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Počas jarného upratovania môžeme odovzdať aj nebezpečný odpad (str.2)

Vážení obyvatelia Senca,
možno pre Senec nezvy-
čajným spôsobom sme sa   
my, poslanci MsZ a vedenie 
mesta, spoločne rozhodli 
Vás osloviť. Zima pomaly od-
chádza a po snehu zostáva 
v našom meste veľa papie-
rov, drtiva, ale aj polámané 
stromy, či rôzne plasty a po-
dobne.  Väčšine z nás sa ne-
páči uvedený stav a napriek 
tomu, že máme pracovníkov, 
ktorí tieto práce vykoná-
vajú, musíme uznať, že im 
bude trvať dlhšie, kým celý 
Senec vyupratujú. Chceme 
vyhlásiť „Veľký týždeň upra-
tovania mesta Senec“ a to 
v dňoch od 18. do 24.  mar-
ca, aby bol  Senec na Veľkú 
noc naozaj čistý, upravený, 
tak ako sa to patrí v meste, 
ktoré získalo aj ocenenie. 
Požiadame poslancov MsZ, 
aby rozniesli do každej do-
mácnosti (každého vchodu) 
plastové vrecia a poprosili 
Senčanov o spoluprácu. Ná-

sledne prichystané naplne-
né vrecia s odpadkami budú 
zamestnanci mesta odvážať. 
V tomto týždni naši pracov-
níci budú upratovať verejné 
priestranstvá, umývať auto-
busové zastávky... Požiada-
me aj firmy a organizácie síd-
liace v meste, aby sa zapojili 
do uvedenej akcie a pred 
svojimi firmami, obchodmi 
a kanceláriami poupratova-
li, pozbierali odpadky, pou-
mývali okná. Máme zámer  
pri tejto príležitosti rozdať 
obyvateľom Senca aj Manuál  
k prihláseniu na trvalý pobyt 
v meste, aby sme pomohli  
v osvete, k tejto pre financie 
mesta Senec rozhodujúcej 
otázke, nielen teoreticky, ale 
aj prakticky. Každý poslanec 
bude mať k dispozícii uvede-
ný Manuál a tiež bližšie infor-
mácie k jednotlivým krokom, 
aby dokázal zodpovedať na 
otázky občanov. Podobne, 
ak máte nejakú informáciu, 
nápad, či postreh (rozbitá 

cesta, chodník, nefungujú-
ce služby mesta), dajte nám 
vedieť písomne, či osobne 
poslancom, ktorí sa budú 
v uvedenom termíne pohy-
bovať vo svojom volebnom 
obvode. Za každú myšlienku 
budeme vďační. Keďže Vás 
oslovujeme v mene celého 
poslaneckého zboru a vede-
nia mesta, nie je to politická 
akcia, ale snaha naplniť naše 
predvolebné sľuby – spolu-
pracovať so Senčanmi, kto-
rým záleží na našom meste. 
Sme presvedčení, že Senec 
si to zaslúži.
Primátor mesta
Poslanci MsZ

Mestské zastupiteľstvo
Na zasadnutí MsZ 21.2. 
informoval primátor mes-
ta Ing. Karol Kvál o dianí 
v meste za obdobie od 
ostatného zasadnutia. Po-
slanci odsúhlasili návrh do-
datku  č. 3 k VZN č. 3/2009 
o hospodárení s majetkom 
mesta, hospodárenie Soci-
álneho podniku mesta Se-
nec za rok 2012, Správu o 
kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra za rok 2012, 
správu o činnosti Mestskej 
polície a podmienky pre-
daja pozemkov priľahlých 
k stavbe  kupujúceho na 
Slnečných jazerách. MsZ 
sa zaoberalo aj prenáj-
mom pozemkov, návrhmi 
na zámenu či odpredaj 
nehnuteľností a návrhmi 
na prevod správy majetku. 
Novými zástupcami mesta 
v Mestskej školskej rade 
sa hlasovaním stali Mgr. 
Pavol Škovránek a Ing. Ti-
bor Németh. Do komisie 
za účelom utvorenia voleb-
ných okrskov a volebných 
obvodov na nastávajúce 
voľby v rokoch 2013/2014 
boli schválení Mgr. Maroš 
Ožvald, Ing. Gašpar Jó-
zan, MUDr. Emese Dobo-
šová, Rezső Duray a Jana 
Turanská. Navrhnutá komi-
sia na Senecké leto a Kar-
neval 2013 bola schválená 
bez pripomienok.

Mimoriadne zasadnutie 

 Mestského  
zastupiteľstva  

sa uskutoční  
21. marca 2013 o 16.00  

v reštaurácii  
Nostalgia.

Pozývame vás na

Okrúhly stôl 

ktorý sa uskutoční

27. marca o 18.00  

v kinosále Kultúrneho  

domu v Senci
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Parkovisko  KAUFLAND

V 4 (0,5 / 0,5 m, dl. 13,5 m)

Archivne cislo

SO- 01

ProfesiaObjektStupeň ReviziaFormát

02

Zodpov. projektant

Projekt pre realizáciu stavby

Miesto stavby

Datum

Mierka

Hlavný projektant

Investor

Trvalé

Stavba

Projektant časti

Topoľnica 28

kzproject@wmx.sk
0918 371 959

925 92 Topoľnica

Vypracoval

DOPRAVA

DOPRAVA

Stav. objekt

Vyznačenie priechodov pre chodcov

Dopravné značenie

Senec, Trnavská ulica

Mesto Senec, Mestský úrad, Senec

Ing. Zoltán  Zeman

Ing. Zoltán  Zeman

PNRS

č. vykresu

D - 01

1000/297 mm

dopravné značenie

IP 6

LEGENDA:
Navrhovaná zvislá dopravná značka

Pôvodná zvislá dopravná značka

Pôvodná vodorovná dopravná značka
Navrhovaná vodorovná dopravná značka

IP 6

Súpis použitých dopravných značiek
IP 6 500/500 mm Zn., RFX, tr. 2 2 ks

Doplnenie chodníka a

D.T. odstrániť

D.Z. odstrániť
pokyn KDI BA

pokyn KDI BA

Zmeniť tvar križovatky

IP 6

IP
 6

IP
 6

V 6a ..š = 3,0 m

V 6a ..š = 3,0 m

V 6a ..š = 3,0 m

V 9a V 9a

Doplnenie chodníka a bezbarierová úprava

Doplnenie chodníka a bezbarierová úprava

Doplnenie chodníka a bezbarierová úprava

Doplnenie chodníka a bezbarierová úprava

Doplnenie chodníka a bezbarierová úprava

Na ostatnom Okrúhlom 
stole predložili obyvatelia 
Trnavskej ulice požiadav-
ku na vyznačenie precho-
du pre chodcov pri vjazde 
na parkovisko Kauflandu. 
Na základe tohto podne-
tu dalo mesto vypracovať 
návrh riešenia osadenia 
prechodov pre chodcov  
v širších súvislostiach.  

 So súhlasom Slovenskej 
správy ciest tak na náklady 
mesta Senec vzniknú na 
križovatke Trnavskej a Fra-
ňa Kráľa tri „zebry“. Mesto 
ďalej uvažuje aj o zriadení 
prechodu na Trnavskej uli-
ci pri križovatke s Tehelnou 
ulicou. Zvýši sa tak bez-
pečnosť a komfort chod-
cov v tejto lokalite.      MO

Zebry na Trnavskej

Časy, kedy bola televízia iba pasívnym prvkom, ktorý vy-
sielal program, ktorému sme sa museli prispôsobiť, sú už 
preč. Platí to aj v Senci. Digitalizácia prináša vysokú kva-
litu digitálneho obrazu a interaktivitu. Sledovaný program 
môžeme zastaviť alebo ho spustiť od začiatku, aj keď už 
idú záverečné titulky. Na mnohých staniciach môžeme 
sledovať program, ktorý už bol odvysielaný skôr. Nemusí-
me sa prispôsobovať televíziám. Obľúbenú reláciu si mô-
žeme nahrať uchovať dlhodobo. Nahrávať môžeme naraz 
aj z viacerých kanálov a popri tom sledovať iný kanál.  
S funkciou seriálové nahrávanie môžeme nahrať a ucho-
vať celé série seriálov, ktoré sú prehľadne zoradené po 
epizódach. Program si môžeme doplniť aj sledovaním fil-
mov z niektorej z video-požičovní, ktoré obsahujú obrov-
ské množstvo neustále aktualizovaných filmov, zorade-
ných podľa žánru. Za väčší počet televízorov už dokonca 
ani nemusíme platiť viac, pretože ak použijeme zariade-
nie SetTopBox, či už si ho kúpime alebo prenajmeme, 
platíme ako za jeden televízor. Nepotrebujeme ani nový 
televízor, podmienkou je SCART alebo HDMI vstup na 
TV. V budúcnosti budú tieto služby dostupné aj v mobi-
loch a počítačoch. To však je už hudbou budúcnosti. MO

Počas marca sa môžeme 
zapojiť do jarného upra-
tovania, ktoré sa koná 
v záujme nás všetkých. 
Veľkokapacitné kontaj-
nery budú umiestnené  
v nasledovných lokali-
tách:
Od 15. do 17. marca (pia-
tok, sobota, nedeľa):
• Sídlisko za Štiftom
• plocha na parkovisku 

pri Obchodnom dome 
„Minor“

• plocha pri telefónnej 
ústredni na Košickej

• plocha pri garážach  
na Svätoplukovej (pri 
Jednote)

• sídlisko Inovecká  
na parkovisku pri vojen-
ských bytovkách

• plocha pri bytovke  
na Žitavskej

• plocha pri garážach  
na Gagarinovej

• plocha pri bytovke  
na Novomeského

• plocha pri záhradách 
na ulici E. B. Lukáča

• Robotnícka pri soche
• Vinohradnícka
• Bratislavská - parkovis-

ko
• MŠ Košická- Svätoplu-

kova
• cesta smerom hore  

k cintorínu a na Farské 
námestie

• roh Svätoplukova -  
Hviezdoslavova

• Vajanského – vstup  
na dvor MsÚ

• Pezinská - nové bytov-
ky

• Mlynský klin- traktor
Od 22. do 24. marca (pia-

tok, sobota, nedeľa):
• križovatka ulíc Moyze-

sova - Šafárikova
• parkovisko na ulicu Fra-

ňa Kráľa
• sídlisko Jesenského 

(prechod k VÚB)
• parkovisko pred Ob-

vodným úradom, Hur-
banova

• parkovisko pred Zdro-
jom na Fučíkovej

• parkovisko pred Amfite-
átrom na Vodnej 

• parkovisko na Šamorín-
skej

• plocha pred ZŠ  
na Mlynskej 

• plocha pri križovatke 
ulíc Letná a Športová

• plocha na Liptovskej
• roh ulíc Slnečná - Fučí-

kova 
• Dúhová pri bytovke
• Rybárska – Štefánikova
• Kollárova pri výmeničke
• Osada Martin
• Malý Biel - traktor
Od 05. marca do 07. apríla  
(piatok, sobota, nedeľa)
• Slnečné jazerá - Sever, 

Juh
• Strieborné jazero
Biologický odpad (konáre) 
a elektroodpad ukladajte 
vedľa kontajnerov. Bude sa 
priamo na mieste triediť a 
spracovávať. Počas  celého 
roka sa môžeme zapojiť  aj 
do separovania odpadov.  
V meste máme kontajnery 
na šatstvo, PET fľaše, sklo a 
na zbernom dvore môžeme 
odovzdávať plasty a objem-
ný odpad a do kontajnerov 
vytriediť jedlé oleje, žiarivky 
a plechovky. MO

Digitalizácia Senca pokračuje

Jarné upratovanie

Nebezpečný odpad
V rámci jarného upratovania budeme môcť odovzdať aj 
nebezpečný odpad. Na Kalinčiakovej 19 bude k dispozí-
cii zamestnanec MsÚ, ktorému budeme môcť odovzdať:
• obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
• rozpúšťadlá a pesticídy
• farby a laky
• batérie a akumulátory
• motorové, prevodové a mazacie oleje
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0948 293 515
country@countrysaloon.sk

www.countrysaloon.sk

Country Saloon Senec  v spolupráci  
s SCR Senec a Mestom Senec

Vás pozývajú na  2. ročník  
súťaže o najlepší

Kde:  Country Saloon, 
 Slnečné jazerá - sever
Kedy:	 v sobotu 23. 3. 2013  
 od 10.00 hod.

