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Veselé a požehnané veľkonočné sviatky!

Mesto Senec začalo s odstra-
ňovaním výtlkov a závad na 
miestnych komunikáciách aj 
napriek zlému počasiu. Naj-
väčšie výtlky znepríjemňovali 
život Senčanov na Tureckej a 
Pribinovej. Ako miestne ko-
munikácie ich v rámci svojich 
povinností dalo provizórne 
opraviť mesto. V záujme bez-
pečnosti obyvateľov však ne-
zostalo len pri svojich povin-
nostiach, ale vykonalo aj nut-
nú dočasnú opravu na štátnej 
ceste pred Poštou pri pre-
chode pre chodcov. Zároveň 
vyzvalo správu tejto cesty, 
aby následne vykonala jej 
definitívnu úpravu. Ako uvie-
dol vedúci Odboru výstavby 
a životného prostredia Karol 
Czére: „Naše mesto sa snaží 
vynakladať dostatok finanč-
ných prostriedkov aj v po-
rovnaní s bohatšími mestami  
na opravu a údržbu mest-
ských komunikácií, o čom 
svedčí ich celkový stav, kto-
rý je neporovnateľný s inými 
mestami.  Čakajú nás ešte 
ďalšie plánované rekonštruk-

cie v zmysle schváleného 
rozpočtu mesta ako sú ulice 
Chalupkova, A. Sládkoviča, 
Záhradnícka a pod. Oddele-
nie verejnej zelene, údržby a 
čistenia mesta Senec počas 
marca strihá a reže stromy  
a zametá ulice. Začalo tiež 
odstraňovať žulové dlažob-
né kocky (mačacie hlavy) od 
kruhového objazdu až po bu-
dovu Pošty, ktoré ohrozovali 
účastníkov cestnej premávky 
a verejnosť. Podotýkam, že 
v tejto veci sme už niekoľko-
krát písomne vyzvali správcu 
komunikácie, aby vykonal ná-
pravu danej veci ako aj bola 
podaná žiadosť na odfrézo-
vanie nerovného povrchu pri 
zjazde z nadjazdu smerom 
do kruhovej križovatky pri 
Tescu, na ktorú do dnešného 
dňa nereagoval. V tejto našej 
činnosti budeme naďalej po-
kračovať tak, aby sme prie-
bežne a preventívne mohli 
vykonávať všetky opravy na 
verejných komunikáciách a 
chodníkoch k spokojnosti 
všetkých obyvateľov.“

Senec reaguje rýchlo

Foto: Lenka Jasenovcová

Mesto Senec najväčším „LED 
mestom“ na Slovensku i v Čechách

V jarných mesiacoch začne 
Senec s komplexnou rekon-
štrukciou verejného osvetle-
nia. Výsledkom bude výrazná 
úspora nákladov na prevádz-
ku spojená s neporovnateľne 
príjemnejšou atmosférou ve-
černého osvetlenia. Myšlien-
ka projektu vznikla pred viac 
ako dvoma rokmi. V rámci pi-
lotného projektu (LED osvet-
lenie ulice SNP) nenastala 
počas dvojročnej prevádzky 
žiadna porucha alebo pokles 
svetelného výkonu. Vedenie 
mesta tak mohlo dôverovať 
tomuto modernému svetel-
nému zdroju. Senecká spo-
ločnosť Eco-logic, tvorca 
myšlienky projektu, v spolu-
práci s finančným partnerom 
Slovenskou Sporiteľňou, a.s. 
ponúkli mestu 100% prefi-
nancovanie tohto projektu. 
Ak sa realizáciou projektu 
preukáže aspoň 40% ener-
getická úspora, je tu možnosť 
získať grant vo výške 20% z 
hodnoty projektu. V júni 2012 
Mestské zastupiteľstvo pro-
jekt odsúhlasilo (sedemnásť 
poslancov bolo za, dvaja sa 
zdržali). Energetický audit 
stavu verejného osvetlenia 
bol spracovaný s energetic-
kým audítorom Európskej 
banky pre obnovu a rozvoj 
a českou spoločnosťou En-
viros, ktorá vypracovala pre 
obidve partnerské inštitúcie 
nezávislý posudok. Okrem 
výmeny svietidiel sa počíta 
aj s doplnením svetelných 
bodov o ďalších 110 a s vý-
menou 216 nevyhovujúcich 
stožiarov a 938 výložníkov. 
Súčasťou projektu je nasvet-

lenie troch najrizikovejších 
prechodov pre chodcov. Na-
priek zvýšeniu počtu svieti-
diel sa dosiahne energetická 
úspora takmer vo výške 65%! 
Návratnosť investície je osem 
rokov. Mesto požaduje od do-
dávateľa minimálne 15 ročnú 
záruku na dodané LED svie-
tidlá. Splnením technických 
parametrov svetelnej sústa-
vy v kombinácii so zárukou 
dospeje mesto k priemernej 
ročnej úspore na elektrickej 
energii cca 100.000 eur, čo 
urýchli návratnosť investície. 
Začiatkom roka prebehlo ve-
rejné obstarávanie vrátane 
elektronickej aukcie. Komisia 
bola zložená z vedenia mes-
ta, poslancov MsZ, projek-
tantov a nezávislého odborní-
ka z katedry Osvetlenie z STU 
BA. Víťazným uchádzačom 
sa stala spoločnosť O.S.V.O. 
Comp a.s. (www.osvocomp.
sk) z Prešova - líder na trhu 
v oblasti LED modernizácie, 
správy a inštalácie verejné-
ho osvetlenia. S prácami 
začne v apríli a dokončenie 
je naplánované na október. 
„Sme presvedčení, že pro-
jekt okrem predpokladanej 
energetickej úspory prinesie 
taktiež bezpečnejšiu premáv-
ku na miestnych komunikáci-
ách a znateľne príjemnejšiu 
atmosféru pri prechádzkach 
večerným mestom. V nepo-
slednom rade prispejeme k 
výraznému zníženiu produ-
kovaných emisií CO2, čím 
odlahčíme naše spoločné ži-
votné prostredie.“ zhodnotili 
projekt predstavitelia mesta 
Senec.

Veselé a požehnané  

veľkonočné sviatky želá primátor 

mesta Senec Ing. Karol Kvál a  

poslanci Mestského zastupiteľstva!
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Od začiatku nového roka 
sú občanom k dispozícii tri 
výlepové plochy na drobné 
plagáty a rôzne oznamy. 
Jedna sa nachádza pri bu-
dove Pošty, druhá v parku 
pred Mestským úradom 
a tretia na Lichnerovej uli-
ci. Vznikli preto, aby naše 

mesto nemalo polepené 
stĺpy a iné plochy, ktoré na 
to nie sú určené. Všetci ob-
čania teda môžu zdarma 
vylepiť svoje oznamy na vý-
lepové plochy v centre mes-
ta a prispieť tak opäť svojou 
troškou k čistote, poriadku a 
kráse Senca. MO

Prvé dve etapy jarného upra-
tovania máme za sebou.  
V prvej etape sa zo 17 stojis-
kách vyviezlo zo 40 kontaj-
nerov 80 ton odpadu. Neza-
budnite, že v Senci funguje 
zberný dvor – počas celého 
roka a zadarmo! Niektorí  
z nás však ešte neprišli na 
to, že do vlastného hniezda 
sa neoplatí špiniť. Nedokáza-
li svoj odpad ani priniesť ku 
kontajneru a vytvárali vlastné 
skládky. Možnosť odovzdať 
nebezpečný odpad s rados-
ťou využili najmä tí, ktorí mali 

doma zvyšky rôznych pesti-
cíd a olejov. Na Kalinčiakovej 
ho preberal špeciálne vyško-
lený pracovník. Na nebez-
pečné odpady sa musí robiť 
dokonca aj záznam. Napriek 
inštrukciám sa však našli aj 
ľudia, ktorí nebezpečný od-
pad jednoducho nechali pri 
kontajneroch. Slovo „nebez-
pečný“ hovorí samo za seba 
a nechávať ho len tak na ulici 
je skutočne nezodpovedné. 
Špiníme si tak do vlastného 
hniezda. Veď v Senci žijeme 
my aj naši susedia.          MO

Oznamy nepatria na stĺpy
Od 13. marca Mesto Senec 
v spolupráci s prepravnou 
spoločnosťou Slovak lines 
a. s. dočasne presunulo 
autobusové zastávky zo Že-
lezničnej ulice na Slnečné 
jazerá. Autobusová zastáv-
ka s jedným nástupišťom na 
výstup a nástup cestujúcich 
sa už nachádza v areáli ja-
zier asi 100 metrov od pô-
vodných autobusových za-
stávok. Tí, ktorí prestupujú z 
vlaku na autobus alebo na-
opak, môžu využiť prechod 
cez južnú bránu Slnečných 
jazier. Prečo tieto zmeny? 
Po zime sa začala druhá 
etapa stavebných prác na 
Železničnej ulici v rámci pro-
jektu „Terminál integrovanej 
dopravy v Senci“ spolufi-
nancovaného zo štrukturál-
nych fondov EÚ. Stavebná 

spoločnosť bude frézovať 
vozovku, klásť zámkovú 
dlažbu na ceste a chodní-
koch v priestore pred auto-
busovými zastávkami, osá-
dzať nové zastávky a mobi-
liár - lavičky, smetné koše a 
podobne. Počas týchto prác 
sa autá do tejto lokality ne-
dostanú, lebo by zavadzali 
v stavebných prácach. Par-
kovať sa bude dať v areáli 
Slnečných jazier. Parkujúci 
vodiči musia brať ohľad na 
to, aby nebránili autobusom 
v otáčaní sa. Najlepšie je 
zaparkovať ďalej od vstup-
nej brány alebo v priestore 
naľavo od vstupnej brány, 
kde v lete parkujú karavany. 
Stavebné práce prisľúbila 
spoločnosť Cesty Nitra, a. s. 
ukončiť v predtermíne – do 
31. mája.                                  MO

