásziban
Immár többéves baráti kapcsolatunk révén ismét meghívót kapott a szenci gulyás- és pörköltfőző csapat a Szigetközi
Hal- és Vad Főzőversenyre Halásziba.
A szenciek eddig tízszer főztek Halásziban
és nyolc alkalommal díjat is kaptak. A csapat Šušla Ferenc vezetésével a következő
felállásban vett részt az idei versenyen:
Šušla Péter, Winkler János, Omasta Emil,
Kálmán László, Hlaváč Ľuboš és Agárdy
Gábor, mint fotós és kukta. Majthényi Tamás polgármester fogadta a verseny résztvevőit, majd a futballpálya mellett kijelölt
helyen megkezdődött a 17 csapat főzőversenye, ahol a szenciek kitűnő körömpörköltje különdíjat kapott. Ott volt Fél község
csapata is, élükön Pomichal István polgármesterrel és megyei képviselővel.
Agárdy Gábor

Súťaž obce Halászi na Malom žitnom ostrove vo varení rýb a diviny
Na základe mnohoročného priateľstva
dostal náš senecký tím majstrov varenia gulášu a perkeltu opäť pozvánku na
súťaž vo varení rýb a diviny maďarskej
obce Halászi. Senčania sa desiatykrát
zúčastnili súťaže a osemkrát priviezli
nejakú cenu. Naše družstvo na čele

s Františkom Šušlom súťažilo v tomto
zložení: Peter Šušla, Ján Winkler, Emil
Omasta, László Kálmán, Ľuboš Hlaváč
a Gábor Agárdy ako fotograf a pomocný kuchár. Senčanov prijal aj starosta
obce Tamás Majthényi. Súťaž za účasti
17 družstiev sa uskutočnila pri futbalo-

vom ihrisku obce Halászi, kde Senčania
získali mimoriadnu cenu poroty za svoj
jedinečný paprčkový perkelt. Súťaže
sa zo Slovenska zúčastnilo aj družstvo z Tomášova pod vedením starostu
a poslanca BSK Štefana Pomichala.
Gabriel Agárdy

zik ötletekkel, türelemmel és szeretettel
a gyermek-foglalkoztatásnak ezt a formáját. A színjátszás maga, kedvenc gyermekjáték volt valamikor, (emlékszem,
hogy szüleinket, nagyszüleinket magunk
kitalálta színházi előadásokkal leptük meg
születésnapjukon), ez valósult meg most
más formában, szakemberek segítségével
öt napon keresztül 48 gyerek részvételével
a színjátszó táborban. Fantázia, kreativitás, önmegvalósítás, szervezési, rendezési
készségek előhívására jók ezek a foglalkozások, játékok és ami lényeges, a résztvevők élvezettel dolgoznak együtt.
A „...jó szóval oktasd, játszani is engedd...
“jegyében telt a tábor. A végére már hagyományosan egy félnapos kirándulás
a jókai vízimalomhoz is belefért.

Mindez nem jöhetett volna létre Szenc Városa, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
igazgatósága támogatása, napközis pedagógusai Molnár Enikő és Vincze Csilla
közreműködése, valamint az iskola konyhájának segítsége nélkül.
Polák Margit

Színjátszó tábor hetedszer
A legfiatalabb táborozónk, Gál Virág Anna
a - táborvezető színészházaspár legkisebb
gyermeke, - még nem volt egy éves sem,
amikor már aktív résztvevője volt a Kincskereső színjátszó táborának. Játszott,
mászott, a nagy zsivajban jókat aludt, élvezte a nagy társaságot. Most a hetedik
táborban már első osztályba indulóként,
szereplője, játszótársa, kedvence a táborozóknak. Mert bizony vannak gyerekek,
akik már 2013 óta, most 2019-ben, 12-13
évesen is, a szünidő első hetét itt töltik
a színjátszó táborban. A különböző korú
gyermekek itt megtanulnak együtt dolgozni, játszani és alkalmazkodni egymáshoz.
Gál Tamás Jászai Mari-díjas színművész
és felesége Kiss Szilvia színésznő a CSAVAR Színház tagjai immár hetedik éve győ-