Súťaž moderuje	Erika	Barkolová	

PROGRAM:
Just	We
TestPilot
Neznámi

Bukasový	Masív

Súťaž  o hodnotné ceny
Výťažok z akcie pôjde  
na dobročinné účely

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA
Prijmeme do TPP pracovníka/čku zákazníckeho 
strediska.   Požiadavky: 
• komunikatívnosť, schopnosť zvládať stresové si-

tuácie 
• perfektné ovládanie PC (Windows, Outlook, 

Word, Excel, Power Point)
• kreatívne myslenie
• samostatnosť 
Uchádzač/ka zašle svoj životopis a motivačný list  
s forografiou na praca@e-net.sk s uvedením nasle-
dujúceho textu v tele emailu:  Zaslaním svojho CV 
a ďalších dokumentov obsahujúcich osobné úda-
je, poskytujem svoj súhlas spoločnosti e-Net, s.r.o.,  
so sídlom Lichnerova 35, 903 01 Senec, IČO: 35 860 
413, aby spracúvala moje osobné údaje pre účely:  
• poskytnutia zamestnania,  
• získania informácií o vhodných pracovných 

miestach formou ukladania na nosiče dát a do infor-
mačného systému spoločnosti a ich upravovaním 
alebo vyhľadávaním v nich v súlade so zákonom  
č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, a to 
až do odvolania písomnou formou. 

®

Directreal Sunny realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Lichnerova 21, 903 01 Senec KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM www.directreal.sk/sunny, sunny@directreal.sk

Ste ambiciózny? Máte sny? Pridajte sa do nášho tímu realitných maklérov 0905 353 284

Nepredávame, 
čo sme nevideli!

Každú nehnuteľnosť ktorú 
ponúkame, navštívil náš 

maklér osobne. Je to dôle-
žité, pretože iba tak vieme 
správne odhadnúť potreby 

našich klientov a vybrať 
im ponuku s ktorou budú 

maximálne spokojní.

rod. d.

rod. d.

rod. d.

146.000 EUR

105.000 EUR

250.000 EUR

PREDAJ - Jablonec

PREDAJ - Báhoň

PREDAJ - Senec, Slnečné jazerá

0948 350 666

0903 260 596

0948 404 592

ID125192

ID122895

ID125417

Iba u nás!!! Predám slnečný rodinný dom s 
dvomi samostatnými bytovými jednotkami.

Ponúkame krásnu novovstavbu 4-izb. UP 
112m2, poz. 524m2 v tichej lokalite.

Komfortná 4-izb. celoročne obývateľná 
chata, 4á pozemok, dvojgaráž.

2-izb.

1-izb.

rod. d.

3-izb.

rod. d.

rod. d.

rod. d.

1-izb.

rod. d.

poz.

rod. d.

56.500 EUR

52.500 EUR

129.000 EUR

29.000 EUR

200.000 EUR

135.000 EUR

266.000 EUR

54.500 EUR

215.000 EUR

35.100 EUR

800 € / mesiac

PREDAJ - Senec, blízko centra

PREDAJ - Pezinok, Drobiševa

PREDAJ - Reca

PREDAJ - Senec

PREDAJ - Hamuliakovo, Buková

PREDAJ - Kráľová pri Senci

PREDAJ - Bernolákovo, Smreková

PREDAJ - Senec, Hurbanova

PREDAJ - Bernolákovo

PREDAJ - Senec, časť Svätý Martin 

PRENÁJOM - Senec, J. Farkaša

0905 637 632

0948 350 666

0944 350 887

0905 637 632

0903 260 596

0944 350 887

0908 039 076

0905 353 284

0944 350 887

0944 350 887

0944 350 887

ID224361

ID224717

ID124146

ID225374

ID125217

ID124698

ID122061

ID225292

ID123657

ID324993

ID123905

2-izbový byt, OV, 54m2, 2/6, v pôvodnom 
stave, výborný na komplet. rekonštrukciu.

1-izb. byt v tichej lok. 31m2,výborný aj pre 
mladých ľudí, kúsok od centra Pezinka.

Nádherný 4-izb. bungalow, pozemok 401 m2, 
perfektná lokalita.

Byt v Turecku podľa želania, od 83m2, OS, 
bazén, komplet vybavenie, pri pláži.

Ponúkame exkluzívne na predaj rodinný 
dom vo vyhľadávanej obci Hamuliakovo.

5-izb. NOVOSTAVBA RD, poz. 528m2, 
lukratívna lokalita.

Ponúkame na predaj krásnu modernú 
novostavbu 5-izb. RD.

Veľkometrážny 1-izbový byt s balkónom na 
Hurbanovej ulici, 38m2, 5/7, super lokalita.

Krásny 4-izb. RD, pozemok 375m2, bazén, 
sauna, garáž., ul. Hviezdoslavova.

TOP PONUKA!! SP v pokojnej lokalite
od 500m2 na hranici elekt. a ver. vodovod.

RD na pozemku s krásnou záhradou 
v lukratívnej lokalite neďaleko centra.
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Marcový kalendár podujatí
3.3. Rozprávková nedeľa  
pre deti: Soľ nad zlato – 
divadlo Dunajka v kinosá-
le MsKS o 15.30
3.3. Výročná členská 
schôdza SZZ ZO Senec  
v jedálni ZŠ Tajovského 
10.3. Burza drobných zvie-
rat a chovateľských potrieb  
na parkovisku pri amfite-
átri
13.3. Športovec roka v ki-
nosále MsKS o 17.00
15.3. Slávnosť pri soche 
Sándora Petőfiho v Brati-
slave
16.3. O pohár Slnečných 
jazier – Zimné plávanie  
na juhu Slnečných jazier, 
reštaurácia Lobster
18.–19.3. Dni otvorených 
dverí v Strednej odbornej 
škole
22.3. „Jar v dome – Veľká 
noc“, aranžovanie. Slo-
venský zväz záhradkárov 
– Základná organizácia  
na ZŠ Tajovského  o 19.00
23.3. Senecká ruka – me-
dzinárodná súťaž v pre-
tláčaní rukou v kinosále 
MsKS
24.3. Predveľkonoč-
ný koncert žiakov ZUŠ  
v Evanjelickom kostole o 
17.00
27.3. Mgr. Patrik Dubovský, 
PhD.: Sviečková manifes-
tácia – spomienka po 25. 
rokoch, Mestské múzeum  
o 19.00
28.3. Veľkonočné dielne 
v Pastoračnom centre  
so zborom Radosť
31.3. Knižná nedeľa – deň 
otvorených dverí v kniž-
nici
Deň učiteľov – ocenenie 
najlepších učiteľov primá-
torom mesta na MsÚ
Veľkonočné trhy pred 
MsKS
Detské bábkové predsta-
venie v Labyrinte

Oslava vzniku Slovenskej republiky v Senci
V nedeľný podvečer  
10. februára sa v Labyrin-
te MsKS konal slávnost-
ný koncert pri príležitosti  
20. výročia vzniku Slo-
venskej republiky. Ženský 
zbor pri Miestnom odbore 
Matice slovenskej pod tak-

tovkou Mgr. Art. Zdenka 
Macháčka otvoril slávnosť 
známou piesňou Eugena 
Suchoňa Aká si mi krásna.  

Mgr. Helena Čajková doja-
la obecenstvo nádherným 
prednesom dvoch básní  
o Slovensku, jednou do-
konca z pera Antona Hlin-
ku. Odbornou prednáškou 
PhDr. Natálie Rolkovej – 
Petranskej si diváci mohli 

pripomenúť púť Slovenska 
za samostatnosťou. Žiaci 
a pedagógovia Základnej 
umeleckej školy na Fán-

dlyho ulici, Dominika Kol-
lárová, Karolína Krigovská, 
I. Galambosová, Katarína 
Prejsová, Mária Galambo-
sová, Kamila Jarábková, 
Mgr. Art. Ilona Takácso-
vá, Mgr. Art. Pavol Mucha  
a Mgr. Art. Petra Mazú-
chová spríjemnili divákom 
slávnostný večer krásnym 
spevom, hrou na klavíri, 
priečnej flaute a violonče-
le skladbami Víťazoslava 
Jubičku, Eugena Sucho-
ňa, Ladislava Kupkoviča 
a iných skladateľov. Veľký 
potlesk  zaslúžene zožal 
najmä pedagóg ZUŠ Mgr. 
Art. Pavol Mucha, ktorý  
v klavírnom doprovode 
Mgr. Art. Petry Mazúchovej 
zahral na violončele Tan-
ce z Panónie. Slávnostný 
koncert skončil hymnic-
kou piesňou Kto za pravdu 
horí, ktorú diváci spievali 
spoločne so ženským zbo-
rom pri MO MS.           MO

Solar
Hvezdáreň Senec
pozýva na astronomickú 

prednášku 27. marca v ZŠ 
A.M.Szenciho o 18.00.

Téma: 
Žiarenie v atmosférach

Prednáša: 
RNDr. Ladislav Kómar, PhD.

Pozvánka
Klub dôchodcov  

na Hviezdoslavovej 55 
pozýva všetkých seniorov, 
ktorí  majú chuť aktívne a 

kreatívne tráviť čas na

 Tvorivé dielne
Pridajte sa k nám!  

20. marca od 14.00  
budeme v Klube  

dôchodcov spoločne 
vyrábať  

Veľkonočné dekorácie
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15 druhov sudových vín, donášková služba

vinotéka pod poštou

prijímame objednávky vína na oslavy, svadby, stužkové a pod.