Na autobus zo Slnečných jazier

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so síd-
lom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej derati-
zácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho 
kraja v období od 1. apríla do 15. mája 2013, s tým, že: 
• obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo v 

majetku obcí 
• fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú 

deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, ka-
nalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch urče-
ných na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských 
a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, 
bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpa-
dov, fyzické osoby  - podnikatelia a právnické osoby dera-
tizáciu uskutočnia prostredníctvom firiem oprávnených na 
profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov

• fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozem-
koch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych 
zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov 
aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov 
určených na bývanie, fyzické osoby – občania deratizáciu 
môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupný-
mi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel.

Preventívna celoplošná deratizácia

Špiníme si do vlastného hniezda

Elektronizácia služieb mes-
ta Senec znamená prechod 
vybavovania žiadostí pre ob-
čanov a právnické osoby zo 
súčasnej papierovej formy, 
na elektronickú. Znamená 
to v praxi vybavenie elektro-
nizovaných služieb podaním 
žiadostí pomocou elektro-
nických formulárov a prijatie 
rozhodnutí, vyjadrení v elek-
tronickej podobe. Projekt 
Elektronizácie služieb mesta 
Senec sa financuje z  fondov 
EU, konkrétne 80% z progra-
mu OPBK Ministerstva pôdo-
hospodárstva, 15% štátneho 
príspevku a 5% zo zdrojov 
Mesta Senec. Elektronizáci-
ou služieb sa zrýchli a zefek-
tívni vybavovanie žiadostí 
a komunikácia s Mestským 
úradom. Pre podanie žiados-
ti nebude potrebná osobná 
návšteva na úrade, umož-
níme podať žiadosť, alebo 
prijať odpoveď na žiadosť z 
Mestského úradu prakticky 
kedykoľvek - v tzv. režime 
24x7. Výhodou bude pre 
občanov a právnické oso-
by jednoduchý prístup aj k 
histórii podaných žiadostí a 
prijatých vyjadrení.  Na Mest-
skom úrade bude elektroni-
zácia znamenať najmä zave-

denie elektronického obehu 
dokumentov. Dohľadať teda 
dokument, ktorý sme prijali 
či už v elektronickej, alebo 
klasickej papierovej forme 
bude zjednodušené, doru-
čenie k zodpovednému re-
ferentovi takmer okamžite. 
Elektronizáciou sa určité čin-
nosti zautomatizujú, zefektív-
nia a zároveň umožnia lepšiu 
kontrolu procesov pri vyba-
vovaní žiadostí. Momentálne 
sme vo fáze prebiehajúce-
ho verejného obstarávania. 
Mesto Senec sprístupnilo v 
roku 2011, 25 elektronických 
formulárov prostredníctvom 
informačného systému iPo-
int. Tieto formuláre umožňu-
jú len jednosmernú, jedno-
duchú  komunikáciu. Službu 
sme zaviedli pre umožnenie 
podávať tieto žiadosti ešte 
pred spustením projektu 
elektronizácie služieb mesta 
Senec a v čase pred vyhlá-
sením výzvy OPBK a bola 
súčasťou prípravy na sú-
časný projekt Elektronizácie 
služieb. Môžeme to ale pova-
žovať za prvý krok mesta pre 
zavedenie elektronických 
služieb. Viac informácií náj-
dete na www.senec.sk. 
Štefan Pap

Elektronizácia služieb Mesta Senec
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Podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2010 o ochra-
ne ovzdušia a poplatkoch  
za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojmi znečisťo-
vania ovzdušia sú prevádz-
kovatelia malých zdrojov 
znečistenia povinní oznámiť 
mestu do 15. februára prís-
lušného kalendárneho roka 
údaje potrebné na zistenie 
množstva a škodlivosti zne-
čisťujúcich látok vypúšťa-
ných do ovzdušia a údaje 
potrebné na určenie výšky 

poplatku podľa skutočností 
uplynulého roka. Reštaurá-
cie, hotely, obchodné pre-
vádzky a služby, penzióny  
a ostatné podnikateľské sub-
jekty sú povinné prihlásiť 
sa na MsÚ a zaplatiť mestu 
poplatok za znečisťovanie 
ovzdušia. Aj keď je už po ter-
míne, odporúčame tým, ktorí 
si svoju povinnosť nesplnili, 
aby tak dodatočne urobili. 
Vyhnú sa tak vysokej poku-
te, ktorá im po kontrole môže 
byť vyrubená.                  MO

Splňte si povinnosti, vyhnete sa pokute Senecké leto a karneval
Vieme mená účinkujúcich 
na Seneckom lete, ktorým 
15. júna otvoríme letnú se-
zónu. Na podnet množstva 
fanúšičiek príde „supersta-
rista“ Martin Harich. Veľmi 
úspešná speváčka Celeste 
Buckingham na Slnečných 
jazerách okrem iných pies-
ní zahrá aj Run, run, run.  
S veselou náladou očakáva-
me Vidiek a Horkýže Slíže, 
Majka Spirita a Iné Kafe. Veľ-
ký letný karneval bude 28. 
júna. V sprievode, ktorý pôj-
de od Mestského kultúrneho 
strediska celou Lichnerovou 

ulicou až na Slnečné jaze-
rá, budú aj originál thajské 
 a havajské tanečnice a cho-
dúľové divadlá. Na plagá-
te sa môžu nájsť tí, ktorí sa 
zúčastnili minuloročného 
karnevalu. V MsKS je k dis-
pozícii DVD, ktoré sa pre-
mieta pre školy a škôlky. Je 
veľmi pútavo spracované. 
Je sa na čo pozerať. Mamič-
kám a ockom pripomíname,  
že môžu sprevádzať svoje 
ratolesti v sprievode, ale len  
v maskách. Najkrajšie masky 
budú ocenené hodnotnými 
cenami. MO

Dlhý týždeň
Možnosť osobne si prevziať 
platobné výmery za daň z 
nehnuteľností, za komunál-
ny odpad a ostatné miestne 
dane:
V čase od 15. apríla (vráta-
ne soboty 20. apríla) do 26. 
apríla 2013 občania si budú 

môcť prevziať platobné vý-
mery naraz za daň z nehnu-
teľností aj za komunálny od-
pad a ostatné miestne dane. 
Zároveň bude k dispozícii 
pracovisko pokladne. Plat-
by môžu realizovať v ho-
tovosti aj prostredníctvom 
platobných kariet cez POS 
terminál priamo v pokladni.  

Počas tohto „dlhého týžd-
ňa“ pracovníčky ekonomic-
kého odboru – oddelenia 
príslušných daní a poplat-
ku, ako aj pokladne budú 
k dispozícii denne od 7. do 
18. hod., v sobotu 20. aprí-
la od 8. do 12. hod., aj po-
čas obedových prestávok. 
Mesto týmto sleduje úspor-

né opatrenie na poštovnom 
a žiada občanov o ústreto-
vosť, aby využili tento „dlhý 
týždeň“ a prišli si osobne 
vyzdvihnúť platobné výme-
ry a v rámci možností si aj 
vysporiadať daňové povin-
nosti. 
Ing. Janette Matúšová ve-
dúca odboru ekonomiky

®

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

PRE NAŠICH KLIENTOV
HĽADÁME:
● byty, rodinné domy, chaty
● pozemky, obchodné priestory
Senec, Pezinok, Modra a okolie

Poznáte niekoho kto predáva alebo
kupuje nehnuteľnosť?
Dajte nám kontakt a my vám dáme
100EUR ak sa obchod uskutoční.