Divadelný tábor už po siedmy raz
Virág Anna Gál nemala ani rok, keď sa
ocitla v prvom divadelnom tábore Kincskereső ako najmladšie dieťa hereckého
páru, vedúcich všetkých našich divadelných táborov. Siedmeho tábora sa zúčastnila už ako budúca prváčka na základnej škole. Máme viac takých detí, ktoré
od roku 2013 nevynechali ani jeden letný
divadelný tábor. Tamás Gál, laureát ceny
Jászai Mari a slovenského divadelného
ocenenia DOSKY a herečka Szilvia Kiss

tvoria spolu nielen manželský pár, ale aj
tvorivú dvojicu Divadla Csavar, ktorého
sú zakladateľmi. Je obdivuhodné, koľko nových nápadov prinášajú každý rok
a s akou láskou a trpezlivosťou pristupujú
k deťom. Kedysi deti nacvičovali vlastné
divadelné predstavenia pre svoju rodinu
ako prekvapenie. O niečo podobné sa
pokúsilo 48 detí v rámci piatich dní pod
vedením renomovaných divadelníkov.
Deti počas scénických cvičení a hier mu-

seli naplno využiť svoju fantáziu a kreativitu, pričom pričuchli k dramaturgii, réžii
a hereckému umeniu. Aj tento rok sa našiel čas na výlet do Jelky k vodnému mlynu. Mottom tábora bolo „...uč ich dobrým
slovom a dovoľ im aj sa zahrať...“ Ani siedmy tábor by sa neuskutočnil bez podpory
mesta Senec, ZŠ A. M. Szencziho, pomoci učiteliek školského klubu Enikő Molnár
a Csilla Vincze a pracovníčok školskej jedálne.
Margit Polák
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Iskola az iskolának
Pozsony Megye Önkormányzata az idei tanévben meghirdette
az Iskola az iskolának projektet, azzal a céllal, hogy a megye
iskolái jobban megismerjék,
kölcsönösen segítsék egymást,
és átadják egymásnak az intézményükre jellemző kompetenciákat. Városunkban két középiskola működött szorosabban
együtt a projekt keretében: az
Anton Bernolák Gimnázium és
a Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola.
A partneriskolák tanulói bemutatták egymásnak azokat
a személyiségeket, akik nevét
intézményeik viselik. Szomszédaink, a Közös Igazgatású
Magyar Tanítási Nyelvű Iskola
diákjai Szenc jeles szülöttét,
Szenczi Molnár Albertet mutatták be nekünk. A mi diákjaink
a szlovák nyelv kodifikátoráról,
Anton Bernolákról készítettek
prezentációt. Az előadók megtalálták a közös kapcsolódási
pontokat, hiszen mindkét tudós nyelvészettel foglalkozott.
A találkozó kellemes légkörben
zajlott, nem hiányzott a zene,
a költészet és a kvíz sem.
A projekt lezárásaként egy közös kiadványt és roll-upot készítettünk névadóinkról.
A brossúrában sok értékes információ olvasható mindkét nyelvtudós életéről és
munkásságáról, egyben felhívja a figyelmet arra, mit meríthet mindebből a mai fiatal
generáció.
Mgr. Monika Áčová

Škola š kole
Vzájomné spoznávanie škôl
v rámci Bratislavského kraja
podporil v tomto školskom roku
Bratislavský samosprávny kraj
projektom Škola škole. Projekt
je založený predovšetkým na
pomoci a spoločnom zdieľaní
určitých kompetencií blízkych
pre danú školu. V našom meste vstúpili do užšej spolupráce
dve stredné školy: Gymnázium Antona Bernoláka Senec
a Spojená škola s vyučovacím
jazykom maďarským.
Študenti partnerských škôl si
navzájom predstavili osobnosti, ktoré nesú čestné názvy
oboch škôl. Naši susedia zo
Spojenej školy s vyučovacím
jazykom
maďarským
nám
predstavili významnú osobnosť

mesta Senec Alberta Molnára Szencziho. Naši študenti si
pripravili prezentáciu o kodifikátorovi spisovného jazyka o Antonovi Bernolákovi. Obe
školy našli v týchto významných osobnostiach prepojenie,
nakoľko sa obaja vzdelanci venovali jazykovednej činnosti.
Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, nechýbala ani
hudba, poézia či vedomostný
kvíz. Spoločným výstupom
projektu bolo vytvorenie publikácie a roll-upu o týchto významných osobnostiach. Brožúra obsahuje veľa cenných
informácií o živote a odbornom
pôsobení oboch jazykovedcov
a zároveň informuje o dôležitosti zanechania ich odkazu
pre súčasnú mladú generáciu.
Mgr. Monika Áčová
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Spoločenská kronika
Zosobášili sa
Dominika Répášiová - Patrik Jurík
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Alžbeta Balajtiová (70),
Terézia Csöböková (75), Štefan Kakas (75),
Helena Poórová (75), Jozefína Barciová (85)
Jednota dôchodcov
Mgr. Štefan Mrva (70),
Mária Czikhardtová (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Erika Šebová (55), Zdenka Fülöpová
(60), Helena Kischnerová (65), Mária
Czikhardtová (80)
Spomíname
Utíchlo
srdce,
utíchol
hlas, mal si rád život
a všetkých nás. Odišiel
si navždy, hoc túžil si žiť,
no musel si nás opustiť.
Dňa 19.9.2019 si pripomíname 1. výročie, čo

nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko František Čerchla.
S láskou spomína smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť
s naším drahým Františkom Kisom, ktorý nás
navždy opustil dňa 31.07.
2019 vo veku 82 rokov.
Zároveň ďakujeme za kvetinová dary
a prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina.