Otváracie hodiny:
Utorok - Sobota: 10:00 - 19:00
Pondelok a Nedeľa: zatvorené

Bernolákova 9, Senec, (vedľa Bistra Robin)
tel.: 0944 076 476
www.LaVin.sk, nájdete nás aj na 

Ponuka sudových vín: Alibernet, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Chardonnay, Pálava, Iršai Oliver, Müller Thurgau, Frankovka, Rosé, 
Veltlínske zelené, Víno z čiernych ríbezlí, Rulandské šedé, Cabernet Sauvignon, Zámocká sviečka biela, Zámocká sviečka červená

sudové
a flaškové
víno

‘

Dám do prenájmu   
1-izbový byt od 

1.4.2013 
tel. č.: 0908 978 412

MsKS a MsK v spolupráci 
s občianskym združením  
eSlovensko pre informati-
záciu usporiadalo sériu 4 
prednášok a preventívnych 
vzdelávacích aktivít pre žia-
kov 1. a 2. stupňa ZŠ. Pro-
jekt OVCE.sk prináša nový 
slovenský animovaný seriál, 
ktorý sa vracia k tradíciám 
pôvodnej kreslenej tvorby 
pre deti a mládež. Jeho prvé 
štyri časti sa citlivou formou 
venujú hrozbám ako je pedo-
fília, grooming, zverejňova-
nie a zneužívanie osobných 
údajov a fotografií na inter-

nete, rasizmus a xenofóbia,  
či otázke pravdivosti in-
formácií zverejnených  
na internete. Pre nižšiu ve-
kovú kategóriu detí má se-
riál pôsobiť ako prevencia, 
mládeži nastavuje zrkadlo 
jej nevhodného správa-
nia na internete. Rozpráv-
ky majú klasickú podobu 
príbehu boja dobra a zla  
s ponaučením. Využíva-
jú archetypové postavy 
(múdry bača, naivný Jano, 
nevinné ovečky, zlý vlk) a 
odzrkadľujú súčasnú kultú-
ru detí a mládeže. Podujatí  
sa zúčastnilo viac než 1.300 
detí a ohlasy boli výborné zo 
strany detí aj ich pedagógov. 
Kolektív Mestskej knižnice

Cenník inzercie  
Plocha strany: 185 x 265 

mm
Cena plošnej inzercie:
1,25 eura/cm2, 1/1 strana 
398 eur, 1/2 strany 215 eur, 
1/3 strany 148 eur, 1/4 strany 
122 eur, 1/6 strany 85 eur

Príplatky a zľavy nájdete 
na www.senec.sk 
Cena riadkovej inzercie:
40 centov slovo
Spoločenská kronika: 
17 centov za slovo

Uzávierka: 22. marca

Chráňme deti pred nástrahami internetu

Polícia v Senci žiada občanov o pomoc pri zistení to-
tožnosti osoby na fotografii, ktorá je podozrivá z majet-
kovej trestnej činnosti, ktorej sa dopustila v predajni v 
Senci na Lichnerovej ulici. Akékoľvek informácie, ktoré 
pomôžu zistiť totožnosť osoby na fotografii oznámte 
na  známom telefónnom čísle 158, alebo na telefón-
nom čísle stálej služby OO PZ Senec  096153 3705.

Poznáte ho?
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Bratislavský samosprávny 
kraj komunikuje aj pros-
tredníctvom Facebooku. 
Má už vyše 2700 fanúši-
kov, pričom za ostatný rok 
ich pribudlo viac ako 1000.  
Až tretina ľudí sa do komu-
nikácie pravidelne zapája 
komentármi, zdieľaním 
príspevkov alebo ich ozna-
čovaním „Páči sa mi to“. 
Na Facebooku Bratislav-
ského kraja sa pravidel-
ne zobrazujú informácie  
o dianí v kraji, aktivitách 
úradu, ale výnimkou nie 
sú ani súťaže o vstupenky  
na kultúrne podujatia  
v rámci kraja. Okrem Fa-
cebooku je aj možnosť 
využívať na komunikáciu 
s BSK mobilnú aplikáciu, 
ktorú si môžu zadarmo 
stiahnuť majitelia smart-
fónov. Záujemcovia môžu 
dostávať informácie o dia-
ní v kraji, alebo zasielať 
svoje podnety.             MO

BSK na FB

Hľadáš prácu?
Si študent alebo čerstvý 
absolvent vysokej školy? 
6. a 7. marca sa v Bratisla-
ve budú konať Národné dni 
kariéry. Je to veľtrh určený 
špeciálne pre študentov 
a absolventov vysokých 
škôl. Môžu sa tu stretnúť 
so zástupcami top spoloč-
ností na Slovensku a vyu-
žiť príležitosť nájsť si prácu 
alebo získať kontakty pre 
svoje bakalárske a diplo-
mové práce. Pre účastní-
kov je pripravený aj zaují-
mavý sprievodný program 
(workshopy, prednášky).

Ďakujeme
Riaditeľstvo Spojenej ško-
ly Trnavská 2 srdečne 
ďakuje všetkým členom 
organizačného plesového 
výboru, ktorí sa podieľa-
li na príprave a realizácii  
3. SENECKÉHO OPENBÁ-
LU, ktorý sa konal 2. feb-
ruára v Hoteli Senec v pre-
krásne vyzdobenej sále  
s úžasnými svetelnými 
efektami a výbornou hud-
bou so známymi spevákmi. 
Počas celého zábavného 
podujatia vládla príjemná 
atmosféra a skvelá zábava 
až do rána. menovite veľké 
„ďakujem“ patrí Ing. Rite 
Tornyaiovej za výbornú a 
bezchybnú organizáciu 
celej akcie a zabezpečenie 
pestrého a zaujímavého 
programu počas celého 
trvania plesu. Ďakujeme 
všetkým dobrým ľuďom 
tohto podujatia, ktorí ako-
ukoľvek sumou prispeli do 
tomboly, pretože celý fi-
nančný výťažok z tomboly 
bol darovaný našej škole. 
Žiaci a celý kolektív školy 
vám všetkým prajú pevné 
zdravie, veľa osobných aj 
pracovných úspechov.
Mgr. Anna Pócsová
riaditeľka školy

Výťažok z koncertu bude venovaný OZ Dobrota sv. Alžbety
na pomoc deťom v hmotnej núdzi

Festival sa koná pod záštitou primátora Mesta Senec

Koncert  je benefičný
Vstupné je dobrovoľné

Festival venovaný
1150. výročiu príchodu
svätých Cyrila a Metoda

na Veľkú Moravu
863 - 2013

Kontakty
Ján Krigovský, jkrigovsky@centrum.sk, 0905 513 677

www.slovakdoublebassclub.com
Pavol Pajerský, pajersky.pavol@gmail.com, 0905 147 176

www.collegiumwartberg.com

01.03.2013 (piatok) o 20:00
J. Haydn

“Sedem posledných slov
Ježiša Krista”

Meditácia nad utrpením Ježiša Krista

Kostol sv. Mikuláša v Senci

CollegiumCollegium Wartberg_SK
Barbara Konrad /A/ - 1. klasicistné husle

Štefan Filas /SK/ - 2. klasicistné husle
Wolfram Foltin /A/ - klasicistná viola

Ján Krigovský /SK/ - 8-stopový violon,
umelecký vedúci

Otec Juraj Vittek - sprievodné slovo

musica perennis iuventutis 2013

Predstavitelia BSK, župan 
Pavol Frešo a vicežupan-
ka Gabriella Németh prijali 
zástupcu štátneho tajom-
níka Ministerstva poľno-
hospodárstva Maďarskej 
republiky Levente Magya-
ra. Informoval prítomných  
o začlenení agendy 
cezhraničnej spolupráce  
pod Úrad vlády Maďarska 
na základe nových vlád-
nych reforiem verejnej 
správy. To znamená, že sa-
mospráva nahlasuje úradu 
vlády svoje návrhy projek-
tov, spoločných cezhranič-
ných priorít a o ich výbere 
a schválení rozhodne Úrad 
vlády Maďarska. Program 
cezhraničnej spolupráce 
medzi SR a Maďarskom sa 
dotýka viac ako 8 miliónov 
obyvateľov, ale z oprávne-

ných slovenských krajov 
má Bratislavský samo-
správny kraj pre Maďarsko 
prioritný význam, keďže 
ním prechádzajú dôležité 
dopravné tepny a vyníma 
sa aj svojím hospodárskym  
postavením v rámci SR. 
Maďarská vláda sa chce 
sústrediť v oblasti dopravy 
na dobudovanie diaľničné-
ho prepojenia Maďarska a 
SR, ako aj na opravu cesty 
č. 150 Rajka-Rusovce a 
Rajka – Čunovo. Obaja 
predstavitelia sa v krátkosti 
dotkli súčasného progra-
mového obdobia a pláno-
vaných spoločných projek-
tov. Podpredsedníčka BSK 
Gabriella Németh, ktorá 
má na starosti cezhranič-
nú spoluprácu s partner-
skou župou Györ-Moson-

-Sopron, informovala hostí 
o úspešných rokovaniach 
s maďarským partnerom 
ohľadom nového progra-
mového obdobia 2014-
2020. Ako uviedla Gabriel-
la Németh: „Spoločné 
témy pre oblasť sloven-
sko-maďarskej spolupráce  
v cezhraničnom programe 
sa profilujú najmä v oblas-
ti dopravy a cestovného 
ruchu, ochrany životného 
prostredia, ale aj v oblasti 
cykloturizmu a cyklodopra-
vy a zabezpečenie ochra-
ny ekologicky hodnotných 
území na oboch stranách 
hranice. Osobitne dôležitý 
je vznik Dunajskej straté-
gie a jej rastúci význam 
vzhľadom na prepojenosť s 
Programom Juhovýchod-
ná Európa.“

Stretnutie predstaviteľov BSk s Levente Magyarom 
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MEDISLIM  CENTRUM  SENEC 

Potrebujete  zhodiť nadbytočné kilá ? 

                  Ponúkame Vám špeciálnu bielkovinovú diétu pomocou  ktorej 
                   môžete schudnúť  5 -10 kg. za mesiac! Vaše chudnutie bude pod  

lekárskym dohľadom  kontrolované  prístrojom  IN BODY 230 !     

Teraz poskytujeme meranie ZADARMO                                          

Vieme Vám pomôcť aj s Vašou závislosťou na nikotíne , alkohole či  

sladkostiach - pomocou  biorezonančného prístroja  BICOM-2000 

Navštívte naše centrum na  Lichnerovej  41 v Senci , t.č. 0907/959 808 

Okresné riaditeľstvo HaZZ  
v Pezinku na 5. 2. zorgani-
zovalo výcvik príslušníkov 
hasičských staníc okresov 
Pezinok a Senec na juž-
nom brehu Slnečných jazier  
s cieľom precvičiť záchranu 
topiaceho v zimných pod-
mienkach. Hasiči nacvičo-
vali rôzne spôsoby záchra-
ny pri preborení sa cez ľad.  
Na parkovisku už bola pri-
stavená aj najnovšia hasič-

ská technika. Pre laických 
divákov boli najatraktívnej-
šie záchranné akcie, ktoré 
prebiehali na ľade jazera. 
Hasiči vyťahovali z otvorov 
vysekaných do ľadu svojich 
kolegov, ktorí v potápač-
ských kombinézach imitova-
li topenie sa. Akciu opakova-
li viackrát, pričom používali 
rôzne techniky a pomôcky 
(lano, bort, záchranná koc-
ka, rebríky, vrhačka).    VCs

Výcvik hasičov na ľade

Počas celej zimy mesto za-
bezpečuje odhŕňanie snehu 
a údržbu na chodníkoch všet-
kých cintorínov. Jednotlivé hro-
by však vlastníci majú povin-
nosť udržiavať sami. Nejde len  
o sneh alebo ľad, ktorý môže 
byť v tomto teréne veľmi ne-
bezpečný. Samotné pomníky, 
najmä tie staršie, môžu pred-
stavovať vážnu hrozbu. Zo slo-
venských masmédií sa dozve-
dáme, že prípadov rôznych 
nehôd na cintorínoch nie je 
málo. Predovšetkým starší ľu-

dia ako častí návštevníci cinto-
rínov, prípadne aj menšie deti, 
sa môžu ľahko stať obeťami 
zlej statiky niektorých pomní-
kov. Upozorňujeme všetkých 
Senčanov, aby pri návštevách 
cintorínov zvýšili opatrnosť. 
Najmä ak prechádzajú okolo 
starších pomníkov. A majiteľov 
pomníkov upozorňujeme, že 
zodpovednosť, napríklad pri 
páde pomníka, leží na ich ple-
ciach. Žiadame majiteľov, aby 
pomníky skontrolovali a upev-
nili tak, aby boli bezpečné.MO