Jana Zárecká
riaditeľka kancelárie
0905 353 284

Jana Machová
realitný maklér

0948 404 592

Radoslav Zárecký
realitný maklér

0944 350 887

Elena Straková
realitný maklér

0948 350 666

Martin Lovíšek
realitný maklér

0908 039 076

Zoltán Zárecký
riaditeľ kancelárie
0905 299 310

Zuzana Maršalová
realitný maklér

0905 637 632

Zuzana Lovíšková
realitný maklér

0903 260 596



4 SENČAN  apríl 2013VEĽKÁ NOC/SPEKTRUM

Križovatky a dôsledky
Väčšina z nás máme svoje 
obľúbené výroky slávnych 
ľudí. Jeden, síce neviem, 
komu patrí, ale určite by sme 
ho mohli zaradiť  do siene 
slávy a pravdy hovorí: „Mô-
žeš si vybrať rôzne voľby, no 
nemôžeš si zvoliť ich dôsled-
ky.“  Život pravdivosť tohto 
výroku posúva ešte ďalej: 
Keď sa rozhodneš pre neja-
kú voľbu, potom už len zná-
šaš jej následky. S obľubou 
citujeme Murphyho zákony, 
ako neomylnú životnú skú-
senosť, ktorá funguje v kaž-
dom čase. Ale to, čo formuje 
náš život, náš pohľad na roz-
hodnutie a dôsledky nie sú 
Murphyho zákony. Už Božie 
Slovo nás po stáročia vedie 
k tomu,  že ak urobíme  aké-
koľvek rozhodnutie, potom 
sa sami odovzdávame jeho 
dôsledkom a to aj vtedy, keď 
sa snažíme urobiť  ho čo naj-
lepšie. “Nemýľte sa! Boh sa 
nedá vysmievať. Lebo čokoľ-
vek  človek rozsieva, to bude 
aj žať.” Hovorí Biblia. Roz-
hodnutia života sú ako križo-
vatky: Ak ideš vľavo:  prídeš  
do cieľa sebaľútosti. Na tej-
to ceste je často zákernosť 
sebaklamu, nesplnených 
sľubov, strachu a hnevu. To 
vedie človeka do izolácie. 
Ak ideš vpravo: Sú to ťažké 
rozhodnutia a dlhá trasa, 
na ktorej je odvaha, seba-
disciplína a tvorivosť. Tento 
smer vedie k nesebeckosti, 
pravej radosti, vytrvalosti, aj 
k úprimnej radosti a nasle-
dovaniahondnému príkladu. 
Ale keď toto všetko platí, 

prečo správna voľba takmer 
vždy prináša aj nepríjemné 
zážitky, sklamania? Na to sa 
ťažko hľadá odpoveď... v hre 
je totiž aj konanie ľudí okolo 
nás. Ich postoje a jednanie. 
Jednoducho povedané: ani 
to najlepšie rozhodnutie 
človeka nemusí skončiť po-
chopené a prijaté tak, ako to 
myslel. A napriek tomu môže 
priniesť ovocie, ktoré je úžas-
né. Ľudia povedia: Všetko zlé 
je na niečo dobré a kresťan 
povie: Všetky veci slúžia na 
dobro tým, čo milujú Boha. 
Nie je to to isté? Je, ale ako 
kresťan vieš, že aj to zlé a 
ťažké v tvojom živote môže 
obrátiť na dobré a posilňujú-
ce. Milí senčania, blížime sa 
k Veľkonočným sviatkom, to 
je kresťanský sviatok, nie len 
pre kresťanov. Bol to najprv 
sviatok pre tých, ktorí kres-
ťanmi ani neboli. Stali sa nimi 
vďaka tomu, že Boh ukázal, 
že Ježišovo falošné odsúde-
nie, pohanenie a smrť na krí-
ži, Jeho správna, i keď boles-
tivá a smrteľná voľba umožni-
la celému ľudstvu záchranu 
pred večnou smrťou a večný 
život prostredníctvom viery  
v Jeho obeť. Veľká noc je ra-
dosťou pre kresťanov, a tiež 
je svedectvom pre nekres-
ťanov, aby nevídavá obetavá 
láska Ježiša Krista zažiarila 
aj do ich životov. Ježišovo 
utrpenie a smrť nebolo zlé 
rozhodnutie. Bolo bolestivé, 
ale má životodarné dôsledky 
pre každého z nás.
Mgr. Tibor Jančík
evanjelický farár

Literárna tvorivosť detí zo ŠKD J.G. Tajovského

Každoročne sa v ŠKD  
pri príležitosti marca - me-
siaca knihy koná súťaž v 
literárnej tvorbe detí.
Tento rok sa 1. ročníky 
popasovali s témou „Som 
prvák, čo už viem?“, 2. roč-
níky „Môj najkrajší sen“ a  
3.-4. ročníky s témou „Jar“. 
Výsledky: 1. ročník – Adam 
Balogh, 2. ročník – Klaudia 
Mališová, 3.-4. ročník – Si-
mon Molnár

Zvláštnu cenu za báseň 
„Prišla jar“ získala Chiara 
Svinteková :
„Prišla zelená jar
Všade plno spevu,
veľa šťastia a nie hnevu.
Všetko svoju farbu malo.
V tráve rastú jarné kvietky
drobučké sú ešte všetky.
Slniečko ich nežne stíska
jarný vetrík už piesne píska.

MONSKOV              

Pozývame vás na 
zasadnutie 

Mestského  
zastupiteľstva 

 
ktoré sa uskutoční 
18. apríla 2013 o 9.00  

v reštaurácii 
Nostalgia.

Mesto Senec pripravilo 
návrh na namaľovanie pre-
chodu pre chodcov na Pe-
zinskej ulici. Okresné riadi-
teľstvo PZ v Senci však ná-
vrh zamietlo do doby úpra-
vy chodníka ku prechodom 
pre chodcov, zabezpeče-
nia osvetlenia prechodu 

a prvkov pre imobilných 
a slabozrakých. Mesto na 
splnení podmienok OR PZ 
už začalo pracovať, aby sa 
predchod pre chodcov v 
tejto časti mesta mohol zre-
alizovať. Táto úloha vznikla 
na decembrovom okrúhom 
stole.                   MO

Zebra na Pezinskej

Miestny spolok   
Slovenského  Červe-
ného  kríža  v  Senci

Vás  pozýva  na

JARNÉ  
DAROVANIE   KRVI

uskutoční sa 11.apríla  
2013 (štvrtok)  

od 08.00 do 11.00  
v Stredisku  Soc. Slu-
žieb  (klub dôchod-

cov) na  Hviezdosla-
vovej ulici č.55
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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. apríla

Príďte si pre kľúče!
MsÚ neprevádzkuje služ-

bu Straty a nálezy, napriek 
tomu sa v kancelárii infor-
mátorov nachádza zbierka 

kľúčov od bytov a áut.

Lacné nové auto diely, 
spojky, výfuky, brzdy, 
tlmiče, kapoty, blatní-
ky, nárazníky, svetlá...  

Rozvoz po celom 
Slovensku.  

tel. 0907181800

Lacné nové liahne 
na vajíčka cena od 
85 euro. Rozvoz po 
celom Slovensku. 

tel.0907181800

Bratislavský kraj prezentoval 
zástupcom Európskej komi-
sie Centrá odborného vzde-
lávania a prípravy (COVP), 
ktoré slúžia na vzdelávanie 
stredoškolákov, rekvalifiká-
ciu uchádzačov o zamestna-
nie, celoživotné vzdelávanie, 
aj vzdelávanie pedagógov.  
V rámci školskej infraštruktú-
ry je prioritou BSK podpora 
odborného vzdelávania a 
prispôsobenie vzdelávacie-
ho systému na požiadavky 
praxe a trhu práce. BSK ako 
zriaďovateľ stredných odbor-
ných škôl založil aj centrá 
odborného vzdelávania a prí-
pravy (COVP) v jednotlivých 
odvetviach priemyslu, ktoré 
sú schopné pružne reagovať 
na potreby trhu práce v kon-
texte celoživotného vzdelá-
vania. „Napriek snahe o kon-
centráciu odborného vzde-
lávania do novovznikajúcich 
centier existujú v odbornom 

školstve aj mnohé problémy 
štrukturálneho charakteru. 
Ide predovšetkým o nedo-
statočné, prípadne zasta-
rané vybavenie odborných 
učební, dielní a laboratórií. 
Rovnako dôležité je ďalšie 
vzdelávanie pedagógov a 
potreba prispôsobenia od-
bornej výučby na aktuálny 
vývoj hospodárstva,“ zdô-
raznil Pavol Frešo. Z vlast-
ných zdrojov nedokáže BSK 
školy a centrá komplexne 
zmodernizovať. Vďaka pro-
jektom na podporu COVP 
by sa skvalitnila vybavenosť 
a adaptácia študijných od-
borov na požiadavky praxe. 
„Nemenej dôležité je aj to, že 
Centrá odborného vzdeláva-
nia slúžia na rekvalifikáciu 
uchádzačov o zamestnanie, 
celoživotné vzdelávanie, aj 
vzdelávanie pedagógov z 
danej problematiky,“ doplni-
la Gabriella Németh.       MO