Dňa 16.7.2019 sme si pripomenuli 35
smutné výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, dedko, pra
a prapradedko Karol Filo. S láskou a úctou na neho spomínajú manželka, dcéry,
synovia s rodinami a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 19.6.2019 sme dali posledné s Bohom našej mame, babke, prababke,
švagrinej, Margite Rodnej. Ďakujeme za
kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci neprestáva. Dňa 28.8.2019 sme
si pripomenuli 5. výročie
úmrtia čo nás navždy
opustila naša milovaná
Helenka Kissová, rod.
Zavagyelová. S láskou spomínajú dcéra s rodinou, sestra s rodinou, a vnučky
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.

„Znova prišiel ten smutný
deň, keď odišla si snívať
svoj večný sen. Aj keď už
nie si medzi nami, vždy
budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa mali radi.“ Dňa
6.9.2019 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustila naša milovaná
Marta Michaleková, rod. Bozsíková.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 24.9.2019 uplynie
10 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná
dcéra,
sestra
Martinka Magyarová. S láskou
a so smútkom v srdci na ňu
spomínajú rodičia a brat
Jozef s rodinou.

Dňa 31.7.2019 sme sa navždy rozlúčili
s naším otcom, dedkom a manželom
Ing. Františkom Rybeckým, ktorý nás
vo veku 70 rokov opustil dňa 25.7.2019.
Ďakujeme všetkým blízkym a známym,
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, za prejavenú
sústrasť a za kvetinové dary. Smútiaca
rodina

Omladený tím získal viac medailí

Reprezentanti Jednoty dôchodcov na športovom dni Bratislavského kraja. Foto: JD Senec
Tento rok sa nám 1. júla na športový deň
Jednoty dôchodcov Bratislavského kraja
v Malackách podarilo získať nových súťažiacich. V spolupráci so skúsenejšími kolegami oživili naše medailové umiestnenia.
Zo sto prihlásených športovcov Bratislavského kraja prinieslo našich desať účast-

níkov jedenásť medailí, čo je výnimočný
úspech. Získali:
• 4 zlaté umiestnenia (V. Lacko, Ľ. Miháľová
– streľba zo vzduchovky, A.Tondrová – petang, M. Šúpalová – hod granátom),
• strieborné miesto (M. Šúpalová – šprint
na 60m)

• šesť bronzových pozícií (V. Chríbik – streľba zo vzduchovky, J. Farkaš – vrh guľou,
A. Farkašová – hod valčekom, Ľ. Mihálová – stolný tenis, M. Országová streľba zo
vzduchovky a hod valčekom).
Naši športovci boli výnimoční získanými
trofejami, ale i športovým prístupom. Navzájom sa podporovali, fandili a odovzdávali skúsenosti. Vytvorili peknú spoluprácu
a priateľskú atmosféru. Okrem ocenených
sa súťaži zúčastnili: F. Puškárová, E. Domenová a M. Juranová. Na záver športovci kuli
plány ako nasledujúci rok vylepšiť ambície
o ešte lepšie umiestnenie.
Ďakujeme primátorovi mesta Senec a jeho
zástupcovi za pomoc pri vybavovaní športoviska na stolnotenisové tréningy, za autobus so skúseným šoférom, pracovníkom
ZŠ Mlynská za možnosť prípravy. Vďaka
i našim členom vo výbore Š. Mrvovi za
jednotné tričká, ktorými sme sa zviditeľnili
a Ľ. Mihálovej za organizáciu pri súťaži.
Mgr. Mária Juranová

