
Szenc városa a 21. század elején egy fontos döntés 
előtt áll, melyre Önökkel együtt szeretnénk megtalálni  
a választ: Pozsony külvárosa szeretne-e lenni, vagy egy 
egyedi arculatú idegenforgalmi központ?
 
Mi, a SZÖVETSÉG-ALIANCIA politikai párt képviselője-
löltjei a kérdést illetően világos jövőképpel rendelkezünk!
 
A város arculatának olyan irányú alakításában vagyunk 
érdekeltek, amely tiszteli és védi történelmi nevezetes-
ségeit, a helyi tradíciókat, szokásokat, különlegessége-
ket, büszke elődeire és a város híres szülötteire.
 
Mindemellett biztosítja lakosainak a nyugodt életet,  
de egyben a turisták és az ide látogatók paradicsoma 
is, keresett járási székhely, amely kitűnően alkalmas 
a fiatal családok letelepedésére és az idős polgároknak  
is menedéket nyújt.
 
Ezen célok eléréséhez kínáljuk Önöknek SZENC városát 
illető elképzeléseinket!

Mesto Senec na začiatku 21. storočia stojí pred otázkou, 
na ktorú musíme spoločne nájsť odpoveď: chce byť sa-
telitom Bratislavy, alebo turistickým mestom s vlastnou 
tvárou? 

My, kandidáti za politickú stranu  SZÖVETSÉG-ALIANCIA 
v tom máme jasno!

Chceme sa podieľať na tvorbe mesta, ktoré si ctí a chráni 
svoje kultúrne pamiatky, miestne tradície, zvyky, špe-
cifiká a hrdo sa hlási k svojim predkom a významným 
osobnostiam. Je ale zároveň aj miestom pre pokojný 
život, rajom pre turistov a návštevníkov, vyhľadávaným 
okresným mestom pre založenie rodiny a útočiskom  
pre seniorov. 

K tomu Vám ponúkame našu víziu mesta SENEC!



     TÁMOGATNI FOGJUK:
• az aktív időskor biztosítására irányuló aktivitásokat, 

az idősebb generáció nagyobb mértékű részvételét  
az egyes programokban, projektekben, 

• a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium által 
kiírt pályázatok segítségével a szociális terepmunká-
sok (gondozók) hálózatának kibővítését, hogy az idős, 
gondozásra szoruló családtagok minél tovább marad-
hassanak megszokott családi környezetükben,

• egy városi nappali idősellátást biztosító intézmény lét-
rehozását, hogy ezzel is segítsük azokat a családokat, 
akik maguk vállalják idős családtagjaik ellátását,

• az új egészségügyi központban - a gondozószolgá-
lat kialakítása mellett - szakintézmények létrehozá-
sát az autizmussal, Alzheimer- és Parkinson-kórral,  
valamint az időskori demenciával küzdő betegek  
számára,

• az ápolók és az ellátószemélyzet bérének emelését 
és munkavégzési feltételeinek javítását a város által 
fenntartott intézményekben,

• városi iskolai logopédus, speciális pedagógus és pszi-
chológus alkalmazását, akik a szenci iskolák között  
ingázva biztosítanák a szakrendelést,

• az iskolákon belül egy betagozódást segítő csapat  
(iskolai pszichológus, speciális pedagógus, pedagógiai 
asszisztens) létrehozását,

• a város által az iskoláknak és a nyugdíjasoknak bizto-
sított étkeztetés minőségének és változatosságának 
javulására irányuló intézkedéseket megfizethető áron.