Koncom februára Súkrom-
ná ZUŠ R. Madarászovej  
a súbor SETAS opäť pripravili 
celovečerný program – Ab-
solventský koncert tanečné-
ho odboru. Diváci sa ocitli  
V reštaurácii, v slnkom zalia-
tej Afrike, uprostred rušnej 
Križovatky, svoje tajomstvá 
skrývali pred Špiónkami, 
uvedomili si, že Žijú len raz 
a že Life is a cabaret (Život 
je kabaret). Tak sa volali nie-
ktoré choreografie, v ktorých 
sa predstavili deti a mládež  
vo veku 4 – 21 rokov. Farebné 
kostýmy, veľkolepé rekvizity 
a v neposlednom rade taneč-
né výkony účinkujúcich, mali 
vo vypredanom hľadisku po-

zitívne ohlasy. Diváci ocenili 
potleskom niekoľkomesačnú 
prácu žiakov a pedagógov 
školy. „Som veľmi rada, že 
do našej školy chodia ener-
gické deti, ktoré sa chcú učiť 
tanečnému umeniu. Je úžas-
né vidieť, ako sa tešia na ja-
visko a vychutnávajú si kaž-
dú chvíľu na ňom. Tá radosť  
v očiach a chuť tancovať sa 
hádam nedá ani opísať“, ho-
vorí Renata Rovňáková, ria-
diteľka školy. Novinkou bolo 
spojenie tanca s fitness cvi-
čením Antigravitiflyfit, ktoré 
sa realizuje vo vzduchu. Napl-
nením priestoru nad javiskom 
vzdušnou akrobaciou vznikol 
nový rozmer vnímania ta-

nečnej choreografie a tanec 
Skyfall mal u divákov obrov-
ský úspech. V nasledujúcich 
mesiacoch čaká tanečníkov 
niekoľko súťaží, na ktorých 
si pomerajú sily s domácimi  
i zahraničnými súbormi  
a každoročný záverečný 
koncert. „Súkromná ZUŠ 
oslavuje 10 rokov a taneč-
ný súbor SETAS 20 rokov  
od založenia. Preto 24. mája 
chystáme veľkolepú show  
v seneckom Amfiteátri, v kto-
rej sa predstavia všetci žiaci, 
absolventi školy, ako aj slo-
venskí a zahraniční hostia. 
Srdečne pozývam všetkých 
Senčanov na večer plný zá-
bavy, radosti a umeleckých 

výkonov“, za-
končuje riadi-
teľka R. Rov-
ňáková.
Mgr. Katarína 
Madarászová

Tancujúca škola a jej absolventi

BSK: Centrá odborného vzdelávania 
si prišli pozrieť zástupcovia EK

Domov sociálnych služieb 
pre deti a dospelých Integ-
ra v Bratislave s detašova-
ným pracoviskom v Senci, 
ktorý  je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja zís-
kal magnetoterapeutický 
prístroj Biomag. Pomôže 
najmä ležiacim klientom. 
Prístroj domovu sociálnych 
služieb darovala Slovenská 
nadácia Sylvie Gašparovi-
čovej. „Som veľmi rada, že 
prostredníctvom tohto prí-
stroja sa obyvateľom domo-
va skvalitní ich rehabilitačný 
proces a aspoň takto im 
pomôžeme zmierniť ich ne-
ľahký osud,“ povedala prvá 
dáma SR Silvia Gašparovi-
čová. „Aj týmto spôsobom 
sa snažíme vylepšovať po-
skytovanie služieb v zaria-
deniach v pôsobnosti župy,“ 
povedala podpredsedníčka 
BSK Gabriella Németh.  MO

Pomoc Integre
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Na sviatky jari, Veľkú noc, 
sa každý z nás teší. My do-
spelí preto, že dúfame, že 
odložíme teplé oblečenie a 
začneme si vychutnávať sl-
nečné lúče, vôňu jari a krá-
su prvých kvetov. Deti pre-
to, že „šibačka“ je zárukou 
návštev, stretnutí s rodinou 
a kamarátmi, dobrej nála-
dy a v neposlednom rade 
budú chlapci obdarovaní 

za to, že dievčatám zrátajú 
všetky krivdy a huncútstva, 
ktoré majú u nich na rováši. 
Na takúto veľkú „akciu“ sa 
treba patrične pripraviť. Ne-
stačí iba vyupratovať, treba 
domácnosť aj patrične vy-
zdobiť a navodiť jarnú atmo-
sféru rôznymi veľkonočnými 
dekoráciami a drobnosťami, 
ktoré potešia oko aj dušu. 
Superškôlka stonôžka už 

dýcha príchodom jarných 
sviatkov. Máme vyzdobený 
každý kút jarnými a veľko-
nočnými motívmi.  No a pre 
deti a ich rodičov  sme pri-
pravili Veľkonočné dielne, 
kde si pod vedením našich 
učiteliek overili svoje zruč-
nosti nielen deti, tie sa na 
Veľkonočné sviatky v škôlke 
pripravujú už dávno, ale aj 
rodičia. Interakcia medzi die-
ťaťom, rodičom a učiteľkou 
je pre nás prioritou, preto 
každé 3 mesiace organizu-
jeme spoloč-
né aktivity. 
P r a c o v a l o 
sa v oboch 
triedach, v 
slniečkovej, 
aj v lienkovej. 
Na maľova-
nie veľkonoč-
ných vajíčok 
sme použili 
techniku na-
šich starých 

mám. Najskôr sme vajíčka 
ozdobili lístočkami petržle-
nu, ďatelinky, či drobnými 
stebielkami trávy a ponorili 
sme ich do vývaru z cibuľo-
vých šupiek. No a napokon 
sme vyrobili na ne z vajco-
vých kartónov a farebného 
papiera čarovné stojany. Na 
záver sme si pochutnali na 
výborných koláčikoch a čají-
ku. Spoločne sme prežili prí-
jemné, tvorivé popoludnie, 
vyrobili sme niečo pekné 
vlastnými rukami.

Veľkonočné dielne v Superškôlke na Svätom Martine
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Študenti SOŠ v tureckom Izmite
Vo februári sme sa zúčast-
nili projektového stretnu-
tia  Comenius v tureckom 
meste Izmit. Spolu so 
školami z Bulharska, Fín-
ska, Francúzska, Talian-
ska a Turecka pracujeme  
na projekte „Európska ko-
munikácia v aktívnom ce-
loživotnom vzdelávaní“. Tu-
reckí žiaci a učitelia si veľmi 
vážili možnosť privítať zahra-
ničných účastníkov a podeliť 
sa o školské úspechy i prob-
lémy. V rámci pracovných 
aktivít sme riešili postup 
prác na e-guide, pozreli sme 
si prezentácie, zapojili sme 

sa do komunikačnej hry a 
absolvovali sme školenie o 
komunikačných nedorozu-
meniach medzi rôznymi kul-
túrami. Veľmi emotívna bola 
pre nás návšteva komunity 
nepočujúcich mesta Izmit, 
kde sme sa učili posunkovú 
reč. Na stretnutí sa zúčast-
nila Ing. Medovarská a Ing. 
Rybová, učiteľky pracujúce 
na projekte, a študenti tre-
tieho ročníka odboru Ško-
la podnikania: Matúš Bača 
a Denis Šavara. Projekt je 
financovaný Európskou 
úniou.
Comenius team SOŠ

Obvodné kolo – Olympiáda v an-
glickom jazyku na ZŠ Mlynská
Kategória 1A
2.miesto Janka Kohlmanová - 
ZŠ J. G. Tajovského
Kategória 1B
1.miesto Michaela Čerkesová – 
ZŠ J. G. Tajovského
Obvodné kolo – Olympiáda v 
nemeckom jazyku na ZŠ J.G. 
Tajovského
Kategória 1A
2.miesto Alena Tináková ZŠ 
Mlynská
3.miesto Veronika Sarňáková - 
ZŠ J.G. Tajovského
Kategória 1B
1.miesto Daniela Paunovičová - 
ZŠ J.G. Tajovského
Obvodné kolo Matematickej 
olympiády na GAB
Žiaci a žiačky 5. ročníka
2.miesto Heliodor Macko - ZŠ 
J.G. Tajovského
3.miesto Tomáš Zeman – ZŠ s 
VJM A. M. Szencziho
Žiaci a žiačky 9. ročníka
3.miesto Erik Šarmír - ZŠ J.G. 
Tajovského
Obvodné kolo Biologickej olym-
piády na ZŠ J. G. Tajovského
kategória C – prakticko-teore-
tická časť
1.miesto Tomáš Petrík - ZŠ J.G. 
Tajovského
2.miesto Soňa Molnárová - ZŠ 
J.G. Tajovského
3.miesto Andrej Rondoš – GAB
Projektová časť:
1.miesto Martina Mészárosová 
– ZŠ Mlynská
2.miesto Tamara Xeničová - ZŠ 
J.G. Tajovského
3.miesto Dominika Bognárová 
– ZŠ Mlynská
Obvodné kolo Geografickej 

olympiády na ZŠ Mlynská 
Kategória H/6.roč.
1.miesto Tomáš Chalás – ZŠ 
Mlynská
2.miesto Nina Bučeková – GAB
Kategória G/7.roč.
1.miesto Tomáš Vörös - ZŠ J. G. 
Tajovského
2.miesto Mária Košecká – ZŠ 
Mlynská
3.miesto Pavol Toth Vaňo – GAB
Kategória F/8.roč.
1.miesto Monika Kráľová – ZŠ J. 
G. Tajovského
2.miesto Adam Medovarský – 
ZŠ J. G. Tajovského
3.miesto Jakub Žůrek – GAB
Obvodné kolo Dejepisnej olym-
piády na ZŠ J. G. Tajovského
Kategória C
2.miesto Matej Cintula  - ZŠ J. 
G. Tajovského
Kategória D
1.miesto Dávid Leonardo Mar-
šovszký – GAB
2.miesto Andrej Tibenský – ZŠ 
Mlynská
Kategória E
1.miesto Mária Košecká – ZŠ 
Mlynská
2.miesto Timotej Michalka – 
GAB
3.miesto Lucia Sóosová – ZŠ J. 
G. Tajovského
Kategória F 
1.miesto Katarína Vicenová – 
ZŠ J. G. Tajovského
Obvodné kolo Fyzikálnej olym-
piády na ZŠ J. G. Tajovského
Kategória E
1.miesto – Adam Medovarský - 
ZŠ J. G. Tajovského
2.miesto – Bianka Zamatóczka 
- ZŠ J. G. Tajovského 3.miesto 
- Lenka Novotná - ZŠ J. G. Ta-
jovského