CSEMADOK Vás srdečne pozýva na Rozlúčku s letom, ktorá sa uskutoční 14. septembra 2019 v Holiday Village od 19:00 na Slnečných jazerách!
A CSEMADOK Nyárbúcsúztatóját 2019. szeptember 14-én szombaton a Holiday Villageban tartjuk
19:00-tól. Mindenkit szeretettel várunk!
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Big Street Session Senec 2019
Big Street Project sa zrodil pred štyrmi rokmi v Senci. Marko Urbanec, Patrik Horváth
a Pavol Mocák sú jeho zakladateľmi. Tím
sa neskôr rozšíril o Tomáša Huszára, ktorý
sa stal manažérom projektu a veľkým prínosom sú aj Zuzana Mojžišíková, Hanka
Remenárová a Patrícia Horváthová. V roku
2015 začali s parkúrom na seneckých školách a v súčasnosti už prevádzkujú prvú
parkúrovú halu na Slovensku. Je to multifunkčná hala, kde deti dokážu rozvíjať svoje
schopnosti v parkúre aj v gymnastike. Big
Street Project má dnes vyše 200 členov, sú
to hlavne deti vo veku od 8 do 12 rokov.
O tohoročnom seneckom Big Street Session počas tretieho augustového víkendu
už vedelo celé Slovensko. Toto parkúrové
podujatie spojené s cvičením s vlastným
telom sa nazýva street workout. Súťažiaci
prišli z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice,
Žiliny, Novej Bane, ale aj z východu Slovenska a z Čiech. Senecká súťaž je unikátna
v tom, že máme Slnečné jazerá. Účastníci
tu majú letné vyžitie a navyše tiež podmienky na trénovanie pred súťažou, čo nenájdu
nikde inde. Mali k dispozícii hrazdové konštrukcie, prekážky na preskakovanie, trampolíny a pre najmenších aj nafukovací hrad.
Samotná súťaž sa konala v dvoch veko-

Foto: VCs

Zakladatelia a členovia tímu Big Street Project.
vých kategóriách a v dvoch disciplínach
rozdelených vekom 12 rokov. Mladší
a starší súťažiaci si medzi sebou zmerali
sily v disciplíne speed run - prekonávanie
prekážok za čo najkratší čas a v disciplíne flow – jeho súčasťou je aj takzvaný

free running, kedy sa prekážky prekonávajú akrobatickými pohybmi, saltami
a inými prvkami.
Podujatie podporilo mesto Senec, SCR Senec, BSK a K-Way & Toust Senec.
VCs

Jozef Majoroš vystriedal na lavičke A tímu MŠK Andreja Štellára
V sezóne 2019/2020 uvidíme MŠK Senec
v III. Lige. Post trénera A tímu obsadil bývalý
reprezentant Slovenskej republiky Jozef Majoroš. Získal ocenenie futbalista roka 1998
a bol nominovaný do výberu hviezd Gambrinus ligy. Reprezentoval Česko-Slovensko
na Majstrovstvách sveta do 20 rokov v Saudskej Arábii v roku 1989. V drese seniorskej
reprezentácie odohral 23 zápasov. Pamätný
bol jeho víťazný gól v zápase kvalifikácie na
MS 1998 proti Česku. Hrával v Grécku, Maďarsku a v Rakúsku.
• Ako ste sa ocitli v Senci?
Trénoval som mužstvo Gabčíkova v III. lige
západ. Skontaktoval ma Andrej Štellár a následne som sa stretol s predsedom MŠK,
pánom Szabom. Prijal som jeho ponuku
stať sa trénerom A tímu MŠK Senec. Zmluvu som podpísal na rok, do 30.6.2020.
• Čo zavážilo, keď ste prijali ponuku?
S Andrejom Štellárom sme veľmi dobrí kamaráti a jeho odporúčania boli dôležitým
impulzom. Priaznivé podmienky na štadióne NTC tiež zavážili. Sú tu dobré podmienky
na trénovanie aj na regeneráciu. Vyhovuje
mi tiež, že hráme domáce zápasy v piatok,
takže môžem mať aspoň raz za dva týždne
voľný víkend.
• Ako vnímate odchod zopár hráčov MŠK?
Hráči prichádzajú aj odchádzajú, vo futba-

le je to bežné. Minimálne dvaja z nich boli
kvalitní hráči, čo človeka mrzí, ale vieme vychovať aj získať nových kvalitných hráčov.
• Aký systém tréningov uprednostňujete?
Začali sme trénovať štyrikrát do týždňa. Čo
sa týka súťaže, nabehli sme na model tri
tréningy a zápas. Uvidíme, či to bude stačiť. Zatiaľ mi s asistenciou pomáha kapitán
Peter Futo, Martin Matúš aj Michal Čambal.
• Aké sú vaše prvé dojmy z hráčov?
Sú snaživí a bojovní, nejaké chybičky človek
vidí, ale dúfam, že ich spoločne odstránime
a posunú sa na vyššiu úroveň. Predvedená
hra musí byť čo najlepšia, aby ľudia chodili
na zápasy. Vtedy budem spokojný ako tréner a dúfam, že aj chalani by boli spokojní,