     PODPORÍME:
• aktivity seniorov a ich zapojením do projektov vytvorí-

me podmienky na ich aktívny život,

• rozšírenie siete terénnych opatrovateľov za účelom 
zabezpečenia ich čo najdlhšieho zotrvania v rodinnom 
prostredí prostredníctvom financovania z výzvy Minis-
terstva   práce, sociálnych vecí a rodiny,

• popri zriadení Zariadenia opatrovateľskej služby  
v budove novej polikliniky aj zriadenie špecializované-
ho sociálneho zariadenia pre zdravotne znevýhodne-
ných občanov s poruchami autistického spektra, Par-
kinsonovej, alebo Alzheimerovej choroby,

• zriadenie mestského denného stacionára pre seniorov 
za účelom poskytnutia pomoci rodinám so staršími 
členmi v domácnosti, 

• zvýšenie platu opatrovateľov a prevádzkového  perso-
nálu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zlepšenie 
ich pracovných podmienok,

• vytvorenie funkcie putujúceho mestského školského 
logopéda, špeciálneho pedagóga, psychológa, ktorí  
by na seneckých školách poskytovali svoje služby,

• vytvorenie inkluzívnych tímov na školách (školský psy-
chológ, špeciálny pedagóg, pedagogický asistent),

• snahu mesta o zvýšenie kvality a spestrenie stravy pre 
školy a dôchodcov za prijateľné ceny.



     TÁMOGATNI FOGJUK:
• a helyi magyar nemzeti közösség számára egy Magyar 

Ház létrehozását, amely közösségünk kulturális és tár-
sadalmi összejöveteleinek ad majd otthont,

• a városban még meglévő kulturális emlékek megvé-
telére irányuló források felkutatását és azok rekonst-
rukciójára irányuló tervdokumentációk kidolgozását, 
elsődlegesen a Nagy Stift épületének megmentését, 

• az állandó lakhellyel rendelkező szülőknek, minden 
baba megszületése után járó egyszeri, pénzbeli támo-
gatás bevezetését, 

• a szülők által jelzett igény alapján városi bölcsőde lét-
rehozását a 3 éven aluli gyermekek számára, 

• a nagyvállalkozók és befektetők bevonását a városi 
bölcsődék és óvodák hálózatának bővítésébe,

• a gyerekek és az ifjúság számára szakemberek felügye-
lete mellett biztosított szabadidős aktivitások kínála-
tának bővítését

• a Szenchez tartozó szentmártoni úrbéri erdő tulajdo-
nosaival együttműködve egy pihenőpark létrehozását 
minden korosztály számára,

• a városban működő kulturális szervezetekkel és társu-
lásokkal együttműködve gyakoribb és színesebb kultu-
rális rendezvények, koncertek és fesztiválok biztosítá-
sát,

• a sport, kultúra és az ifjúság támogatását célzó eu-
rópai alapokból lehívható támogatások és közpénzek 
hatékonyabb merítését, sportpályák és sportolási le-
hetőségek kiépítésének megvalósítását,

• egy 21. századi multifunkciós sportcsarnok felépítését, 
valamint a meglévő, az ifjúságnak és az idősebb kor-
osztálynak sportolási és szórakozási lehetőséget nyúj-
tó helyszínek hatékonyabb kihasználását, 

• egy állandó kiállitás, emlékszoba létrehozását Szenczi 
Molnár Albert emlékének megőrzésére,

• egy városi uszoda és egy mindenki számára elérhető 
szauna felépítését a Napfényes tavak területén,

• a Napfényes-tavak akadálymentesítésének kiépítését  
a mozgássérült látogatók számára.

     PODPORÍME:
• zriadenie kultúrno-spoločenského komunitného centra 

pre občanov patriacich k maďarskej národnostnej ko-
munite,

• prípravu projektovej dokumentácie a hľadanie finanč-
ných zdrojov na odkúpenie a rekonštrukciu Seneckých 
kultúrnych pamiatok, prioritne budovy Veľkého Štiftu,

• zavedenie jednorazového mestského príspevku pri na-
rodení dieťaťa rodičom s trvalým pobytom v Senci,

• zriadenie mestských jaslí pre deti do 3 rokov na zá-
klade prieskumu medzi rodičmi a potvrdením záujmu  
z ich strany,

• rozšírenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež pod 
dohľadom odborných pracovníkov,

• zapojenie veľkých zamestnávateľov a developerov  
v Senci do budovania mestských jaslí a materských 
škôl,