Výsledky obvodných olympiád

V obradnej sále Mestského 
úradu sa 11. marca konala 
výročná schôdza Oblastnej 
organizácie Konfederácie 
politických väzňov Sloven-
ska (KPVS). Hosťami boli vi-
ceprimátorka Mesta Senec 
Helena Nemcová a predse-
da západoslovenského re-
giónu KPVS Peter Sandtner, 
ktorý predniesol modlitbu za 
zosnulých členov konfederá-
cie. Poďakoval bývalým poli-
tickým väzňom. Predsedníč-
ka seneckej Oblastnej orga-
nizácie KPVS Alžbeta Rosen-
bergová vyhodnotila činnosť 
oblastnej organizácie za rok 

2012. Predseda informoval 
o podujatiach, ktoré organi-
zuje ústredie konfederácie a 
načrtol aj pripravované zme-
ny. Pani Rosenbergová po-
ďakovala vedeniu mesta Se-
nec za morálnu aj materiálnu 
podporu. Pani viceprimátor-
ka vyjadrila hlbokú úctu voči 
tým, ktorí napriek represiám, 
ktoré znášali spolu so svoji-
mi rodinami, nezanevreli na 
ľudí, ale naopak pomáhali, 
kde sa len dalo. Títo ľudia si 
napriek nemilosti bývalého 
režimu zachovali  svoju dôs-
tojnosť a vieru, čím si vyslú-
žili uznanie.                     VCs

Stretnutie členov KPVS

V Čechách vznikol televíz-
ny projekt EXIT 16, ktorý 
nezostal len na obrazovke, 
ale úspešne sa vydal me-
dzi mládež ako EXIT TOUR. 
Riaditeľ slovenskej verzie 
tohto projektu Mgr. Peter 
Michalčík ho priviezol aj do 
seneckých škôl.
Prečo ste sa rozhodli pri-
niesť projekt na Slovensko?
Je v mnohých rozmeroch 
veľmi jedinečný. Prinášame 
ineraktívne prednášky pre 
študentov na témy, ktorým 
každodenne v živote čelia a 
s ktorými sa často nevedia 
popasovať. Sú to napr.: Sex, 
AIDS, vzťahy, závislosti (al-
koholizmus, fajčenie, drogy), 
pornografia a zneužívanie, 
sebahodnota, zdravá rodi-
na, rasizmus a holokaust a 
podobne. Naši lektori sú z 
rôznych krajín a každý z nich 
má s  témou, ktorú pred-
náša, osobnú skúsenosť. 
Prinášame teda skutočný 
príbeh a ponúkame výcho-
diská. Sprevádza nás hu-
dobná skupina FAITH CHILD 
z Veľkej Británie. Celý týždeň 
sme v jednom meste, každý 
deň na inej škole a popolud-
ní pripravujeme aktivity pre 
študentov. Na konci týždňa 
je koncert skupiny a v sobo-
tu afterpárty. So študentmi, 
ktorí majú záujem, sa snaží-
me pracovať aj po EXIT Tour.
Aké máte odozvy od študen-
tov a aké od pedagógov?
Odozvy sú neskutočné. Po 
každom EXIT Tour rád si čí-
tam listy, ktoré nám posiela-
jú vedenia škôl. Pedagógo-

via nám potvrdzujú, že to, o 
čom naši lektori rozprávajú, 
študenti potrebujú počuť. Asi 
najúžasnejším dôkazom je, 
keď po prednáške študenti 
nechcú odísť z tried a ďalej sa 
pýtajú a vyjadrujú túžbu po 
zmene.  Naši lektori na pred-
náškach vytvárajú atmosféru 
prijatia a dôvery a pýtajú sa 
študentov, ako sú na tom s 
drogami. Skúsenosť je taká, 
že s drogami začínajú deti už 
na ZŠ. Skúsenosti mladých 
ľudí s drogami sa z roka na 
rok zväčšujú. Vek tých, ktorí 
sa k drogám dostanú, sa zni-
žuje. Nemôžeme sa na to len 
pozerať, musíme s tým niečo 
robiť. Závislosť mladých ľudí 
rastie. Mladí ľudia sú viac zá-
vislí na materiálnych veciach, 
peniazoch, sexuálnom uspo-
kojení, túžia po zážitku, chcú 
to mať a mať to hneď. Nemajú 
zdravé vzory v rodine, v spo-
ločnosti, v médiách. Cítia sa 
neprijatí, nepochopení, cítia 
nespravodlivosť a sú ľahkou 
korisťou mnohých lákadiel. 
Sú však otvorení a túžia po 
zmene. My sa ich snažíme 
nasmerovať.
Čo odporúčate mladým ľu-
ďom ako prevenciu alebo 
riešenie závislostí?
Aby boli k sebe úprimní, pri-
znali si problém a povedali to 
niekomu, o kom vedia, že im 
chce pomôcť. Vždy existuje 
riešenie. Môžu sa zastaviť a 
zmeniť svoj život. Môžu sa 
zveriť aj nám, či lektorom, 
ktorí sa týmto témam profe-
sionálne venujú. MO

Exit Tour v Senci
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Program na apríl
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. apríla  Veľkonočný ponde-
lok a 2. apríla utorok
JACK ZABIJAK OBROV  3D
Pradávna vojna medzi ľud-
skou rasou a bájnymi obrami 
ožíva, keď sa mladý farmár 
Jack vydá zachrániť prin-
ceznú. Dobrodružná cesta 
mladého hrdinu je plná „veľ-
kých“ nástrah..
USA MP 114 min.
Vstupné: 6,00 Eur

4.. štvrtok o 18 00 hod. 3D
5. piatok o 20 00 hod. 2D
G.I.JOE: ODVETA
Špeciálna vojenská jednot-
ka s krycím názvom G.I,Joe, 
bude znovu zachraňovať 
svet. Vo filme hrajú akčné 
ikony: Dwayne Johnson, 
Bruce Willis.
USA MP 110 min.
Vstupné: na 2D formát  4,00 
Eur
Vstupné: na 3D formát  6,00 
Eur

5. piatok     2D                                                                                                                                 
6. sobota     3D 
KRÚDOVCI
Dobrodružná animovaná ko-
média rozpráva príbeh prvej 
pravekej rodiny na svete – 
Krúdovcov. Čaká ich veľká 
skúška, ale tiež najväčšie 
dobrodružstvo ich života. 
Animovaná rozprávka.
USA MP 90 min. slovenský 
dabing
Vstupné: na 2D formát 4,00 
Eur
Vstupné: na 3D formát 6,00 
Eur

8. 9. pondelok – utorok
GAMBIT
Okradnúť pracháča o jeho 
vzácny obraz,  na uskutoč-
nenie plánu je potrebná po-
moc. Ideálnou kandidátkou 

je Nicole, kráľovná rodea z 
Texasu. Plán sa naruší ...
V hlavných úlohách: Came-
ron Diaz, Colin Firth, Alan 
Rickman a ďalší.
Vstupné: 4,00 Eur

11. 12. štvrtok – piatok
HOSTITEĽ
Film natočený podľa rovno-
menného knižného bestsel-
leru americkej spisovateľky 
Stephenie Meyerovej,  autor-
ky mega úspešnej Twilight 
Ságy. V hlavných úlohách 
romantického sci-fi thrilleru 
o láske, mimozemských du-
šiach a snahe o záchranu 
posledných nepostihnutých 
ľudí
Uvidíme: Saoirse Ronan, 
Maxa Ironsa, Diane Kruger a 
Williama Hurta.
USA MP 105 min.
Vstupné: 4,00 Eur

12. piatok o 20 00 hod.
PARÍŽ – MANHATTAN
Príbeh slobodnej svojráznej 
farmaceutičky Alice, ktorá 
nachádza únik zo samoty vo 
filozofických filmoch Woody-
hoAllena. V nich totiž dokáže 
nájsť odpoveď na všetko.
Skvelá komédia pre každého 
i pre toho, kto jeho filmy vô-
bec nepozná.
Fr MP 77 min.
Vstupné: 4,00 Eur

13.14. sobota – nedeľa
JURSKÝ PARK        3D
Skupina ambicióznych ved-
cov vytvorí prírodný park, 
so živými  predhistorickými 
zvieratami,
ktoré žijú na pustom, ďale-
kom ostrove. Príbeh kľudnej 
návštevy na ostrove sa rých-
lo zmení na nočnú moru po-
tom ako....Dobrodružný  sci-
-fi film. Réžia: Steven Spiel-
berg.
USA MP 127 min. dabing
Vstupné: 6,00 Eur