keby sme pritiahli na štadión viac divákov.
• Ako poznáte Senec?
Chodili sme sem často, keď som robil trénera mládežníckej reprezentácie, či asistenta
pánovi Gergelyovi, takže Senec veľmi dobre poznám a mám ho rád.
• Aké sú vaše trénerské predsavzatia?
Tento rok sa musíme stabilizovať a umiestniť sa čo najlepšie v rámci III. Ligy. Bolo by
predčasné hovoriť o ďalších ambíciách.
• Prezraďte nám niečo aj o vašom súkromí.
Som ženatý, bývame v obci Ňárad, neďaleko Gabčíkova. Mám manželku Alenu,
vydatú dcéru Barborku a dospelého syna
Jakuba. Vďaka dcére sa stanem vo februári
starým otcom.
VCs
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Storočnica futbalu v meste Senec
Blíži sa oslava stého výročia od vzniku
1. futbalového klubu v Senci (1919), na
ktorú pozývame všetkých Senčanov, ne-Senčanov, priaznivcov futbalu i rodiny
s deťmi. Hlavným cieľom storočnice je
zachovanie tradícií a oživenie histórie futbalu v našom meste. Podujatie sa uskutoční v sobotu dňa 7.9.2019 od 13:00 do
cca 21:00. Priebeh dňa je naplánovaný
pre malých aj veľkých účastníkov nasledovne:
• Od 13:00 futbalový zápas U15 medzi
MŠK Senec a ŠK Bernolákovo
• Od 15:00 futbalový zápas U13 medzi
MŠK Senec a ŠK Bernolákovo
Oba zápasy sa odohrajú na UT NTC.
Budete sa môcť tešiť aj na autogramiádu
s bývalými ligovými kanoniermi, ktorá
bude prebiehať v čase od cca 16:00 do
16:45 pri hlavnom ihrisku NTC. Po autogramiáde sa odohrá zápas mužov III. Ligy
MŠK Senec a PŠC Pezinok, ktorého začiatok bude od 17:30 hod.
Ako predzápas mužom sa vybavuje súboj
prípravkárov MŠK Senec a SC ESV Parndorf.
Po skončení zápasov a vyhodnotení výsledkov Vás všetkých srdečne ešte pozývame pobudnúť na štadióne, kde bude
rozvoniavať guláš. Vstup do areálu NTC je
bezplatne!
Súčasťou osláv stého výročia bude aj
otvorenie tematickej výstavy mestského
múzea s názvom „Storočnica organizovaného futbalu v Senci“ dňa 3. októbra
2019 o 18:00.
Katarína Mentelová
útvar stratégie a rozvoja mesta Senec

Záber z roku 1932 možno popísať iba čiastočne na základe publikácie „70 rokov futbalu
v Senci“ (zost. Széher, Matej). Ak poznáte ľudí na fotografii, kontaktujte Mestské múzeum
v Senci a doplňte tak informácie o histórii nášho mesta a ľudí v ňom.
Na fotografii je prvý senecký klub SZTK: horný rad zľava: M. Ritter – tajomník, Fülöp,
Szőcs, Csánó, Koday, Dömény, A. Ritter – predseda futbalového oddielu
Stredný rad zľava: Piacsek, Szalay, Nagy. Mená ostatných členov v dolnom rade sú nám
zatiaľ neznáme.
Foto: zbierky Mestského múzea v Senci

Prihlás sa na tenis!
Chceš sa naučiť hrať tenis? Máš chuť vyskúšať niečo nové? Neváhaj
a prihlás sa! Tenisový klub PROFI Senec otvára nové kurzy a organizuje
nábor detí vo veku 5-13 rokov do tenisovej prípravky. Podrobnejšie info
nájdeš na www.tk-profi.sk alebo napíš na info@tk-profi.sk

Senecký beh okolo Slnečných jazier – 21. september
V sobotu 21. septembra 2019 presne
o 12:00 bude odštartovaná hlavná kategória IX. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier. Senecký beh má okrem
bežeckých tratí pre všetky vekové kategórie opäť pripravený bohatý športový
a kultúrny program. Bežecké trate budú
prichystané pre najmenšie deti do 7 rokov,
pre 8-14 ročných chlapcov a dievčatá, pre
rekreačných i výkonnostných bežcov. Nebežci si môžu vyskúšať Nordic Walking.
Senecký beh okolo Slnečných jazier
organizuje Komisia športu MsZ Senec
a IX. ročník zabezpečuje nová komisia
pod vedením jej predsedu Tomáša Mókoša: „Chceme nadviazať na kvalitu a kvantitu predchádzajúcich ročníkov a verím,
že aj tohto roku prídu bežci nielen zo širokého okolia. Pozývam všetkých bežcov i
nebežcov na túto významnú športovú akciu mesta Senec určenú pre širokú verej-