• vypracovanie projektu - v súčinnosti s predstaviteľmi 
Urbariátu v Senci - na vytvorenie oddychovej zóny pre 
detí, mládež a rodiny v Martinskom lese,

• zabezpečenie pestrejšieho a pravidelnejšieho „prísu-
nu“ kultúrnych podujatí, koncertov, festivalov, v spolu-
práci s kultúrnymi organizáciami v meste,

• lepšie čerpanie a využitie eurofondov a verejných fi-
nancií na podporu športu, kultúry a mládeže spolu  
s budovaním športovísk a športových ihrísk,

• vybudovanie multifunkčnej haly 21.storočia a lepšie 
využitie existujúcich priestorov na šport a zábavu pre 
mladých aj seniorov,

• vytvorenie stálej expozicie, pamätnej izby na pamiatku 
Alberta Molnára Szencziho,

• vybudovanie mestského plaveckého bazénu a verejne 
dostupnej sauny na Slnečných jazerách pre všetkých 
občanov mesta,

• vybudovanie bezbariérového prístupu k jazerám pre 
telesne postihnuté osoby.



     HARCOLNI FOGUNK:
• a 21. század követelményeinek megfelelő minőségi és 

hozzáférhető egészségügyi ellátás biztosításáért,

• a gyermekek és a felnőttek ellátását biztosító orvosi 
készültség újraindításáért,

• a szakrendelést biztosító orvosok, és azok családja 
számára, városi bérlakások megépítéséért, hogy  
vonzóvá tegyük számukra a szenci munkavállalást, 

• a folytonos szakrendelést biztosító specializált  
rendelők kialakításáért (MRI, CT,...).

     

     BUDEME PRESADZOVAŤ:
• poskytovanie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starost-

livosti na úrovni 21. storočia,

• vytvorenie lekárskej pohotovosti v meste pre deti  
aj dospelých, 

• budovanie mestských nájomných bytov pre lekárov  
a ich rodiny s cieľom pritiahnuť mladých a vysoko kva-
lifikovaných zdravotníkov,

• vytvorenie špecializovaných ambulancií (MRI, CT,...)  
s nepretržitou prevádzkou.



     TÁMOGATNI FOGJUK:
• az építkezések ésszerű és tervezett szabályozása mel-

lett a város életképes fejlődését,

• a városi hivatal épületének kibővítését és az ügyfél-
központ akadálymentesítésének megvalósítását,

• hogy a befektetők építsék ki a lakótelepeken minden 
lakáshoz a törvény által előírt számú parkolási helye-
ket (előnyben részesítve a mélygarázsokat) ugyanúgy, 
ahogy azt a családi házak esetében megköveteljük,

• további nyilvános illemhelyek kialakítását a városban 
és azok állandó üzemeltetését,

• egy városi üzem létrehozását, amely magában foglalná 
az Idegenforgalmi Központot és a Közterület-fenntar-
tó Vállalatot. Az új üzem a város által fenntartott intéz-
mények karbantartását is biztosítaná. (Ennek előnyei, 
hogy munkahelyeket tudunk létrehozni elsősorban a 
szenciek számára és megspóroljuk a vásárlásoknál a 
20%-os HÉA-t. Az új üzem építésügyi részlege továb-
bá saját erőből valósítaná meg nemcsak a városi cégek 
karbantartási munkáit, hanem kisebb építkezéseket, 
felújításokat is végezne, pl. a parlament által jóváha-
gyott, a fiatal kisgyermekes családok számára városi 
bérlakások építését is),

• a városi kerekasztalok ismételt bevezetését, hogy  
a város lakosai az aktuális kérdésekbe naprakész bete-
kintést nyerjenek,

• a körforgalmak felújítását a városban, amelyek temati-
kusan mutatnák be a város mai arculatát és utalnának 
a múltjára is ( pl. napfényes város, a turizmus városa,  
a mezőgazdaság városa, a borászat városa stb.) Tár-
gyalni fogunk azoknak a körforgalmaknak a felújításá-
ról is, amelyek nem tartoznak városi hatáskörbe,

• a tárgyalások intenzitásának növelését a Szlovák Köz-
lekedési és Építésügyi Minisztériummal egy további 
postahivatal megépítéséről,

• a boldogfai úti temetőben a ravatalozó megépítését,

• A „Szenciek Kártyájának” azonnali bevezetését, amely 
az állandó lakhellyel rendelkezők számára árkedvez-
ményt biztosítana különböző belépők megvásárlásá-
nál a Napfényes-tavakra, sport- és kulturális rendezvé-
nyekre és a városi parkolók igénybevételénél is.