15. pondelok 
NAŠROT
Jeff má práve 21 a plnoletosť 
sa musí poriadne osláviť. 
Opiť sa na šrot sa však neod-

porúča noc pred najväčšou 
skúškou na medicíne. Komé-
dia.
USA MP 92 min.
Vstupné: 4,00 Eur

16. utorok
JANÍČKO A MARIENKA : 
LOVCI ČARODEJNÍC         3D
Pomsta je sladšia než per-
ník. Čo sa v mladosti naučíš, 
v starobe ako by si našiel – 
ide o fantastickú komédiu s 
množstvom temných podtó-
nov, drastických záberov a 
pod.
USA MP 83 min.
Vstupné: 6,00 Eur

18. 19. štvrtok – piatok
SCARY MOVIE 5
Piate pokračovanie úspeš-
nej filmovej série. Zlá ener-
gia prenikne do práce Jody 
a Dan.- uvedomia si, že ich 
rodinu prenasleduje desivý 
démon. Spoločne za pomo-
ci tímu špecialistov a video-
kamier, musia nájsť riešenie, 
ako sa démona zbaviť, kým 
nebude príliš neskoro.
USA MP 15 100 min. 
Vstupné: 4,00 Eur
  
20. 21. sobota – nedeľa
PÁD BIELEHO DOMU
Príbeh bývalého agenta taj-
nej služby, ktorý sa usiluje 
zabrániť teroristickému úto-
ku na samotný Biely dom. 
Akčný thriller. V hlavných 
úlohách: Morgan Freeman, 
Aaron Eckhart, Angela Bas-
set a ďalší.
USA MP 110 min. 
Vstupné: 4,00 Eur
23. utorok a 25. štvrtok

NEVEDOMÍ
Film rozpráva príbeh, keď ži-
vot na povrchu Zeme už nie 
je bezpečný pre ľudí, a preto 
žijú nad oblakmi. V hlavných 
úlohách: Tom Cruise, Mor-
gan Freeman, Olga Kurylen-
ko. Dobrodružno-akčný film.
USA MP 131 min.
Vstupné: 4,00 Eur

27. 28. sobota – nedeľa
ZLOMENÉ MESTO

Kriminálny thriller s hviezd-
nym obsadením: Mark Wahl-
berg, Russell Crowe a Cathe-
rine Zeta-Jones. Billy  je 
vďaka kiksu, už iba bývalým 
policajtom, starosta Brookly-
nu mu ponúkne vrátenie poli-
cajného odznaku a pištole, a 
k tomu aj pekný balík peňazí. 
Ponuka je spojená s jednou 
podmienkou.
USA MP 15 
Vstupné: 4,00 Eur

29. pondelok
JACK ZABIJAK OBROV                                                                                                          
Dobrodružná cesta mladého 
hrdinu je plná „veľkých“ ná-
strah..
USA MP 114 min.
Vstupné: 4,00 Eur

30. utorok
DÁVAM TOMU ROK
Ich svadobný deň je ako z 
rozprávky. Vydržia spolu as-
poň jeden rok ?
VB MP 97 min. 
Vstupné: 4,00 Eur

Detské filmové predstavenia:

14. nedeľa o 15 30 hod.
JURSKÝ PARK        3D
Skupina ambicióznych ved-
cov vytvorí prírodný park, 
so živými  predhistorickými 
zvieratami,
ktoré žijú na pustom, ďale-
kom ostrove. Príbeh  kľud-
nej návštevy na ostrove sa 
rýchlo zmení na nočnú moru 
potom ako....Dobrodružný 
,sci-fi film. Réžia: Steven 
Spielberg.
USA MP 127 min. dabing
Vstupné: 6,00 Eur

21. nedeľa o 15 30 hod.
KOCÚR V ČIŽMÁCH  3D
V ďalšom príbehu z Krajiny 
za siedmimi horami sa di-
váci dozvedia niečo viac o 
vtipnom bitkárovi a milovní-
kovi na úteku – Kocúrovi v 
čižmách.
USA Vhodné pre všetky ve-
kové skupiny slovenský da-
bing 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur
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Vážení návštevníci kina Mier v Senci, 
dovoľujeme si Vám oznámiť, že v záujme skvalit-
nenia ponúkaných služieb nás od januára 2013   
nájdete aj na sociálnej sieti Facebook.sk/kinose-
nec. Okrem aktuálnej filmovej ponuky tu nájdete aj 
detailnejšie informácie k jednotlivým filmom vrá-
tane trailerov. Veríme, že táto služba Vám pomôže 
lepšie sa zorientovať a vybrať si z pestrej progra-
movej ponuky nášho kina. Tešíme sa na Vás –                                                                                                                       
Alžbeta  Ležáková – vedúca kina Mier v Senci

7.4. o 15.30 hod.
„Putovanie rozprávkovom“ 
– divadlo Babena
Divadelné predstavenie pre 
deti. Vstupné: 2.50 Eur

22.4. pondelok o 19. hod
„Szidi Tobias and Band“ 
koncert známej herečky a 
speváčky.
Vstupné: 10,-Eur

Predpredaj: kancelária, po-
kladňa kina, Labyrint

26.4.  pia. o 19.hod
„EXIT Tour Senec“
Záverečný koncert týž-
dňového preventívneho 
programu proti závislos-
tiam v Senci. Vstup voľný. 
Pre mládež od 12 rokov.

Kultúrne podujatia: Labyrint

Výstavy
Poklady mincí zo Senca a 
okolia
Výstava prezentuje nálezy 
mincí nielen zo Senca, ale aj 
z Boldogu, Čataja, Ivanky pri 
Dunaji a Novej Dedinky. Svo-
jim 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 ka-
mennej, história stredoveku 
a novoveku v archeologic-
kých nálezoch a archívnych 
dokumentoch, živá i neživá 
príroda od Čiernej Vody po 
Svätý Martin. Dermoplastic-
ké preparáty zvierat, nálezis-
ko mamuta v Senci.

Prednášky, semináre
24. apríl  (streda), 19.00
Ing. Ján Maglocký: Čo (ne)
vieme o stromoch III.  alebo 
dendrológia na pokračova-
nie: okrasné sadovníctvo. 
Prednáška.

26. apríl  (piatok), 9.00
Vedomostná konferencia 
žiakov základných škôl s 
vyuč. jaz. maďarským za-
meraná na regionálne deji-
ny. Hlavný organizátor: Zák-
ladná škola Alberta Molnára 
v Senci. Miesto konania: mú-
zeum.  

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

12. piatok o 18.00 hod.
Vernisáž: Martin Cuco Lu-
ciak /maľba/ „SUPERHRDI-
NOVIA VS. VYSOKÁ ZVER“, 
Luka Brase /maľba/ „BACK 
HOME“. Výstavy trvajú od 5. 
4. do 30.4. 2013.  

13. sobota o 16.00 hod. 
„POSTRACH SAMKO!“
detské bábkové predstave-
nie Teatro Neline. Vhodné 
pre deti 3 – 9 rokov. Vstupné: 
2,50 Eur 

19. piatok o 20.00 hod.
3. TANČIAREŇ „LATINO 
PÁRTY S EMETERIOM“ Ta-
nečný večer pre verejnosť v 
sprievode dynamickej latin-
sko-americkej hudby. Vstup-
né: 3,- Eur 

26. piatok o 10.00 hod.
III. ročník „Celodenný taneč-
ný HIP – HOP WORKSHOP 
PRE DETI “ 
Katka, Ferdo, Branu ONE. 
Vstupné: 10,- Eur

28. nedeľa o 16.00 hod.
„POPOLUDNIE ČAROV-
NÝCH STRÚN“ - Koncert
Vladimír Kubalák - gitara 
Duo Charis: Kristína Janičko-
vičová  - violončelo, Miriam 
Gašparíková – klavír
Vstupné dobrovoľné

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

5. 4.  o 18.00 -  08.00 piatok
„Noc s Andersenom“

Poďte s nami prežiť rozpráv-
kovú noc   v priestoroch 

Mestskej knižnice v Senci

17. 4.  o 9.00 streda
„Kráľ čitateľov“

Vedomostná súťaž pre žia-
kov základných škôl

Mestské múzeum: Turecký dom

Kultúrne podujatia: kinosála

Mestská knižnica
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Daniela Kerešťanová, Jakub Balogh, 
Michal Moravčík, Lenka Brdečková, 
Mojmír Dudáš, Peter Török,
Samuel Vilčinský, Leo Fiala, Alexan-
der Gábriš, Adam Kausitz, Michaela 
Macichová, Vanda Gombalová,
Nela Kováčiková, Márk Hideghéty, 
Natanael Suchý, Tomáš Kubíček, Mia 
Púryová, Alexander Mátyus,
Marek Majerník, Leo Kret, Lillien Cin-
gelová, Jakub Morong

Manželstvo uzatvorili

Peter Žilák – Ivana Untermayerová 

Blahoželáme jubilantom

Dňa 26. februára 2013 dovŕšil La-
dislav Heringes 80 rokov. Osláven-
covi zo srdca blahoželajú, pevné 
zdravie a radosť zo života prajú man-
želka a deti s rodinami.
Heringes László 2013 február 26-
án betöltötte a 80. születésnapját. 
Az ünnepeltnek szívből gratulál, jó 
egészséget, vidámságot és életerőt 
kíván felesége és gyermekei család-
jaikkal.