nosť. Je to výborná príležitosť na športovú
konfrontáciu, výmenu skúseností i zábavu
v kruhu bežeckej komunity. Všetky informácie vrátane online registrácie nájdete
na našej FB stránke: SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier a priebežne Vás budeme
informovať na www.senec.sk. Tešíme sa
na Vás! Vidíme sa v sobotu 21. septembra
2019.“
Bežím, bežíš, beží, bežíme.
GR

Nová Tenisová škola
Ivanecký + Erik
Náš tím si dovoľuje informovať Senčanov
a obyvateľov okolitých obcí, že sme otvorili Tenisovú školu Ivanecký + Erik. Činnosť našej školy je zameraná na výuku
tenisu aj futbalu.
Odborným garantom školy je úspešný
tréner s tridsaťročnou praxou Ing. Pavol
Ivanecký. Deti budeme učiť na verejne
prístupných športoviskách a na školách
a v zime aj v súkromných halách. Lopty
a rakety zabezpečí tréner. Jeden tréner
sa bude venovať 6-8 deťom.
Prihlásiť sa môžete na Tel: 0905 478 431.
Miesto a čas tréningov budú oznámené
telefonicky po prihlásení! Prvý tréning
môžete vyskúšať zdarma. Poplatok za 1
hodinu tréningu bude určený od 2 do 4
eurá podľa počtu prihlásených detí. Mesačný poplatok sa platí podľa predplatených hodín na prvom riadnom tréningu.
Tešíme sa na vás!
Pavol Ivanecký
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Klub Taekwon - Do P.T.F. Senec má opäť majstrov aj vicemajstrov Slovenska
Klub Taekwon - Do P.T.F. Senec sa pod
vedením Tibora Labudu, IV. Dan degree
black belt ešte pred letnou prestávkou
zúčastnil dňa 08.06.2019 súťaže Slovak
Open 2019, ktorá sa konala v športovej
hale v obci Viničné. Za senecký klub
štartovalo na tejto súťaži 25 súťažiacich
vo veku od 6 do 40 rokov, ktorí získali
v rôznych disciplínach veľmi pekné výsledky či už individuálne, alebo ako členovia dospeláckych, juniorských či detských tímov.
Senecký klub má teda opäť majstrov, či
vicemajstrov Slovenska. Úspešné boli aj
najmenšie detičky, ktoré si okrem veľmi
cenných skúseností vzali so sebou aj
medailu. Navyše má Taekwondo klub
v Senci opäť taekwondistku, ktorá uspela
nielen v individuálnych disciplínach svojej kategórie, ale vyhrala aj celkové hodnotenie najlepšej juniorky Slovak Open
2019. Tento titul najlepšej juniorky získala
už druhýkrát za sebou, teda v roku 2018
a aj v roku 2019. Je ňou Lucia Sečanská.
Nižšie uvádzame jednotlivé umiestnenia
našich súťažiacich.
Disciplína tul (formy)
• Kategória žiačky - 7. kup
Sofia Vojkovičová- 3. miesto
• Kategória žiaci - 4. kup- I. Dan
Adam Medveď - 2. miesto
• Kat. junior/senior, juniorky/seniorky 6-5 kup.: Lucia Sečanská - 1. miesto
Peter Hollý - 2. miesto

Členovia klubu TaeKwon - Do Senec.
• Kategória junior/senior, juniorky/seniorky - 1-4 Dan.: Jaroslav Šalát - 2. miesto
Disciplína Sparing(voľný súboj)
• Kategória žiaci do 120 cm
Tobias Medveď - 3. miesto
• Kategória žiačky do 140cm - 8-6 kup
Bibiana Benedeková - 2. miesto
• Kategória junior do 60kg - 8- 5 kup
Viliam Knotek - 3. miesto
• Kategória junior do 80kg - 8- 2 kup
Matej Sninčák - 2. miesto
• Kategória junior nad 80kg - 8- 5 kup
Samuel Nagy - 2. miesto
• Kategória seniori do 70kg - 8- 4 kup
Emil Venjarsky - 2. miesto
• Kat. seniori do 76kg - 3 kup- II. Dan
Richard Škabla - 3. miesto
• Kategória seniori do 82kg - 8-2 kup.
Andrej Knotek - 2. miesto