     PODPORÍME:
• životaschopný rozvoj mesta Senec s rozumnou regulá-

ciou výstavby a plánovania,

• preverenie možnosti rozšírenia budovy mestského úra-
du a vytvorenia bezbariérového klientskeho centra,

• požiadavku na developerov, aby pri budovaní obytných 
zón na každú bytovú jednotku vybudovali aj zákonmi 
a normami stanovený počet  parkovacích miest (ak to 
podmienky umožňujú prednostne podzemných parko-
vacích miest), rovnako, ako to požadujeme pri výstavbe 
rodinných domov,

• vybudovanie ďalších verejných mestských toaliet a ich 
nepretržité fungovanie, 

• založenie mestského podniku, ktorý by zahŕňal Sprá-
vu cestovného ruchu, Verejno-prospešný podnik ako aj 
stavebnú a údržbársku činnosť pre mestské organizá-
cie.  (Vytvoria sa tým pracovné miesta v prvom rade 
pre obyvateľov mesta, ušetrí sa DPH na nákupoch napr. 
pre VPP. Stavebný útvar v rámci mestského podniku sa 
bude priamo, okrem údržby, podieľať aj na rekonštruk-
cii budov, ktoré sa dajú využiť ako cenovo prístupné 
byty pre mladé rodiny s deťmi a rovnako aj na výstav-
be nových bytov v rámci parlamentom schváleného 
programu nájomných bytov),

• obnovenie pravidelných stretnutí s obyvateľmi mesta k 
aktuálnym otázkam,

• zveľadenie kruhových objazdov v meste, ktoré môžu 
napr. poukazovať na súčasnosť a minulosť mesta 
(mesto slnka, turizmu, poľnohospodárstva, vinárstva),  
budeme rokovať o zveľadení aj tých kruhových objaz-
dov, ktoré nepatria pod mesto,

• rokovania s Ministerstvom dopravy a výstavby SR s cie-
ľom vybudovania novej pobočky pošty,

• vybudovanie Domu smútku pri novom cintoríne na Bol-
dockej ceste,

• bezodkladné zavedenie Karty Senčana, ktorá zabezpe-
čí zľavy pre Senčanov s trvalým pobytom pri návšteve 
Slnečných jazier, kultúrnych a športových podujatí ako 
aj pri parkovaní na verejných priestranstvách v meste.



     KEZDEMÉNYEZNI FOGJUK:
• a városi parkok és a zöldterületek revitalizációját,

• javaslatainkat és megoldásainkat a megfelelő adaptá-
ciós intézkedések elfogadására, hogy ezzel is mérsé-
keljük a klímaváltozás negatív hatásait (a szakemberek 
útmutatása szerint vízterületeket, ivókutakat, szökő-
kutakat hozunk létre a városban),

• a városi közterületfenntartó részleg dolgozói számá-
nak a megemelését,   

• az esővíz hatékony felhasználására irányuló tervezet 
kidolgozását a városi parkok és zöldterületek öntözé-
sére,

• a városi kutak és öntözőrendszer létrehozását, hogy 
ezzel is megelőzzük a vezetékes vízzel történő pazar-
lást, csökkentjük a vezetékes vízért fizetett díjat és  
a nyári kánikukában kellemesebb lesz a városban a klí-
ma is,   

• a zöldterületek felszámolása helyett a komplex szol-
gáltatást nyújtó, többszintes parkolóházak megépíté-
sét és elsősorban az újonnan létrejövő lakótelepeken 
egy nagymértékű faültetést és további zöldterületek 
kialakítását,