Opatrne na cintoríne

Vedenie Klubu dôchodcov pri MsÚ vyslovuje po-
ďakovanie podnikateľom, organizáciám, reštaurá-
ciám a jednotlivcom, ktorí prispeli do tomboly na 
fašiangovom posedení dôchodcov. Pozbieralo sa 
118 tombolových cien a mimo členov KD do tombo-
ly prispievali aj nasledovní: MsÚ Senec, Aquapark 
Senec, Umelecká škola R. R. Madarászovej, Peter 
Szabo - riaditeľ MsKS, Zotán Kovács - Most - Híd, 
Peter Korenčák - Euronix, Juraj nádaský - PNS, 
Martin Nádaský - Ovčí syr, Zelovoc - Kiss, jablkáreň 
Dodofruct, Silvia Strešňáková, Peter Gábriš, lekárne 
Olmed, Dr. Max, Salvator, Timea, športový klub pre 
ženy Mrs. Sporty, Papiernictvo Helena, Tevis - La-
dislav Varga, L. V. Slovi Nguyen Thi Vong, Pedikúra 
Gazella, Textil - obuv Lichnerova 23, Kolor - Ľudo-
vít Kvál, Korral s.r.o. Pribinova, Tesco s.r.o., Textil 
Lia, Kvetinárstvo Karácsonyová, Kaderníctvo Sofi.  
H. Majorová, vedúca KD

Margita Kolári-
ková - najstaršia 
členka ZO SZPB  
v Senci sa 11. janu-
ára dožila krásneho 
životného jubilea - 95 
rokov. Ústredná rada 
Slovenského zväzu 
protifašistických bo-

jovníkov jej pri tejto príležitosti udelila Pamätnú 
medailu M. R. Štefánika II. stupňa za priamu 
účasť v domácom odboji proti fašizmu. Osob-
ne jej medailu odovzdal predseda ZO SZPB  
Dr. Zdenko Marton a členovia výboru Irma Far-
kašová, Ján Koczka a Zuzana Bacigálová. Zaže-
lali lepšie zdravie a krásnu jeseň života v kruhu 
najbližších. MUDr. Oľga Čerbaničová

Bojovníčka jubilantka

Poďakovanie
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25. a 26. január bol význam-
ným dátumom pre šesťročné 
deti. Prišli sa zapísať do prvej 
triedy. Základná škola J. G. 
Tajovského a Základná škola 
Mlynská 50 sa ukážkovo pri-
pravili na nápor detičiek, kto-
ré prichádzali so zmiešanými 
pocitmi. Pociťovali úzkosť  

z neznámeho prostredia, ale 
zároveň aj radostné očaká-
vanie prechodu do veľkého 
školáckeho sveta. Učiteľkám 
a pracovníčkam Centra pe-
dagogicko-psychologické-
ho poradenstva a prevencie  
na ZŠ J. G. Tajovského po-
máhali príjemne naladiť hostí 

žiačky a žiaci prvého stupňa 
prestrojení za rozprávkové 
bytosti. Na ZŠ Mlynskej sa  
o úsmev na tvárach detí a ich 
rodičov postarala vtipná in-
štalácia usilovne sa učiacich 
snehuliakov. Riaditeľka ZŠ  
J. G. Tajovského Mgr. Bože-
na Venerčanová aj riaditeľ ZŠ 
Mlynská 50 Mgr. Ivan Rezník 
sa zhodli na tom, že na ich 
školách v uplynulom období 
nebol problém s naplnením 
kapacity prvých tried a oča-
kávali, že rovnaký trend bude 
pokračovať aj v tomto roku. 
Výsledné čísla zapísaných 
detí im dávajú za pravdu.  
Na ZŠ J. G. Tajovského sa 

prihlásilo 133 detí, takže  
po vyhodnotení žiadostí o od-
klad a spresnení počtu tých, 
ktorí nastúpia po ročnom 
odklade je pravdepodobné,  
že škola otvorí šesť prvých 
tried, rovnako ako v minulom 
roku. Na ZŠ Mlynská 50 sa pri-
hlásilo 120 detí, čo je o 15 viac 
ako minulý rok. Je pravdepo-
dobné, že po spresnení poč-
tov reálne nastupujúcich detí 
bude súčasný počet piatich 
prvých tried tiež zachovaný. 
Tohtoročný zápis prebiehal  
v prívetivej atmosfére,  
pani učiteľky boli príjemne 
naladené a tešili sa zo šikov-
ných detí.                        VCs

Zápis do prvej triedy

Prečo niektoré deti nastúpia do školy neskôr?
Každý rok máme deti, ktoré nie sú celkom pripravené 
na školskú dochádzku. Býva to okolo 10-15% detí da-
ného ročníka. Dôvody odkladu školskej dochádzky sú 
rôzne: emocionálna nezrelosť, sociálna nezrelosť  ale-
bo nedostatky v poznávacej oblasti. Školská zrelosť  
resp. nezrelosť je dočasný vývinový stav. Každé dieťa 
sa vyvíja svojím tempom a preto sú deti pripravené  
na školskú dochádzku v rôznom veku. Odklad škol-
skej dochádzky u nezrelých detí je dobrý, lebo o rok 
môžu nastúpiť do školy v plnej sile a rovnako zrelé, 
ako ostatné deti.
Rodičia často aj sami žiadajú o psychologické vyšet-
renie a navrhujú odklad dochádzky pre svoje dieťa  
z rôznych dôvodov. Niekedy ide napríklad o zme-
nenú rodinnú situáciu, kedy dieťa prežíva vysokú 
psychickú záťaž (rozvody, narodenie súrodenca, 
sťahovanie). Vstup do školy by tento stav dieťa-
ťa len zhoršil. Inokedy to býva znížená imunita a 
častá chorobnosť dieťaťa. Vyšetrenia školskej zre-
losti sa netreba obávať. Poskytuje sa deťom bez-
platne, buď v prostredí na ktoré je dieťa zvyknuté  
(v materskej škole), alebo podľa priania rodičov aj in-
dividuálne, v CPPPaP Senec. Trvá krátko (30minút) a 
poskytne rodičom istotu, že ich dieťa je pripravené na 
školskú dochádzku. Mnohí rodičia si to uvedomujú a 
sami aktívne vyhľadajú psychologické poradenstvo. 

PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka Centra psychol. poradenstva a prevencie

 Comenius asistent zo Slovenska v Litve
Program Comenius asistent umožňuje budúcim učiteľom 
pochopiť európsku dimenziu vo vyučovaní, získať vedomosti  
o európskych krajinách a zlepšiť si vyučovacie zručnosti. 
Senčanka, študentka 3. ročníka UK Lucia Gabrielová, vyces-
tovala na stáž do Litvy na Kelmés „Kulverstuko“ darželis – 
mokykla, spojenú inštitúciu materskej školy a základnej ško-
ly. Sledovala pri práci odborný pedagogický personál, učila 
sa pedagogické metódy a stratégie. Pôsobila ako asistentka 
učiteľa v materskej škole a chodila na hospitácie do základnej 
školy. Spoznávala litovskú kultúru a krajinu, ale aj predstavila 
Slovensko. Na konci stáže pripravili učiteľky spolu s deťmi 
rozlúčku a riaditeľka školy odovzdala Lucii certifikát. Podľa 
Luciiných vlastných slov je „stáž veľmi vhodná pre budúcich 
učiteľov, pretože majú možnosť porovnať vzdelávací systém 
inej krajiny a tým si rozvíjať svoje vedomosti a poznatky.“ MO
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Na Strednej odbornej ško-
le Kysucká 14 došlo za-
čiatkom roka k zmene 
vedenia. V decembri sa  
na zasadnutí Rady školy 
volil nový riaditeľ. Výbe-
rovú komisiu tvorili zá-
stupcovia pedagogických  
a nepedagogických za-
mestnancov školy, rodi-
čov, študentov, zástup-
covia BSK a Školského 
inšpekčného centra. O po-
zíciu riaditeľa sa uchádzal  
Ing. Vladimír Kovalovský, 
dovtedajší riaditeľ školy a 
Ing. Ľubomíra Hrubanová, 
vyučujúca a vedúca pred-
metovej komisie odborných 
ekonomických predmetov. 

Obaja predstavili svoju kon-
cepciu rozvoja školy. V taj-
nom hlasovaní získala Ing. 
Hrubanová väčšinu hlasov.
Nová riaditeľka SOŠ, Ing. 
Hrubanová, ktorá pôsobí vo 
funkcii od 1. januára,  odštar-
tovala sériu zmien na zlep-
šenie študijných a pracov-
ných podmienok  študentov 
a zamestnancov. S podpo-
rou pedagógov sa začal 
proces potrebnej inovácie. 
Novej riaditeľke záleží na 
úzkej spolupráci s rodičmi,  
so zamestnávateľmi aj s 
podnikateľskou sférou. Plá-
nuje postupnú transformá-
ciu SOŠ, aby  mohla byť prí-
nosom pre senecký región. 

Nová riaditeľka SOŠ

Stredná odborná škola  
sa zapojila do medzinárod-
ného projektu Leonardo 
da Vinci – Partnerstvá s ná-
zvom Poradenstvo za úče-
lom dosiahnutia správnych 
výsledkov v európskom 
vzdelávaní. Cieľom pro-
jektu je analyzovať nové 
požiadavky trhu práce  
v kontexte hospodár-
skych a sociálnych zmien 
a tak pomôcť študentom 
odborného vzdelávania  
v ich prechode zo školy  
na trh práce, získať po-
trebné zručnosti, ktoré sú 
nevyhnutné pri zvládnutí 
pracovných pohovorov a  
pri uplatnení sa v zamest-
naní v rôznych krajinách 
EU alebo v zahraničných 
firmách na Slovensku. 
Projekt je financovaný Ná-
rodnou agentúrou a tím 
pedagógov školy spolu-

pracuje so zahraničnými 
partnerskými stranami.  
V apríli sa uskutoční pra-
covné stretnutie na medzi-
národnej úrovni v priesto-
roch SOŠ. Stretnutia sa 
zúčastnia zástupcovia 
partnerských strán z Fran-
cúzska, Turecka (Izmit), 
Litvy, Fínska a Turecka (Is-
tanbul). Celý projekt bude 
ukončený v júli 2013. Prí-
prava študentov sa potom 
stane súčasťou Školského 
vzdelávacieho programu 
a bude sa uskutočňovať 
na vyučovacích hodinách 
anglického a nemeckého 
jazyka, odborných eko-
nomických predmetov a 
informatiky. Projekt po-
môže absolventom SOŠ 
dobre obstáť v konkurencii  
na pracoviskách prestíž-
nych firiem.  
PaedDr. Oľga Hlavačková
koordinátorka projektu

Projektová činnosť na SOŠ

Gymnázium Antona Ber-
noláka v Senci pozýva 
rodičov žiakov 5. a 9. roč-
níka ZŠ zo Senca a okolia  
na Deň otvorených dve-
rí, ktorý sa uskutoční  
pre 9. ročník v utorok  
19. marca a pre 5. roč-
ník v stredu 20. marca 
2013 o 17.00. Rodičov 
oboznámime s kritéria-
mi prijímacích skúšok, 
s podmienkami štúdia  
a s mimovzdelávacími ak-
tivitami. Podľa zákona č. 
324/2012 Z.z., ktorým bol 

okrem iných novelizova-
ný aj školský zákon, mu-
sia všetky stredné školy 
robiť prijímacie skúšky  
na študijné odbory, kto-
ré končia maturitou,  
to znamená aj gymnáziá.  
Bez prijímacích skúšok 
budú prijatí len deviata-
ci, ktorí budú v oboch 
predmetoch v Testovaní 
9 úspešní aspoň na 90%. 
Kritériá a podmienky pri-
jatia na GAB v Senci sú  
na www.gabsenec.edu.sk
RNDr. Jozef Radzo