Foto: Klub TaeKwon - Do Senec
• Kat. seniori do 82kg – 1 kup II. Dan
Erik Zelman - 1. miesto
• Kategória seniori nad 82kg – 8- 3 kup
Pavol Hrnčiar - 1. miesto
• Kategória juniorky do 65kg – 8- 3 kup
Lucia Sečanská - 1. miesto
• Kategória juniorky do 65kg – 8- 3 kup
Julia Ortobelli - 2. miesto
• Kategória seniori/juniori team sparing
Klub Senec - 3. miesto
• Kategória žiaci/žiačky do 9r.- team sparing
Klub Senec - 2. miesto
• Kat. žiaci/žiačky 10 - 13r. - team sparing
Klub Senec - 2. miesto
Najlepšia juniorka súťaže Slovak Open
2019 - Lucia Sečanská bola nominovaná
aj na športovca roka mesta Senec 2019.
Klub TaeKwon - Do Senec

Liga stojacich prvýkrát v Senci
Tretí augustový víkend sa uskutočnilo
predposledné, piate kolo Ligy stojacich
telesne postihnutých stolných tenistov
v stolnotenisovej herni v Senci v areáli
NTC Senec. STK TP PARA SENEC poslal
do boja všetkých svojich osem hráčov,
medzi nimi aj úspešného reprezentanta
Gabriela Csémyho. Turnaja sa zúčastnili
štyria reprezentanti SR, medzi nimi aj živá
legenda Richard Csejtey, ktorý má päť
paralympijských medailí. Podujatie otvoril predseda Komisie športu MsZ Tomáš
Mókoš.
„Liga dopadla podľa očakávania na jednotku. Videli sme veľa výborných zápasov a ukazuje sa, že nielen reprezentanti
dolaďujú pred Majstrovstvami Európy
formu, ale aj ďalší hráči predviedli krásne
výkony. Ako organizačne tak aj hernou
kvalitou to bolo na vysokej úrovni. Som
rád, že všetci hráči nášho klubu sa zúčastnili a prítomný bol aj podpredseda
klubu STK TP PARA SENEC Ľuboš Žilinec. Každý jeden hráč po turnaji dostal
pamätnú plaketu na počesť premiéry ligy

Gabriel Csémy s Richardom Csejteyom a Tomášom Mókošom.
tu v Senci, ktorú odovzdával tréner reprezentácie Jozef Bardoň. Ďakujeme aj šéfovi klubu STK TP PARA SENEC Ľudovítovi

Foto: VCs

Nagyovi za poskytnutie priestorov haly,“
uviedol Gabriel Csémy.
VCs
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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 Gabko Senec.