• a Napfényes-tavak vízminőségének javítását célzó 
hosszútávú és fenntartható megoldásokat, az Enviro-
fond adta lehetőségek kihasználásával a Napfényes- 
tavak medrének megtisztítását, hogy az üledéket eltá-
volítsuk, és ezáltal érezhetően javuljon a víz minősége,  

• közösen az érintett kataszteri területek tulajdonosai-
val és a magántulajdonosokkal a Gulyásgödör turiszti-
kai célokra történő kihasználását és az ennek lehetősé-
geit szabályozó területrendezési tervet, 

• egy környezetkímélőbb és egyben fenntarthatóbb 
hulladékmegsemmisítő módot a háztartási szemét 
likvidálására úgy, hogy az új hulladékmegsemmisítő 
módszer ne terhelje magasabb illetékkel a város la-
kosságát, hogy a következetesen osztályozó háztar-
tások és az egyedül élők jelentős előnyt élvezzenek  
a hulladékelszállítási díj megszabásánál.

     

     PODPORÍME:
• revitalizáciu parkov a mestskej zelene,

• návrhy a riešenie vhodných adaptačných opatrení na 
zmiernenie dôsledkov na zmenu klímy (vybudovanie 
vodných plôch a fontán) v spolupráci s odborníkmi,

• navýšenie počtu zamestnancov  útvaru verejnej zelene, 
údržby a čistoty mesta,

• vypracovanie projektu na efektívne využitie dažďovej 
vody na zalievanie mestskej zelene,

• vybudovanie mestských studní a systému zavlažovania 
verejných priestranstiev, čím predídeme plytvaniu pit-
nej vody, znížime poplatky za vodu a zlepší sa aj klíma 
v meste v čase letných horúčav,

• zastavenie zbytočnej likvidácie  stromov kvôli nekon-
trolovanej výstavbe najmä polyfunkčných domov. Na-
miesto ničenia zelene podporíme výstavbu viacpod-
lažných parkovacích garáži  s komplexnými službami 
pre majiteľov automobilov a výsadbu stromov a zelene 
najmä na novovznikajúcich sídliskách,

• nájdenie dlhodobých a udržateľných riešení na zlepše-
nie kvality vody na Slnečných jazerách, prebagrovanie 
a kompletné prečistenie Slnečných jazier s finančnou 
podporou cez projekty z Envirofondu, aby sa nánosy 
bahna odstránili z koryta jazier a citeľne sa zlepšila 
kvalita vody,

• hľadanie možných riešení - spoločne s dotknutými ka-
tastrami a ďalšími vlastníkmi pozemkov – na rozvoj  
a prípravu územného plánu pre zónu „Guláška“ – Čier-
novodské jazero, s cieľom vytvorenia novej turistickej 
zóny,

• hľadanie ekologickejších a udržateľnejších možností 
likvidácie komunálneho odpadu tak, aby sa likvidáciou 
odpadu nenavýšili výdavky pre obyvateľov,

• poskytnutie výraznej zľavy na odvoz komunálneho od-
padu pre samostatne žijúcich  dôchodcov a finančne 
zvýhodníme poctivo separujúce domácnosti.



     TÁMOGATNI FOGJUK:
• Pozsony-megye Önkormányzatával együttműködve, 

hogy végre megépüljön a nagyszombati és a boldog-
fai út összekötésével a várost északi oldalon elkerü-
lő út, amivel tehermentesítjük a nagyszombati út és  
a LIDL előtti körforgalmat,  

• hogy a Szlovák Közlekedési és Építésügyi Minisztérium 
foglalkozzon a vasúti átjárónál tapasztalható tartha-
tatlan állapot megoldásával,

• a tárgyalásokat a Szovák Vasúttársaságal a szenci ál-
lomás peronjainak újjáépítéséről és megemeléséről, 
valamint egy mozgássérülteket segítő rendszer kiépí-
tését, könnyebbé téve ezáltal a vonatra történő felszá-
lást,

• a várost körülvevő új lakótelepek és a környező falvak 
mielőbbi összekötését a városközponttal teljes értékű 
kerékpárutakkal,

• a teljes értékű városi tömegközlekedés beindítását,

• egy komplex parkolási rendszer kidolgozását és  
bevezetését, ahol kedvezményben részesülnek a  
Szencen állandó lakhellyel rendelkezők,

• olyan földalatti és részben süllyesztett mélygarázsok, 
parkolók építését, amelyek felett zöldterületek és ját-
szóterek épülnek majd. 