Budova Základnej školy 
Jozefa Gregora Tajovské-
ho má už svoj vek. Pre-
javilo sa to aj na elektric-
kých rozvodoch, ktoré už 
nezvládali obrovský nápor  
pri používaní všetkého 
množstva učebných po-
môcok. Nebolo možné 
vylúčiť ani požiar. Rozhod-
nutie revízneho technika 
bolo teda jednoznačné 
– elektrická inštalácia nie 
je schopná zabezpe-
čiť bezpečnú prevádz-
ku. Zriaďovateľ reago-
val veľmi rýchlo, našiel 
prostriedky na celkovú 
rekonštrukciu. Realizá-
ciou bola poverená firma  
EL – TRAS s. r. o. so síd-
lom v Hrubom Šúre. Všet-

ky práce sa uskutočňovali 
počas plnej prevádzky 
školy. Práce, ktoré by 
boli mohli spôsobiť úraz,  
sa vykonávali v čase voľna. 
Zamestnanci firmy praco-
vali kvalitne a ohľaduplne, 
preto neprišlo k žiadne-
mu narušeniu prevádzky  
na škole. Po schválení 
novej elektroinštalácie re-
víznym technikom, môže-
me už bezpečne používať 
moderné didaktické po-
môcky. Naše poďakova-
nie patrí všetkým, ktorí po-
chopili závažnosť situácie 
a tak pomohli zaistiť bez-
pečnosť žiakov a ostat-
ných zamestnancov školy.
Mgr. Božena Venerčanová
riaditeľka ZŠ

Deň otvorených dverí na gymnáziu

Bezpečné elektrické rozvody
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Adriana Gabrišová, Lejla Valacsayová, Jakub 
Garaj, Juraj Adámik, Štefan Rigo, David Po-
dolský, Sebastian Pearson, Richard Majerník, 
Paulína Kuchynková, Maksim Kordoš, Jakub 
Dočolomanský

Manželstvo uzatvorili
Miroslav Kuhejda – Andrea Filkaszová
František Podhányi – Miroslava Tereková

Blahoželáme jubilantom

Dňa 3.3. oslávi 70-te narodeniny Jozef Kras-
ňanský zo Senca. Veľa zdravia, optimizmu, 
chovateľských úspechov mu želá manželka Jar-
ka, dcéra Jarka  a Martinka s rodinou.

Jednota dôchodcov 

Emília Gáborová (75), Margita Hartlová (75), 
Mária Matejová (70), Mária Sorgerová (70) 

Klub dôchodcov

Marta Gemeriová (60), Juraj Kováč (65), 
Gabriela Molnárová (70), Štefan Matyej (75), 
Helena Bežuchová (75), Pavol Valach (75), 
Gejza Takács (80), Ladislav Heringes (80), 
Irma Tallová (85), Eva Sabadošová (65), He-
lena Zelmanová (65), Mária Szorgerová (70), 
Anna Fülöpová (70), Zuzana Matyejová (70), 
Margita Hartlová (75) 

Slovenský zväz telesne postihnu-
tých ZO č. 215 v Senci

Ing. Andrej Sándor (65), Marcel Smolica (40), 
Peter kanis (40), Viera Andelová (60), Mária 
Glalisová (60), Eva Szabadošová (65)

 

Navždy nás opustili
Štefan Nagy (1936), Štefan Podmanický (1939), 
Pavol Turcsanyi (1925), Lívia Matušová (1964), 
Viola Banášová (1921), Barbora Chalupková 
(1911), Pavol Čimbora (1932), Ondrej Lukačovič 
(1936), Milan Sabo (1946), Helena Bundzíková 
(1939), Zuzana Szkuráková (1976),  Mária Tur-
nerová (1927), Mgr. Viktória Győryová (1937), 
Elena Klenovičová (1926), Katarína Waschinová 
(1918), Alexander Bordács (1927)

Rodičia Branislava Šomodiho 
ďakujú touto cestou všetkým, 
ktorí sa v auguste prišli rozlúčiť s 
ich milovaným synom, ktorý nás 
navždy opustil 29.7.2012 vo veku  
37 rokov. Smútiaca rodina

Ďakujeme z celého srdca všetkým prítomným  
za odprevadenie na poslednej ceste našej milova-
nej Heleny Bundzíkovej, ktorá sa s nami rozlúčila 
dňa 1. 2. 2013. Ďakujeme za kvetinové dary a preja-
venú sústrasť. S úctou smútiaca rodina.

Odišla si potichu, v bolestiach. Smutná je cesta 
vedúca k hrobu, kde odpočíva Tvo-
je unavené srdiečko! 20. februára 
uplynie 5 rokov od bolestnej rozlúč-
ky, ale v  duchu a v našich srdciach 
si navždy s nami drahá matka, stará 
mama, prababka  Julianna Her-
csány, rod. Leginusz. Venujte jej 
chvíľku ticha, ktorí ste ju poznali. 
Ďakujeme! S láskou spomíname. Tvoje smútiace 
dcéry: Edit, Judit a ich rodiny.
Elmentél csendben, fájdalmak között. Szomorú 
az út, ami a sírhoz vezet, ahol megpihen elfáradt, 
drága szívecskéd! Február 20-án, öt éve, hogy fájó 
szívvel elbúcsúztunk, de gondolatban-szívünkben 
örökké velünk vagy drága édesanya, nagymama, 
dédike Hercsány, szül. Leginusz Julianna. Akik 
ismerték, szenteljenek Neki egy csendes pillanatot. 
Köszönjük! Soha el nem múló szeretettel emléke-
zünk. Gyászoló lányaid: Edit és Judit családjukkal.

Dňa 24. 3. 2013 uplynú 3 roky od 
nečakanej smrti milovaného syna, 
brata, otca, švagra, strýka Štefana 
Koprivu. Kto ste ho poznali venujte 
mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 30. 3. 2013 uplynie rok od smrti 
manžela, otca, deda, svokra Štefana 
Koprivu, ktorý nás po ťažkej chorobe 
opustil. Kto ste ho poznali venujte mu 
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 27. 1. 2013 sme sa rozlúčili s našim milova-
ným manželom a otcom Milanom Sabom (66). 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej 
rozlúčky, ktorá sa konala 30. 1. 2013. Navždy zo-
staneš v našich srdciach a s úsmevom na tvári 
budeme spomínať na šťastné chvíle, ktoré sme  
s Tebou strávili. Ďakujeme Ti  z celého srdca. Na-
vždy Tvoja smútiaca rodina.

24. marca pripomíname 3 výročie 
smrti nášho milovaného manžela, 
otca a dedka Štefana  Jasze-
niczkého. 
A múltba visszanézve valami na-
gyon fáj. Valakit keresni, várni aki 
nincs már. Március 24-én  3 éve,  

hogy örökre itt hagyott bennünket Jaszeniczký 
István. Fájó és bánatos szívvel  emlékezik  szerető 
családja.

Zavreli sa Tvoje oči, srdce presta-
lo biť, spíš večným spánkom, no 
v našich srdciach budeš stále žiť. 
Dňa 13.02.2013 sme si pripomenuli 
smutné prvé výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka, brata a švagra 
Václava Polakoviča. Kto ste ho 
poznali, prosím venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca rodina

Odišiel si, niet ťa medzi nami, už 
len kytičku kvetov ti na hrob mô-
žeme dať, sviečku zapáliť a spomí-
nať. So zármutkom v srdci spomí-
name na nášho milovaného ocka 
Štefana Topora, ktorý nás opustil 
7. marca 2010 vo veku 79 rokov. S 
láskou a úctou na neho spomína 
celá smútiaca rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

1. marca si pripomíname 2. výročie, čo 
nás náhle opustil náš drahý milovaný 
manžel, otecko, brat, švagor, syn Ró-
bert Laššú zo Senca vo veku 43 rokov.  
S láskou a bolesťou v srdci spo-
mínajú manželka s deťmi, sestry  
s rodinami, brat s rodinou, mama a 
ostatná rodina. Kto ste ho poznali ve-
nujte mu tichú spomienku. Ďakujeme

8.marca uplynie 16 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec Jú-
lius Laššú zo Senca vo veku 72 
rokov. S láskou na Teba spomínajú 
deti s rodinami a príbuzní. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Ďakujeme

Dňa 7. februára uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná matka a babka Irena Pom-
šahárová rod. Lukaszová. Kto ste ju poznali, venuj-
te jej prosím krátku spomienku.  
S láskou spomína smútiaca rodina.
Immár 5 éve annak, hogy február 
7-én örökre eltávozott családja 
köréből a drága édesanya és nagy-
mama Pomšahár szül. Lukasz 
Irénke. Akik ismerték, szenteljenek 
emlékének egy röpke pillanatot ezen a szomorú évfor-
dulón. Emlékét örökké őrző családja.

Dňa 7. marca to bude 30 rokov, 
čo nás navždy opustil môj drahý 
otec Ján Dömény. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu spolu so 
mnou tichú spomienku. RNDr. 
Mädy Döményová

Ospravedlňujeme sa občanom, ktorým v 
uplynulom období nebol uverejnený inzerát  
v Spoločenskej kronike. K chybe došlo v ob-
dobí personálnych zmien v redakcii, keď no-
viny dlhší čas nevyšli. Nová redakcia napraví 
chybu dodatočným zverejnením v najbližšom 
čísle alebo zverejnením v nasledovnom ter-
míne jubilea. 
Redakcia mestských novín Senčan

Z vašich listov vyberáme:
12. decembra som sa s manžel-
kou zúčastnil na Vianočnom kon-
certe Základnej umeleckej školy  
na Fándlyho. Touto cestou chcem vyjad-
riť poďakovanie za veľmi pekný umelecký a 
spoločensky zážitok. Veľmi sa tešíme, že aj 
keď v komerčnej sfére panuje hedonizmus na 
všetkých mediálnych platformách (televízia, 
rozhlas, internet, časopisy, divadlo,...), prota-
gonisti usporiadali vynikajúce umelecké vy-
stúpenia od najmenších až po profesionálov  

v duchu kultúry a ozajstnom kresťanskom 
posolstve Vianoc. Všetkým vyučujúcim a 
účinkujúcim patrí úprimná vďaka. Dúfam, že 
z absolventov vyrastie nová generácia, ktorá 
pozdvihne tento národ z bahna plytkosti, kto-
rej sme svedkami. Okrem vystúpení účinku-
júcich by som chcel vyjadriť pochvalu profe-
sionálnemu a ľudskému sprievodnému slovu, 
ktoré celý program stmeľovalo a prehlbovalo 
hlboký umelecký zážitok z vystúpenia našich 
budúcich umelcov. 
Ing. Martin Šiška s manželkou



Program na marec
Kino MIER SENEC 

3D DIGITÁLNE KINO
zvuk DOLBY SURROUND 7.1.