Basketbalový klub Gabko Senec
Basketbalový klub Gabko Senec je jednou z oblastí, na ktoré bola zriadená nezisková organizácia Gabko, n.f. Jej hlavným
účelom je:
• podpora vzdelávacích a športových aktivít pre deti a mládež,
• vytváranie optimálnych podmienok pre
talentované deti a mládež v oblasti telesnej výchovy a športu,
• podpora a organizácia športových, relaxačných, zážitkových podujatí a pobytov,
detských táborov,
• podpora a ochrana správneho psychotronického vývoja detí vo všetkých vekových skupinách.
Športové zameranie klubu je na kolektívny šport – basketbal, pôsobnosť územie mesta Senec. Svoju „pyramídu“
si tvorí zdola, to znamená, že sa začína
pracovať s deťmi od 3 rokov a aktuálne
najvyššiu vekovú kategóriu máme 14 ročných chlapcov. Vekovým kategóriám sú
prispôsobené pohybové aktivity, cvičenia, tréningy, zápasy. Klub aktívne spolupracuje so všetkými základnými školami
v Senci, predovšetkým v krúžkovej činnosti. Spoluorganizuje MIKROligu a MINIBASKETligu pre basketbalové prípravky,
s najstaršími chlapcami hrá basketbalovú
ligu organizovanú Slovenskou basketbalovou asociáciou v príslušnej kategórii.
V sezóne 2019/2020 budeme hrať nasledovné kategórie:
• MIKROliga – ročník narodenia 2010 a ml.
• mladší mini basketbalisti – ročník narodenia 2009 a ml.
• mladší žiaci basketbalisti – ročník narodenia 2007 a ml.
Jednotlivé vekové kategórie:
Pohybové a kondičné cvičenie detí - je
určené pre deti predškolského veku od 3
do 6 rokov a je zamerané na všeobecnú
pohybovú prípravu detí. Hravou formou
sa deti učia správne chodiť, behať, skákať,
kotúľať, chytať a hádzať loptu, zdolávať
prekážky, vnímať priestor, seba, učia sa
spolupracovať s inými deťmi, s cvičiteľom
i s rodičmi. Deti sa učia mať radi aktívny
pohyb a šport.
Basketbalový krúžok – Pohybové, loptové hry - basketbal - je súčasťou voľno-
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časových aktivít v rámci školskej družiny
a je určený pre všetky deti prvého stupňa. Na krúžok sa môžu deti prihlásiť počas celého školského roka. Obsahom sú
hry – vybíjaná, prihrávaná, škôlky, rôzne
naháňačky, štafety. Deti sa hravou formou zoznamujú s pohybom, športom,
basketbalom a pracujú nielen s basketbalovou loptou, ale aj s loptou volejbalovou
a futbalovou. V školskom roku 2019/2020
otvárame tieto krúžky na ZŠ Mlynská, ZŠ
J.G. Tajovského a v rokovaní sme so ZŠ
Kysucká a Súkromnou základnou školou
Kysucká.
Basketbalová prípravka je určená pre
všetky deti, ktoré majú záujem o pravidelný pohyb, športovanie, o basketbal, chcú
vyskúšať, resp. zmeniť iný šport, iný kolektív. Je určená pre začiatočníkov, staršie
i mladšie deti. Deti prijímame počas celého školského roku a podľa schopnosti
a výkonnosti sú deti posúvané do vyššej skupiny, resp. zostávajú v prípravke.
Deti sa zoznamujú nielen s basketbalom,
ale obsahom tréningov je tiež všeobecná príprava, koordinácia, agilita, deti sa
hrajú rôzne hry zamerané na orientáciu
v priestore, na spoluprácu so svojimi spoluhráčmi i trénerom.
Basketbal – otvorené sú dve kategórie,
ktoré v sezóne 2019/2020 budú hrať súťažne basketbalovú ligu vyhlásenú Slovenskou basketbalovou asociáciou. Od
roku 2006, kedy basketbal oficiálne vstúpil
na seneckú športovú scénu, si tento šport
našiel v rámci seneckých športov svoje
stabilné miesto aj vďaka našej trénerke
II. stupňa Gabriele Rebrošovej a niektorí
z našich odchovancov hrajú I. basketba-

lovú ligu, resp. extraligu. Hlavnou víziou
Basketbalového klubu Gabko Senec je
predovšetkým naučiť deti pravidelne športovať, naučiť ich prekonávať prekážky, odpútať ich od mobilov, vzbudiť v nich lásku
a radosť zo športovania. Klub spolupracuje so špičkovými odborníkmi v oblasti atletiky, gymnastiky, koordinácie, fyzioterapie a pre aktuálnu sezónu sa špeciálnymi
basketbalovými tréningami zaoberá tréner
s najvyššou licenciou FIBA Tomáš Polák.
Každoročne klub organizuje pre svojich
zverencov:
• zahraničný tréningovo- zápasový výjazd
– Srbsko – Belehrad, Maďarsko – Mošoň
• účasť na turnajoch doma i v zahraničí –
SBŠ Ostrava, BK Prievidza,
• domáci turnaj so zahraničnou účasťou
– BasketKo Senec – turnaj pre hráčov ročník narodenia 2007 zo Slovenska, Česka,
Maďarska, Srbska,
• finále MIKROligy – HD-Transpetrol Senec
Dosiahnuté výsledky:
2017/2018 - 1. liga basketbal mladší mini
SBA – dlhodobá súťaž (prihlásených
8 tímov)
• kategória 5 vs 5 – 4.miesto
• kategória 3 vs 3 – 1.miesto
• Turnaj BasketKo Senec 2018 – 2.miesto
• Účasť na turnajoch Ostrava - 5.miesto,
Belehrad 5.miesto
2018/2019 - 1. liga basketbal mladší
mini SBA – dlhodobá súťaž (prihlásených 9 tímov)
• kategória 5 vs 5 – 4.miesto
• Turnaj BasketKo Senec 2019 – 2.miesto
• Účasť na turnajoch Ostrava – 7. miesto
Klub má zaregistrovaných v informačnom systéme Slovenského basketbalového zväzu 43 hráčov a počet detí
v prípravkách a v cvičeniach je cca 40.
Kontakty:
WEB: www.gabbo-gabko.sk
Facebook: /gabbo.gabko
Mail: gabko@gabbo-gabko.sk
Možnosť prihlásenia
Telefonicky: 0948 948 144
Elektronicky: gabbo-gabko.sk/prihlaska
Osobne: podľa rozpisu tréningov u trénerov
Gabko Senec
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