Jednota dôchodcov 

Elena Ingeliová (80), Ing. Martin Ku-
ruc (80), Margita Galbavá (70), Teré-
zia Heribanová (70), Klára Šimková 
(75), Ing. Ján Tkáč (75), Anna Für-
stenzellerová (65)

Klub dôchodcov

Anna Fürstenzellerová (65), Emília 
Jánošová (65), Ľudovít Vavró (65), 
Mária Galambos (65),  Margita Gal-
bavá (70), Ing. Alžbeta Horinová (70), 
Mária Peričková (70), Helena Sebő-

ková (75), Klára Šimková (75), Elena 
Ingeliová (80), Ing. Martin Kurucz 
(80)

Slovenský zväz telesne po-
stihnutých ZO č. 215 v Senci

Zbyněk Dudáš (65), Valéria Mészáro-
sová (70) 

Navždy nás opustili

Július Németh 1958, Vincent Horváth 
1947, Anna Pavlovičová 1926, Rená-
ta Nemčovičová 1966,
Alexander Makki 1935, Karol Kleberz 
1943, Miroslav Gabriš 1951, Ivan Ho-
rina 1940,
Mária Račková 1921, Karol Michalek 
1937

 31. marca uply-
nulo 20. výročie 
úmrtia Štefana 
Pomsahára. S 
láskou a vďakou 
naňho spomína-
jú: Štefan, Alžbe-
ta, Eva a Tibor s 
rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, spolu s nami, 
tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 9. marca uply-
nul rok čo nás na-
vždy opustila naša 
milovaná mamič-
ka, svokra, sestra, 
babka a prababka 
Mária Jačianská 
rod. Gulyásová. S láskou a vďakou 
na ňu spomína smútiaca rodina. 
Chýbaš nám.

Ďakujeme všetkým príbuzným a 
priateľom ako aj ostatným známym 
za odprevadenie na poslednej ceste 
našu drahú mamičku Katarínu Wa-
schinovú, ktorá sa s nami rozlúčila 
dňa 5. Februára 2013. Ďakujeme za 
kvetinové dary a prejavenú sústrasť. 
S úctou smútiaca rodina.

Dňa 4. apríla uply-
nie 6 rokov čo 
nás navždy opus-
til náš milovaný 
manžel, otec a 
dedko František 
Jánó. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. S láskou spomíname. Smútiaca 
rodina.

Dňa 16. marca 
sme si pripome-
nuli 20. výročie, 
čo nás navždy 
opustila naša 
milovaná mamič-
ka, stará mama, 
prababka Mária 
Horváthová. 
S láskou na Teba spomíname, na-
vždy ostaneš v našich srdciach. 
Smútiaca rodina

Már 20 éve, hogy örökre itt hagytál, 
Drága emlékeddel szívünkben ma-
radtál. 
Bármilyen csodás e világi élet, 
Pótolni  nem tud senki sem téged.“
Fájó szívvel emlékeztünk halálának 
20. évfordulóján a drága jó édes-
anyára, nagymamára, dédnagyma-
mára – Horváth Máriára. 
Emlékét örökké szívünkben őrizzük.
Gyászoló családja

Dňa 16. marca uplynulo 4 roky, čo 
nás navždy opustila naša drahá 
dcéra, ses-
tra, mamič-
ka, babička 
Adriana Fel-
vidékyová, 
rod. Kisová. 
Kto ste ju 
poznali, ve-
nujte jej pro-
sím, spolu s 
nami, tichú 
spomienku. 
Smútiaca rodina.



11SENČAN  apríl 2013 OSOBNOSŤ

Tibor Huszár je späť po 
prekonaní ťažkej choroby. 
Videli sme ho v hľadisku 
Slovenského národného di-
vadla v priamom prenose 
zo slávnostného galavečera 
odovzdávania cien Krištá-
ľové krídlo za rok 2012. Ti-
bora Huszára ako jedného  
z troch nominovaných  
v kategórii výtvarné umenie 
predstavili ako medzinárod-
ne uznávaného slovenské-
ho fotografa, ktorý zasvätil 
celý svoj život čiernobielej 
autorskej fotografii a v za-
chytení nálad a vystihnutí 
ducha doby je absolútnym 
majstrom. Dodajme ešte, 
že je laureátom mnohých 
významných ocenení, na-
posledy získal v roku 2011 
v Prahe Európsku kultúrnu 
cenu Trebbia za podporu 
umenia, tvorivú činnosť a prí-
nos k dialógu kultúr. Porota 
udelila cenu Krištáľové krídlo 
sochárovi Jozefovi Jankovi-
čovi.
Ako vnímaš rozhodnutie 
poroty?
Jozef Jankovič je môj dob-
rý priateľ a je vynikajúci vý-
tvarník. Zo srdca som mu to 
prial. Bol som tam so svojimi 
deťmi aj so sestrou Jolikou a 
stretol som sa s vynikajúcimi 
priateľmi. To je tak, že v pod-
state za ten krátky čas života 
sa stretneme s chorobami, 
so smrťou, odchodom svo-
jich blízkych do neznáma. 
No a potom nám zostáva iba 
práca aj po práci. Ten večer 
som vnímal ako vynikajúce 
stretnutie s priateľmi a s os-
tatnými ľuďmi, ktorí zdieľajú 
podobné názory ako ja. 
Hovorí sa, že Krištáľové 
krídlo je „Slovenská Nobe-
lovka“ a už samotná nomi-
nácia je vysoké ocenenie.
Viem a viem aj to, že dlhé 
roky som navrhovaný rôz-
nymi inštitúciami na štátne 
vyznamenania, ale ako sa 

hovorí, niečo do toho vždy 
príde. Práve včera som sa 
však dozvedel, že 31. janu-
ára mi Akadémia múzických 
umení v Prahe udelila titul 
profesora, takže čakám na 
menovací dekrét, ktorý mi 
má odovzdať prezident Čes-
kej republiky. 
Čo Ťa spája s FAMU v Pra-
he?
Som absolventom FAMU. Sú 
ku mne neskutočne veľkory-
sí. Sú na mňa hrdí, že som 
ich absolventom. 
S fotografovaním si začal v 
Senci. Bolo to určujúce pre 
Tvoju ďalšiu tvorbu?
Človek čerpá celý život z 
prostredia, odkiaľ vyšiel. Ja 
som sa narodil v Réci, ale na 
základnú školu som chodil v 
Senci, keď sme sa presťaho-
vali na Šafárikovu ulicu. Moja 
mladosť do tých 17-18 rokov 
bola spätá so Sencom. Bola 
tam skupina mladých foto-
grafov a filmárov,  vo Fran-
tiškinom domove (vtedajší 
kultúrny dom), s ktorými som 
začal robiť. Najviac sa mi ve-
noval Ivan Augustovič, on ma 
priviedol k fotografovaniu. 
Boli sme filmármi seneckých 
podujatí.  Moja vôbec prvá 
výstava bola v Ľudovej škole 
umenia v Senci v roku 1971 
alebo 1972. Veľa inšpirácie 
som získal v tom období. Do-
kazuje to aj fakt, že niektoré z 
mojich najslávnejších snímok 
som fotil v Senci, napríklad 
aj medzi olašskými cigánmi. 
Rád sa vraciam do Senca, rád 
sa tam stretávam s priateľmi 
pri káve. Senec je aj preto 

úžasný, že je multikultúrnym 
mestom. Každý Senčan ho-
voril po maďarsky aj po slo-
vensky, dokonca aj Slováci 
sa naučili po maďarsky. Vieš, 
možno trošku preháňam, ale 
zdá sa mi, že to bol taký malý 
New York, pretože bol veľmi 
tolerantný a možno stále je. 
Žili tam Židia, Slováci, Maďa-
ri, katolíci a luteráni a nikdy 
tam neboli žiadne roztržky. Aj 
to je dôvod, prečo láka veľa 
ľudí a aj preto má veľa krea-
tívnych ľudí.
Čo Ťa dnes inšpiruje? 
Dva roky som mal absenciu. 
Nič som nerobil. Až minulý 
rok som sa naštartoval. Ro-
bím naďalej analógovú, čier-
nobielu fotografiu. Robím 
ľudí, lebo mám ľudí rád. Za-
čal som tým, že som išiel do 
Brazílie, fotil som karneval, 
potom som robil favely. Bol 
som v Paríži. Som členom 
Cité Internationale des Arts, 
ktorú založila Madamme 
Simone F. Brunau. Je to or-
ganizácia, ktorá vlastní 380 
ateliérov v Paríži. Slovensko 
tam má tiež svoj ateliér a 
práve tam som vymyslel pro-
jekt, ktorý je poklonou Na-
darovi, francúzskemu prie-
kopníkovi portrétnej fotogra-
fie. So starým rolleyflexom, 
pred šedým pozadím, som 
fotografoval vyše 250 umel-
cov z 50 štátov sveta. Teraz 
z toho robím pre Francúzov 
knihu. Bude to veľká kniha v 
rovnakom formáte ako môj 
album „Cigáni“, s rozsahom 
okolo 400 strán. Plánujem aj 
výstavu snímok z knihy na 