Začiatok filmových predstavení o 18.00.
Večerné predstavenia môžu byť aj o 20. 00.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

1.-2. piatok – sobota  o 18 00 hod.
ŠTVORLÍSTOK V SLUŽBÁCH  KRÁĽA 
Filmové štvorlístkové dobrodružstvo. Príbeh plný humorných 
situácií s množstvom nečakaných zápletiek a zvratov. 
ČR MP 90 min. slovenský dabing
Vstupné: 4,00 Eur

1.piatok o 20 00 hod.  3. nedeľa o 18 00 hod.
NÁDHERNÉ BYTOSTI 
Romantický vzťah medzi Ethanom a Lenou je ohrozený.
Spolu odhaľujú temné tajomstvá, ktoré skrývajú ich 
rodiny. Zvíťazí Svetlo alebo Tma?
USA MP 123 min.
Vstupné: 4,00 Eur

4. 5. pondelok – utorok
„HAŠIŠBABA“ 
Nie je jednoduché stať sa zo dňa na deň dealerom! Komédia.
Fr MP 15 87 min.
Vstupné: 4,00 Eur

7.8. štvrtok – piatok
MARTIN A VENUŠA
Keď otec stráži. Kolotoč humorných a nečakaných 
udalostí, ktoré dvojicu vrátia na začiatok ich vzťahu. 
Znovu si začnú vážiť jeden druhého a navzájom sa 
rešpektovať. Hrajú: Jan Budař, David Kraus, Kristýna 
Boková a ďalší.
ČR MP 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur

9. sobota
DIVOKÝ DJANGO     
Film sa odohráva dva roky pred americkou občianskou 
vojnou severu proti juhu. Aby sa Djangovi a Schultzovi 
podarilo uniknúť s Broomhildou, museli si zvoliť medzi 
nezávislosťou a solidaritou a medzi obeťou a prežitím. 
Réžia: Quentin Tarantino.
USA MP 141 min.
Vstupné: 4,00 Eur

10. nedeľa 
KRÁĽOVSKÝ VÍKEND
Prezident, prvá dáma, kráľ, kráľovná a Daisy...Každý 
občas, potrebuje rozptýlenie od každodenných starostí. Aj 
prezident.
VB MP 94 min.
Vstupné: 4,00 Eur

11. pondelok
„ATTONITAS“   
Polícia v opustenom kaštieli nájde obhorené mŕtve telo 
-  ozývajú sa  čudné zvuky, situácia sa vymkne spod 
kontroly. Nový slovenský thriller.
SR MN 15 94 min.
Vstupné: 4,00 Eur

12. utorok
BEDÁRI                 
Hlavným hrdinom muzikálu, natočenom podľa 
rovnomenného románu Victora Huga, je Jean Valgean ( 
Hugh Jackman ), ktorý je odsúdený na galeje za to, že 
ukradol kúsok chleba. Po prepustení, neskoršie sa stane 
starostom mestečka. Veliteľom miestnej polície je však na 
nešťastie inšpektor Javert (Russell Crowe), ktorý je mu stále 
v pätách.
VB MP 157 min.
Vstupné: 3,00 Eur

14. 15. štvrtok – piatok
SMRTONOSNÁ PASCA : OPAŤ V AKCII
Bruce Willis sa vracia so svojou najslávnejšou filmovou 
úlohou, ako neporaziteľný hrdina. Akčný thriller.
USA MP 97 min.
Vstupné: 4,00 Eur

16.17. sobota – nedeľa
Z HRDZE A KOSTI

Drsný romantický príbeh o láske, kde odvaha má mnoho 
podôb...
Fr.Belg. MN 15 122 min. Vstupné: 4,00 Eur
18. pondelok
NAŠROT
Jeff má práve 21 a plnoletosť sa musí poriadne osláviť. 
Opiť sa na šrot sa však neodporúča noc pred najväčšou 
skúškou na medicine. Komédia.
USA MP 92 min.
Vstupné: 4,00 Eur

21. štvrtok
JE TO IBA VIETOR – CSAK A SZÉL
Na mesto sadá tma a nocou sa nesú zvláštne zvuky. Je to iba 
vietor? Hrajú: Toldi Katalin, Lendvai Gyongyi, Sárkány Lajos.
Maď. Nem.Franc. MP 15 w 87 min.
Vstupné: 3,00 Eur

22. 24. piatok a  nedeľa 
CESTA DO KRAJINY OZ   3D
Veľkolepá výprava do krajiny bezhraničnej fantázie od 
režiséra Spidermana. Dobrodružstvo z bájnej krajiny OZ.
USA MP 100 min.
Vstupné: 6,00 Eur

25. 26. pondelok- utorok    
MAMA
Pátranie hraničí posadnutosťou, ale nakoniec hľadané 
dievčatá sa podarí nájsť ďaleko, hlboko v lese. 
Mysteriózny thriller.
Špan./Kan. MP 15 100 min.                                                                                                          
Vstupné: 4,00 Eur

27. streda
RENOIR
„Do života veľkého maliara Renoira a jeho syna Jeana 
Nečakane vstúpi nekonvenčná mladá a krásna žena“. 
Skutočný príbeh maliara a začínajúceho filmára Jeana.
Fr. MN 15 111 min.
Vstupné: 4,00 Eur

28. štvrtok
LÁSKA VŠETKÝMI DESIATIMI
Láska k športu a k žene si niekedy môžu prekážať 
navzájom. Romantická komédia.
Fr. MP 111 min.
Vstupné: 4,00 Eur

30. 31. sobota – nedeľa 
SPRING BREAKERS
Štyri sexi stredoškoláčky sa rozhodnú vylúpiť fast food, 
aby mali peniaze na krátku jarnú dovolenku. Lenže to je len 
začiatok...
USA MP 95 min. 
Vstupné: 4,00 Eur

1. apríla  Veľkonočný pondelok a 2. apríla utorok
JACK ZABIJAK OBROV  3D
Dobrodružná cesta mladého hrdinu je plná „veľkých“ nástrah..
USA MP 114 min.
Vstupné: 6,00 Eur

Detské filmové predstavenia: 

10. nedeľa  o 15 30 hod.
O MYŠKE A MEDVEĎOVI
Príbeh neobyčajného priateľstva medzi medveďom a 
myškou. Animovaný rodinný film.
Fr. MP slovenský dabing
Vstupné: 3,00 Eur

24. nedeľa o 15 30 hod.
CILILING A TAJOMSTVO KRÍDIEL  
Rozprávka o vílach. Celovečerný animovaný film, 
obľúbené víly po prvýkrát do zimy.
USA MP 90 min. dabing
Vstupné: 4,00 Eur

Kultúrne podujatia: kinosála
3.3. nedeľa o 15.30 hod
„Soľ nad zlato“ divadlo Dunajka
Divadlo pre deti. Vstupné: 2,50 Eur

13.3.  streda o 17.00 hod
„Športovec roka za mesto Senec“
Vyhlásenie úspešných športovcov za rok 2012. 

19.3. utorok o 19.00 hod
„OCKO“  úspešná divadelná komédia. Účinkuje Roman 
Pomajbo.
Vstupné: 8,-Eur

20-21.3. str-štv. od10.00 hod
„Malá Tália“ súťažná prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti.

23.3. sobota
„Senecká ruka“ Medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou

Kultúrne podujatia: Labyrint

8. piatok o 20.00 hod.
„VEČER OPERNÝCH ÁRIÍ  A DUETOV“
Lucie Szabová - alt/mezzosoprán
Xeniya Suprunovich - soprán
Marta Vašková - klavírna spolupráca
Na programe budú árie skladateľov: F. Rossi, G. Rossini, 
G. Puccini, C. Saent-Saens, J. Offenbach, P. I. Čajkovskij, 
A. Borodin, A. Dvořák
Vstupné dobrovoľné

17. nedeľa o 16.00 hod.
Vernisáž /maľba/: Petrla František Señor „TICHÉ  
CESTOVANIE“, Szkukálek Lajos „ZÁTIŠIE 1, 2, 3“. 
Výstavy trvajú od 6.3. do 28.3. 2013. 
„Tvárou v tvár“ – rozhovor s maliarmi, moderuje Ágnes 
Bárdos
Kinga Bárdos: „Tranziťák“ – prezentácia básnickej zbierky
„Szemtől – szembe“ – Bárdos Ágnes beszélget a 
festőművészekkel
Bárdos Kinga: „Átutazoo“ című verseskönyvének 
bemutatója

22. piatok od 20.00 do 24.00 hod.
2.TANČIAREŇ  „LATINO PÁRTY S EMETERIOM“
Tanečný večer pre verejnosť v sprievode dynamickej 
latinsko-americkej hudby.
Vstupné: 3,- Eur

23. sobota o 16.00 hod.
„PRINCEZNÁ  FRMFULÍNA“
Detské bábkové predstavenie vhodné od 3 – 9 rokov.
Vstupné: 2,50 Eur

MsKS Senec – LABYRINT ponúka širokej verejnosti 
veľkú halu, štyri galérie a menšie miestnosti na rôzne 
spoločenské, pohybové a tvorivé aktivity. www.msks-
senec/labyrint.sk

Mestské múzeum: Turecký dom
Výstava: Poklady mincí zo Senca a okolia
Výstava prezentuje nálezy mincí nielen zo Senca, ale aj 
z Boldogu, Čataja, Ivanky pri Dunaji a Novej Dedinky. 
Svojim obsahom dokumentuje používanie mincí na 
našom území od staroveku  po 18. storočie.   
Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a jeho 
okolia
Osídlenie okolia od doby kamennej, história stredoveku 
a novoveku v archeologických nálezoch a archívnych 
dokumentoch, živá i neživá príroda od Čiernej Vody po 
Svätý Martin. Dermoplastické preparáty zvierat, nálezisko 
mamuta v Senci.

Prednášky:
16. marec 2013 (sobota), 15.00
Spomienka na revolúciu v rokoch 1848-1849 v 
maďarskom jazyku spojená s prednáškou. 
1848-as megemlékezés a Kisfaludy-síroknál a szenci 
temetőben, majd Lelovics Tihamér előadása a peredi 
csatáról a múzeumban.

27. marec 2013 (streda), 19.00
Mgr. Patrik Dubovský, PhD. : Význam Sviečkovej 
demonštrácie 25.3.1988. Spomienka po 25 rokoch. 
Prednáška v slovenskom jazyku.
Spoluorganizátor: Múzeum zločinov a obetí komunizmu. 

Múzeum je otvorené: utorok: 10.00 – 16.00; streda – 
piatok: 10.00 – 18.00
www.msks-senec.sk/muzeum

11SENČAN  marec 2013 KULTÚRA
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Ilyen az emberszív
Csak ballag az ember és a szíve 
érzi,
úgy nappal, mint éjjel, amire úgy 
vágyott,
a csillagok útján, mint szép álmát 
nézi,
kíséri a mámor ... megőrzi mit lá-
tott.

Néha bizony mondja, vagy inkább 
a lelke,
s elmereng felette, könnyeztet a 
múltja,
úgy kéri az Istent, hogy egyszer  
meglelje
amiket ő átélt, emlékhad ne sújtsa.

Ahogy lépdel tova ... mint a csodát 
várja,
hogy egyszer az éden nem lesz 
már álomkép!
Sok - sok gondolatcsók, mint a fo-
lyam árja
ábrándok földjéről valóságba be-
lép.

Gondolatölelés, a gondolat légyott
nem gyötri már többé nem nyújt 
már értelmet,
vagy valóra válik, s nem lesz csak 
emlékbolt,
mert szilárdan hiszi: átvált a kép-
zelet.

Ilyen az emberszív, nem tud felej-
teni,
akárhogy próbálná- benne él az 
emlék!
Hű társa, amíg él, nem lehet rejteni,
nem hal meg az érzés, sokszor 
könny, s verejték...

Vele tart a sírig, vele oszlik szerte,
oly csodás, oly fájó ezer álom 
képe!
Szerette a sorsa, vagy korbáccsal 
verte,
nem is beszél róla, de gondol a 
szépre.

A sok perc és óra, tovatűnt eszten-
dő
átfogja a szívet, bölcsen azt tanítja,
ami szép volt, szép volt, semmi 
sem veszendő,
de a boldog érzés mindig boldo-
gítja.