      

     PODPORÍME:
• vybudovaní severného obchvatu na prepojenie Trnav-

skej a Boldockej ulice za účelom odľahčenia Trnav-
skej ulice a kruhového objazdu pri LIDL v spolupráci  
s Bratislavským samosprávnym krajom,

• rokovaniach s Ministerstvom dopravy a výstavby SR za 
účelom vyriešenia dopravnej situácie na železničnom 
priecestí pri železničnej stanici,

• urýchlených rokovaniach so Železničnou spoloč-
nosťou Slovensko  o prestavbe a navýšení perónov 
na železničnej stanici a o vytvorení bezbariérového  
nástupištia s cieľom uľahčiť tým nástup na vlak,

• urýchlení prepojenia satelitných sídlisk a okolitých obcí 
s centrom mesta prostredníctvom plnohodnotných 
cyklotrás,

• vybudovaní plnohodnotnej mestskej hromadnej  
dopravy,

• zavedení novej parkovacej politiky; na spoplatnených 
parkoviskách zvýhodníme občanov s trvalým pobytom 
v Senci,

• budovaní podzemných a polopodzemných parko-
vísk, nad ktorými sa vytvoria zelené plochy a detské  
ihriská.



     TÁMOGATNI FOGJUK:
• a városi köztereket figyelő kamerarendszer bővíté-

sét és a városi rendőrség által üzemeltetett központi  
figyelőpultra való rákapcsolását,

• a városi rendőrök számának megemelését, hogy 
elősegítsük a város közbiztonságának növelését.  
A 2023 évi költségvetési tervezetben szorgalmazni 
fogjuk a városi rendőrség működését biztosító pénz-
csomag megemelését, 

• a turistaidényben egy állandó városi rendőri felügyelet 
létrehozását a Napfényes-tavakon és rendszeres gya-
logos és kerékpáros járőrözések biztosítását.

      

     PODPORÍME:
• rozšírenie kamerového systému na monitorova-

nie verejných priestorov v meste o kamery napojené  
na centrálny pult ochrany Mestskej polície,

• navýšenie počtu mestských policajtov v snahe zvýše-
nia bezpečnosti obyvateľov mesta. V rozpočte na rok 
2023 sa budeme usilovať o navýšenie finančných pro-
striedkov pre mestskú políciu na pokrytie nákladov  
z dôvodu navýšenia ich počtu,

• vytvorenie stáleho stanoviska mestskej polície na  
Slnečných jazerách počas letnej turistickej sezóny  
a o zriadenie pravidelných peších hliadok a cyklohlia-
dok mestskej polície.

A felsorolt célok természetesen nem érintenek  
minden problémát és kihívást, amelyekkel a város az  
előttünk álló években kénytelen lesz megküzdeni. Ezért 
elsősorban  az Önök által jelzett problémák megoldására 
fogunk összpontosítani és minden erőnkkel azon leszünk,  
hogy az Önök jogos igényeinek érvényt szerezzünk.

Tisztelettel és alázattal kérjük választópolgáraink  
támogatását és szavazatát 2022. október 29-én az  
önkormányzati és megyei választásokon.

      

Samozrejme tieto naše ciele neobsahujú všetky  
problémy a výzvy, ktorým mesto Senec bude čeliť  
v najbližších rokoch. Preto budeme počúvať hlavne Vás  
a zo všetkých síl sa budeme snažiť presadiť vaše námety 
a pripomienky.

S pokorou Vás prosíme o Vašu podporu a Váš hlas  
v komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 29. októbra 
2022 medzi 7.00-20.00.