Csak az ember tudja, egyedül ő 
látja,
amit gyakran átélt szívével, lelké-
vel,
addig tart az élet, amíg érzés járja,
így nem halhat ő meg idő elteltével.
Mgr. Katona Roland

Celoštátna recitačná 
súťaž Mihálya Tompu
Okresné kolo Celoštátnej 
recitačnej súťaže Mihálya 
Tompu sa uskutočnilo 21. 
februára v divadelnej sále 
ZŠ A. M. Szencziho. Z 
tohto kola postúpili:
POÉZIA: Korpás Lilla, 
Tóth Júlia, Holocsy Zsó-
ka Zsófia, Éliás Viktória, 
Jankó Mónika, Csikmák 
Katalin Mária, Vojtek Lili, 
Farkas Eszter
PRÓZA: Szőcs Ákos, 
Oravecz Dávid, Bar-
tos Roland, Rovensky 
Emma, Simon Dóra, 
Csikmák Katalin, Schultz 
Alexandra, Szőcs Réka

Tompa Mihály Orszá-
gos Vers- és Próza-

mondó Verseny
A Tompa Mihály Orszá-
gos Vers- és Prózamondó 
Verseny iskolai fordulóját 
február 15-én tartották 
a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola színháztermé-
ben. A három korcsoport-
ban induló mintegy 4O 
versenyző közül váloga-
tott a zsűri (Polák Margit, 
Rakyta Gabriella, Molnár 
Enikő és Matus Mónika), 
amely 24 versenyzőt jut-
tatott tovább. A járási for-
dulóra ugyanott február 
21-én került sor, ahonnan 
a kerületi fordulóra to-
vábbjutottak:
VERS: Korpás Lilla, Tóth 
Júlia, Holocsy Zsóka 
Zsófia, Éliás Viktória, 
Jankó Mónika, Csikmák 
Katalin Mária, Vojtek Lili, 
Farkas Eszter
PRÓZA: Szőcs Ákos, Ora-
vecz Dávid, Bartos Ro-
land, Rovensky Emma, 
Simon Dóra, Csikmák 
Katalin, Schultz Alexand-
ra, Szőcs Réka

Knižnica poskytuje široké spektrum služieb v oblasti kultúry. Každý 
mesiac organizuje besedy s osobnosťami spoločenského života, 
akými sú napríklad Erik Ondrejička, Jozef Banáš, Ľubica Kepštová, 
Alena Wagnerová, Tímea Keresztényiová, Ján Sucháň a mnohí ďal-
ší. Knižnica musí zaujať aj netradičnými podujatiami: Čitateľským 
maratónom, Kráľom čitateľov (čitateľská súťaž) alebo výletom do 
historickej knižnice Apponyiovcov v Oponiciach. Tohtoročná jar je 
bohatá na knižničné podujatia. 26. februára zavíta do knižnice bás-
nik, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg János Lackfi. 8. marca 
sa začína výstava maliarov Lajosa Szkukáleka a Ferenca Petrlu v 
Labyrinte s besedou 17. marca. Kinga Bárdos tam predstaví svoju 
prvú zbierku básní pod názvom „Átutazoo”, ktorú sama ilustrova-
la. 24. marca bude v knižnici Knižná nedeľa. Pracovníčky knižnice 
zapisujú čitateľov bezplatne a odpúšťajú pokuty za oneskorene vrá-
tené knihy. Milovníci poézie sa budú môcť zhovárať s básnikmi Ká-
rolyom Fellingerom a Lajosom Böröndim. No a na záver ešte spo-
meňme, že 5. apríla zažijú senecké deti znovu Noc s Andersenom.

V Mestskej knižnici je vždy rušno

A Szenci Városi Könyvtár minden hónapban vendégül lát valakit a 
művészvilágból, vagy a közélet más területéről.  Erik Ondrejička, 
Jozef Banáš, Ľubica Kepštová, Alena Wagnerová, Tímea Keresz-
tényiová, Ján Sucháň és sokan mások látogattak már el Szencre. 
A könyvtárnak más, kevésbé hagyományos, rendezvényekkel is 
fel kell hívnia magára a figyelmet, mint például az Olvasói maratón, 
Olvasókirály, vagy akár az Apponyi-könyvtárba Aponyba (Oponice) 
szervezett kirándulás a leghűségesebb fiatal olvasók számára. Az 
idei tavasz is eseménydús lesz. Február 26-án, egy irodalmi délelőt-
tön a Kincskeresők vendége lesz Lackfi János magyarországi költő, 
író, egyetemi tanár.  A felnőttek irodalmi esten találkozhatnak vele.   
A Labyrint központban Szkukálek Lajos és Petrla Ferenc festőművé-
szek állítanak ki március 8-tól. Március 17-én Bárdos Ágnes beszél-
get a két művésszel, valamint egy elsőkönyves költő Bárdos Kinga is 
bemutatja „Átutazoo“ című kötetét, amelyet az általa készített fotók 
illusztrálnak. Fontos megemlíteni még a március 24-i „Könyves va-
sárnapot”, amikor késedelmi díj nélkül lehet visszahozni a kallódó 
könyveket, sőt könyvtári taggá is díjmentesen válhatnak a látogatók.  
A költészet barátai aznap délután Fellinger Károllyal és Böröndi La-
jossal beszélgethetnek. Végül még fel kell hívni a gyerekek figyelmét 
arra, hogy április 5-én éjjel ismét találkozhatnak Andersennel.

A Városi Könyvtárban mindig történik valami

Drogová prevencia
V ZŠ s VJM A. M. Szencziho 
prednášal Mgr. Peter Slo-
váček o drogovej prevencii.  
Na Slovensku je možné zo-
hnať takmer všetky známe 
druhy drog. Heroín, kokaín, 
marihuanu, halucinogény 
a amfetamíny sa predávajú 
dokonca aj na nádražiach. 
Premietol nám krátky film 
ako námet do diskusie, kto-
rý nám vykreslil desivý osud 
závislého človeka. Ďalej uvie-
dol, že drogová prevencia sa 
nesústreďuje len na uchrá-
nenie mládeže od následkov 
požívania drog, ale sa snaží 
vštepiť do myslenia mládeže 
význam zdravej životosprávy. 
Nicol Kovács 8. A 

Drogmegelőzés
A Szenczi Molnár Albert Ala-
piskolában Mgr. Slováček 
Peter előadást tartott a drog-
megelőzésről. Hangsúlyoz-
ta, hogy Szlovákiában már 
valamennyi ismert kábítószer 
beszerezhető. A heroin, ko-
kain, marihuána, a halluci-
nogének és az amfetaminok 
akár a pályaudvarokon is 
kaphatók. Slováček úr leve-
tített egy megrázó kisfilmet 
is. Szerinte a drog prevenció 
terén az egészségfejlesztési 
megközelítés az irányadó, 
amely nem kizárólagosan a 
drogok fogyasztásától kíván-
ja megóvni a fiatalokat, ha-
nem a tudatos egészségma-
gatartás kialakítását célozza.
Kovács Nicol 8. A
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Farsangi bálját tartotta 
a Szenczi Molnár Albert 
MTNY Alapiskola, 2013. ja-
nuár 25-én. A vendégvárás 
már este hét órakor meg-
kezdődött a bálnak helyet 
adó Montostroj nagyter-
mében. A színvonalasan 
megrendezett bált Rovens-
ky Mária, a Szülői Tanács 
elnöke nyitotta meg, majd 
egy rövid kultúrműsorral 
kedveskedett, Izsák Attila, 
iskolánk volt diákja és part-
nernője. A jóízű vacsora 
után kezdetét vette a tánc, 
melyet Matus Mónika, is-
kolánk igazgatónője nyitott 
meg. A hajnalig tartó mulat-
ságot csak egy rövid időre 

szakítottuk meg az est fo-
lyamán, amikor is tombo-
lahúzást tartottunk és válo-
gatni lehetett a sok értékes 
különdíj közül is. A talpa-
lávalót a Rondo zenekar 
biztosította, mely jó han-
gulatot varázsolt a terem 
falai közé. A tombolajegyek 
eladásából és a bál bevé-
teléből befolyt összeget a 
szülői szervezet az iskolá-
sokra fordítja, így például 
gyermeknapi rendezvényre 
illetve karácsonyi ajándé-
kokra. Köszönet azoknak, 
akik a reprezentatív bálok 
helyett a szülői bált válasz-
tották és ezzel támogatták 
az iskolát.      Nagy Katalin

Základná škola s VJM A. 
M. Szencziho v spoluprá-
ci s rodičmi usporiadala  
25. januára rodičovský 
ples v spoločenskej sále 
Montostroja. O kultúrny 
program sa postaral bývalý 
žiak školy Attila Ižák s part-
nerkou. Ples zahájila pred-
sedníčka rady rodičov pani 
Mária Rovenská krátkym 
uvítacím príhovorom a pani 
riaditeľka základnej školy, 
Mónika Matus s úvodným 
tancom. Prítomných prí-
jemne prekvapilo množ-
stvo cien v tombole, ktorá 
sa žrebovala po polnoci  

a urobila radosť tým, ktorí 
vyhrali. A veru na niekto-
rých sa šťastie usmialo 
viackrát. K perfektnej at-
mosfére veľmi prispela 
hudobná skupina Rondo, 
s ktorou si ľudia aj zaspie-
vali, zatancovali a zabávali 
sa do skorých ranných ho-
dín. Vďaka patrí všetkým,  
ktorí namiesto reprezenta-
tívnych plesov uprednost-
nili rodičovský ples. Jeho 
výnos bude použitý na za-
bezpečenie rôznych škol-
ských a kultúrnych poduja-
tí pre naše deti.  
Katarína Nagyová

Szülői bál

Rodičovský ples

Foto: Gábor Agárdy

Maškarný ples
Deti v Materskej škole Al-
berta Molnára Szencziho 
už niekoľko dní žili v radost-
nom očakávaní, kým nadi-
šiel tak dlho očakávaný  
7. február. Mohli si ob-
liecť svoje dôvtipné kos-
týmy. Škôlka sa zmenila  
na krajinu zázrakov, kde sa 
predviedli rozprávkové krá-
ľovné, princezné, rytieri, vo-
jaci, kúzelníci, motýle, ná-
morníci. Zahanbiť sa nedali 
ani pani učiteľky, ktoré sme  
pod maskami ani nespo-
znali. Po radostnom tan-

covaní a spievaní si deti 
pochutili na výborných 
zákuskoch, pagáčikoch, 
ktoré upiekli ich babky  
a mamičky. Na záver sa 
deti príjemne unavili. Tohto-
ročný fašiangový ples  
v nás zanechal príjem-
né a veselé spomienky.  
Vyslovujem obrovské po-
ďakovanie pani učiteľkám  
a všetkým, ktorí sa podie-
ľali na príprave maškar-
ného plesu a pohostenia.   
Mgr. Katarína Némethová,       
riaditeľka

Jelmezbál a Szenczi 
Molnár Albert Óvodában
A Szenczi Molnár Albert 
Óvodában már napok óta 
lázban égtek a gyerekek, 
míg végre 2013. február 
7-én elérkezett a várva 
várt nap, amikor felölthet-
ték a gondosan előkészí-
tett, ötletes jelmezeiket. 
Óvodánk csodaországgá 
változott, ahol felvonult a 
mesevilág sok-sok hőse, 
királykisasszonya, herceg-
nője, lovagja, katonája, va-
rázslója, pillangója, tenge-
része. Az óvó néniket sem 
kellett félteni, alig ismertük 
fel őket a jelmezeikben. Az 

örömteli éneklést és tán-
colást követően az ovisok 
jóízűen elfogyasztották 
az anyukák és nagyma-
mák által készített finom 
sütiket és pogácsákat. 
Kellemesen elfáradva, új 
élményekkel gazdagodva, 
vidám hangulatban ért vé-
get az idei álarcosbál. Há-
lás köszönet illeti az óvó 
néniket és mindazokat, 
akik részt vettek a szerve-
zésben és a sok finomság 
elkészítésében.  
Mgr. Németh Katalin  
Igazgatónő 

Foto: Gábor Agárdy
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Športovec roka
V 13. marca o 17.00 
sa v kinosále MsKS 
uskutoční slávnostné 
odovzdávanie cien 

ankety 
ŠPORTOVEC ROKA

 MESTA SENEC  
za rok 2012

Senčania sa mohli 
zúčastniť voľby a po-
čas februára dať svoj 
hlas svojim obľúbe-
ným športovcom na 

webovej stránke  
www.senec.sk.  

V sobotu 16. marca sa 
bude v Senci bojovať  
O pohár Slnečných jazier. 
Piccard Senec opäť orga-
nizuje zimné plávanie, ktoré  
sa tradične uskutoční  
na juhu Slnečných jazier  
pri reštaurácii Lobster. 
Otvorené preteky otužilcov 
a vytrvalostných plavcov 
s medzinárodnou účasťou 
budú divácky atraktívnou 
športovou udalosťou. Súťaž 

je zaradená do seriálu Čes-
kého pohára. Kto bude mať 
chuť okúpať sa s ľadovými 
medveďmi, nech si prinesie 
plavky, uterák a dobrú náladu.                                           
MO

Zimné plávanie

BLAHOŽELÁME
V minulom čísle Senča-
na sme položili našim 
čitateľkám súťažnú otáz-
ku: Aký je ideálny tlak 
krvi? Správna odpoveď 
bola 120/80. Do redak-
cie nám prišlo množstvo 
len správnych odpovedí, 
z ktorých predsedníč-
ka a členovia Redakč-
nej rady vyžrebovali tri 
šťastné výherkyne. Dar-
čekový poukaz na celý 
1 mesiac cvičenia v klu-
be Mrs. Sporty získali: 
Ibolya Thurzová, Lenka 
Madžová a Monika Ba-
čová.                        MO

Úctyhodný 28. ročník 
skokanskej súťaže o Pu-
tovný pohár Seneckej lat-
ky sa konal 20. februára  
v telocvični ZŠ J. G. Tajov-
ského. V hlave Mgr. Vladi-
míra Chríbika, vtedy ešte 
mladého telocvikára tejto 
školy, sa zrodila myšlienka 
usporiadať atletickú súťaž 
v skoku do výšky, ktorej sa 
môžu zúčastniť žiaci všet-
kých vekových kategórií 
všetkých seneckých zák-
ladných škôl. Myšlienka sa 
ujala a tradícia žije doteraz, 
v neposlednom rade aj pre-
to, že sa súťaž vždy koná 
pod záštitou Mestského 
úradu. Tohtoročná súťaž 

bola vyhlásená v siedmich 
vekových kategóriách  
pre dievčatá a chlap-
cov. Víťazmi jednotlivých 
kategórií sa stali: zo ZŠ  
J. G. Tajovského – Liana 
Fittová, Alexander Repa, 
Laura Szabóová, Adam 
Horváth, Tomáš Farkaš, 
Nina Tengeriová, Zuza-
na Pavlovičová, Kristína 
Polakovičová, Dominik 
Špiriak,  zo ZŠ Mlynská – 
Diana Vinczeová a zo ZŠ  
s VJM A. M. Szencziho – 
Monika Németh, Ján Kon-
tár, Norbert Kleberc, Martin 
Opavský. Putovný pohár - 
Seneckej latky získala: ZŠ 
J. G. Tajovského.         VCs

Senecká latka

Mrs.Sporty – vzorový klub
Musterstrasse 1
12345 Musterstadt
Tel.: 123 12345678
www.mrssporty.com

Mrs.Sporty – vzorový klubMrs.Sporty – vzorový klubMrs.Sporty

Členka Katharina* 
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Mrs.Sporty – váš osobný športový klub viac než 580x v Európe.

Exkluzívny tréning
1. mesiac za 30 €*

od trénerky hviezd Ramony Braganza
Len na krátky čas: do 30. 4. 2013

T� s�� 
����zd�!

Mrs. Sporty
Pribinova 13
90301 Senec
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ŠK GaFuGa,
pozýva všetkých fanúšikov futbalu

na tradičný Májový futbalový turnaj
pod záštitou primátora mesta Senec

/ 9. ročník / 
Príďte sa zabaviť, povzbudiť mužstvá 

a pritom sa občerstviť chladeným pivkom a guľášom.

Termín: 24. máj 2013
NTC Senec umelá tráva

Obvodné kolo 4. ročníka 
ORION FLOORBALL CUP 
2012/2013 sa odohralo  
v troch kategóriách (staršie 
žiačky, starší žiaci a mlad-
ší žiaci) v telocvični ZŠ A. 
M. Szencziho 18. až 21. 
februára. Floorball je dy-
namický kolektívny šport 
podobný pozemnému ho-
keju.  Spomedzi Senčanov 
bolo úspešné staršie žiač-
ky  ZŠ A. M. Szenciho a  

v kategórii mladších žiakov 
družstvo gymnázia Antona 
Bernernoláka. Tím mlad-
ších žiačok ZŠ A. M. Szen-
ciho nemal súpera, takže 
postúpil automaticky. Ví-
ťazi obvodného kola po-
stupujú do krajského kola, 
ktoré je už tým posledným 
stupienkom k celosloven-
skému finále školských 
majstrovstiev Orion Floor-
ball Cup-u. VCs

Orion Floorball Cup

17. februára usporiadal 
Bratislavský plavecký zväz 
v spolupráci s J&T Bratisla-
va už po šiesty raz súťaž 
Plaveckých nádejí. Osem-
ročné a mladšie deti medzi 
sebou súťažili na plavárni 
Gaudeamus Mokroháj-
ska v disciplínach motýlik, 
znak, prsia alebo voľný 
spôsob. Napriek chríp-
kovej epidémii sa súťaže 
Plaveckých nádejí zúčast-

nili aj členovia Plaveckého 
klubu DELFÍN Senec, naši 
malí plavci Viktor Blaščák 
a Peter Žukovský. Držali 
sme sa hesla, že nie je dô-
ležité zvíťaziť, ale zúčastniť 
sa a možno aj prekvapiť. 
Táto plavecká súťaž bola 
už tradične vydarenou ak-
ciou. Každé dieťa je v na-
šich očiach víťazom.
 PaedDr. Valéria Pipiško-
vá, trénerka

Plavecké nádeje

7. februára 2013 vo veku 
86 rokov navždy odišiel 
Alexander Bordács, kto-
rý sa významne zaslúžil  
o rozvoj športovej kultúry 
v Senci. Bol známy svojou 
celoživotnou oddanos-
ťou k futbalu a hlbokým 
zmyslom pre fair play. Vo 
funkcii hlavného uspo-
riadateľa majstrovských  
a medzinárodných zápa-
sov prispel svojimi bohatý-
mi skúsenosťami k úspeš-
nému priebehu nespočet-
ných športových podujatí.  
Cenu  primátora  za celoži-
votnú funkcionársku prácu 
v seneckom futbale získal 
v roku 2005. Jeho životná 
dráha bola sprevádzaná 
úctou a uznaním ľudí, kto-
rí ho poznali, alebo s ním 
spolupracovali.            VCs

2013. február 7-én 86-ik 
életévében elhunyt Bor-
dács Sándor, aki jelentős 
mértékben hozzájárult 
Szenc sportkultúrájának  
fejlesztéséhez.  Ismert 
volt, az egész életén átí-
velő, rajongásáról a futball 
iránt, valamint a fair play 
szabályainak maradék-
talan tiszteletéről. Mint 
a bajnoki és nemzetközi 
mérkőzések fő szervezője, 
számtalan sportesemény 
sikeres lebonyolításában 
vett részt.  2005-ben a Pol-
gármester díját vehette át 
a szenci futball érdekében 
kifejtett tevékenységéért. 
Bordács Sándort életpá-
lyája során mindazok tisz-
telete és megbecsülése 
övezte, akik ismerték őt.

Alexander Bordács
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Adrián Gábriš – rodený športovec
Aďko má deväť rokov. Napriek tomu má už za sebou 
súťažné úspechy a protivníci sa ho boja. V hádzanej 
úspešne reprezentuje naše mesto za Piccard. Športo-
vé nadanie zdedil po rodičoch a sľubne ho rozvíja ďa-
lej. Hráva nielen vo svojej vekovej kategórii, ale hravo 
sa vyrovná aj starším súperom.
Ako dlho hráš hádzanú?
Hrám už 6 rokov. Začal som hrať, keď som mal 3 roky. 
Chodil som na tréningy. A keď som mal štyri a pol roka, 
začal som hrať aj súťažne. 
Ako často trénuješ?
Dva až tri razy do týždňa máme tréningy. Tatino je tréner 
a aj manažér. Keď ideme na súťaž, tak s ním aj cestu-
jeme. Naposledy sme boli v Čechách. V lete pôjdeme  
na turnaj do Barcelony.
Čo si myslíš o tvojej nominácii na športovca roka?
Teším sa, lebo minulý rok ešte o nás vôbec nehovorili. 
Aký šport ťa baví ešte okrem hádzanej? 
Lukostreľba. Chodievame aj na turnaje. Celkom mi to 
ide, lebo napríklad minulý rok som trafil asi dvanásťkrát 
do stredu.
Čo rád robíš, keď nešportuješ? Hráš sa na počítači, čítaš?
To skôr môj brat. Je o tri a pol roka starší.
Aké sú tvoje najväčšie úspechy v hádzanej? 
Naposledy som na turnaji v Senci dal 61 gólov. Vyhrali 
sme Majstrovstvá bratislavského krajského zväzu v mini 
kategórii a stali sme sa majstrami Slovenska.             MO

Foto: Ján Lauko

Pavol Bitto - talentovaný karatista

Pavol Bitto bol v ankete o seneckého športovca roka 
už minulý rok. Nezávisle na výsledku hlasovania je 
však isté, že Pavol patrí medzi popredných senec-
kých športovcov.
Ako si sa dostal ku karate? 
Rodičia ma dali na karate, keď som mal 5 rokov. Venujem 
sa mu už osem rokov.
Ako vyzerá tréning karatistov a koľko času mu venuješ?
Denne tak tri hodiny trénujem. Rozbeháme sa, potom 
sa rozcvičíme a neskôr sa rozdelíme na dve skupiny,  
na KATA a KUMITE. Kata je boj s imaginárnym súperom 
a Kumite je zápas v dvojici. Doma ešte robím brušáky 
a kliky a chodím behať. Trénujem päťkrát do týždňa a  
cez víkendy chodíme na súťaže.
Kam to chceš dotiahnuť v karate?
Trénuje ma Boris Zvolenský a Renáta Gašparovičová. 
Oni vyhrali Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta,  
po celom svete pochodili súťaže. Takže by som chcel do-
siahnuť aspoň to, čo oni, ... a ešte viac.
Čo si už dosiahol?
Tretie miesto na Rapid Cup, bol to Európsky pohár mlá-
deže v karate. Mám aj viaceré prvé miesta, napríklad  
na Balaton Cup v Maďarsku. Veľmi si cením, že som po-
razil svojho najväčšieho rivala z Trnavy. 
Prečo je dobré cvičiť karate?
Karate je hlavne o hlave. Stanete sa vyrovnanejším. Ak 
aj skončíte so súťažením, hodí sa to aj v bežnom živote.  
Viete sa ubrániť, keď treba.                                         VCs