parížskej radnici. 
Akých umelcov si fotil do 
tejto knihy?
Je ich tak veľa! Uvidíte to v 
knihe, nechcem teraz vybrať 
nikoho, ale predsa spome-
niem zopár našich, ktorí ma 
navštívili v Paríži: Jožko Jan-
kovič, Milan Lukáč, Marek 
Ormandík, Vlado Ossif, Jož-
ko Ondzík.
Tvoj najnovší projekt beží v 
Paríži, čo ďalej?
Budúci rok idem robiť knihu 
o nórskej maliarke, ktorá žije 
v Egypte, je vydatá za Butrus 
Butrus Ghálího. Potom pôj-
dem do Brazílie. Získal som 
štipendium od Brazílčanov, 
budem fotiť zase favely. No 
a keď to skončí, tak odídem 
na niekoľko rokov do Parí-
ža. Učím sa po francúzsky, 
chcel by som fotiť Paríž. 
Vrátiš sa?
Milujem Slovensko, bývam 
tu v lone prírody v Harmónii 
pri Modre na samote a moje 
letné sídlo je na Hradišských 
vrchoch medzi Poltárom 
a Lomom nad Rimavicou. 
Kúpil som tam pred pár 
rokmi laznícku školu, ktorú 
som prebudoval. Chodím 
tam s mojimi študentmi na 
workshopy. Mám rád Slo-
vensko, len ma štve, že ľudia 
sa nevedia tešiť z úspechu 
druhého, majú veľmi ne-
gatívny pohľad na svet, ale 
možno sa to zmení, kým bu-
dem preč. 
Text: VCs
Foto: Arnold Newman (por-
trét Tibora Huszára), 
Tibor Huszár

Svetoznámy fotograf Tibor Huszár na prahu nového začiatku
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János Lackfi očaril Senčanov
János Lackfi, laureát ceny 
Attilu Józsefa, je spisova-
teľ, básnik, redaktor, pre-
kladateľ a literárny vedec, 
ktorý 25. februára predná-
šal v Labyrinte. V predpo-
ludní bol hosťom detského 
a mládežníckeho klubu 
„Kincskereső“. Deti z klubu 
dôverne poznajú Lackfiho 
básne a texty, stali sa sú-
časťou ich slovnej zásoby, 
vysvetlila Margit Polák.  
Približne 80 detí zo škôl 
s VJM Senca a Reci si ra-
dostne užívalo prítomnosť 

básnika, ktorý si k nim na-
šiel cestu tým, že pristupu-
je k umeniu tak, ako k oča-
rujúcej interaktívnej hre. 
János Lackfi je vynikajúci 
interpret, takže večer si 
hneď získal aj dospelé 
obecenstvo. Priaznivci po-
ézie čítali úryvky z Lackfi-
ho diel na úvod literárneho 
večera. Potom si vzal slovo 
autor, ktorý pútavo a s hu-
morom rozprával o poézii, 
o sebe, o svojich vrstovní-
koch a o umení ako o vzru-
šujúcej hre.  VCs

Lackfi János egyénisége meghódította  
a szencieket

Lackfi János a József At-
tila-díjas író, költő, mű-
fordító, szerkesztő és a 
Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem bölcsészkarának 
docense február 25-én dé-
lelőtt a Kincskereső Ifjúsági  
és Gyermekklub vendége 
volt, majd este a Csemadok 
Városi Alapszervezete, va-
lamint a VMK könyvtára és 
a Szenc és Vidéke Társulás 
meghívásának tett eleget a 
Labirintus-központban. Po-
lák Margit elmondta, hogy 
a Kincskeresők óvodás 
koruktól mondják Lackfi 
János verseit, amelyek már 
szókincsük részévé váltak. 
Most végre találkozhattak a 
költővel, aki nem a Parnasz-
szus legtetejéről szólt hoz-
zájuk, hanem egy jó móka 
keretében, mondván, hogy 
a költészet játék, varázslat, 
csoda. Mintegy 8O gyerek 
(a szenci magyar iskolák di-
ákjai és a rétei kisiskolások) 
élvezték önfeledten a be-
szélgetést a versek szüle-
téséről, az interaktív játékot 

a költővel és a költészettel. 
Lackfi János előadómű-
vésznek is kitűnő, így este 
a felnőttek nyelvén szólva 
is nagy sikert aratott. Az 
irodalmi est bevezetőjében 
Vojtek Balázs, Simon Ben-
ce és Bárdos Ágnes olva-
sott föl Lackfi János mű-
veiből, majd a szerző vette 
át a szót, hogy beszéljen 
a költészetről, önmagáról 
és a pályatársakról, a mű-
vészetről, mint az esendő 
ember önfeledt játékáról.                                   
VCs

Foto: Gábor Agárdy

Foto: Gábor Agárdy

Vernisáž Ferenca Petrlu a 
Lajosa Szkukáleka sa konala 
17. marca v Labyrinte MsKS.  
V nevšednom priestore La-
byrintu sú obrazy inštalo-
vané v oddelených priesto-
roch za sklenenými stenami, 
naraz spolu aj oddelene.  O 
živote a umeleckom vývo-
ji výtvarníkov porozprával  
Jenő Görföl.  Mikrofón pre-
vzala  Ágnes Bárdos, aby s 
humorom jej vlastným, vyob-
racala majstrov, ktorí zožali 
veľa úsmevov a potlesku od 
obecenstva. Na scénu vstú-

pila Margit Polák, aby uvied-
la  prezentáciu básnickej pr-
votiny „Átutazoo” od Kinga 
Bárdos, ktorú autorka sama 
ilustrovala. Najprv traja priaz-
nivci poézie  čítali  zo zbierky 
a potom sa spisovateľka a ly-
rička Mária Haraszti podelila 
s poslucháčmi o svoje dojmy 
z diela.  Príjemne naladené 
obecenstvo  sa rozišlo do 
výstavných boxov, postavili 
sa do radu na autogramiá-
du, alebo sa išli občerstviť a 
porozprávať sa s priateľmi pri 
švédskom stole.    VCs

Petrla Ferenc és Szkukálek 
Lajos festőművészek közös 
tárlatának ünnepélyes meg-
nyitóját március 17-én a La-
birintus központban tartot-
ták meg. A művészek képei 
a Labirintus sajátos terében 
üvegfalakkal leválasztott 
négy kiállító teremben van-
nak elhelyezve, így egyszer-
re vannak jelen együtt és kü-
lön.   Görföl Jenő a művésze-
ket méltató megnyitó beszé-
dében fölvázolta életpályáju-
kat és művészi  fejlődésüket.     
Ezután Bárdos Ágnes vette 
át a mikrofont, hogy a tőle 
megszokott humorral kér-

dezze ki a művészeket, akik 
ügyesen „vették a lapot”, 
amit a közönség derültség-
gel és tapssal jutalmazott. 
Polák Margit végül fölvezette 
az est következő program-
pontját: Bárdos Kinga, saját 
fotóival illusztrált, „Átutazoo“ 
című verseskötetének bemu-
tatóját. Előbb Matus Mónika, 
Ballán Viktória és Vysztavel 
Csaba olvasott föl egy-egy 
verset, majd Haraszti Mária 
méltatta a kötetet.  A közön-
ség ezek után elindulhatott 
tárlatot nézni, verses kötetet 
dedikáltatni, vagy a büféasz-
talnál felfrissülni. VCs

Vernisáž Ferenca Petrlu a Lajosa Szkukáleka

Petrla Ferenc és Szkukálek Lajos tárlatnyitója

A Szenczi Molnár Albert 
Alapiskolában 2013. már-
cius 19-én megrendezett 
„Poznaj slovenskú reč” el-
nevezésű versenyen az 1. 
kategóriában 1. helyezést 
ért el Stranák Emma, a 2. 
kategóriában 3. lett Kovács 
Nicol, mindketten a nyitrai 
országos forduló szereplői 
lesznek június 5-én.

19. marca 2013 v tradičnej 
súťaži „Poznaj slovenskú 
reč“ na Základnej škole 
Alberta Molnára Szenczi-
ho sa umiestnila na prvom 
mieste v 1. kategórii Emma 
Stranák a na treťom mieste 
v 2. kategórii Nicol Kovács, 
obe žiačky sa zúčastnia ce-
loštátneho kola súťaže 5. 
júna v Nitre.

Poznaj slovenskú reč 2013
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V dňoch od 3. do 7. marca sa 
uskutočnil už vyše dvadsiaty 
ročník jarného čitateľského tá-
bora, ktorý organizuje Oblast-
ný výbor Csemadoku v Sen-
ci.  Ranč  Boldizsára Paulisza  
v Dolných Obdokovciach bol 
domovom účastníkov. Do tá-
bora pod Zoborom prišlo 29 
detí, prevažne zo základných 
škôl s VJM okresu Senec a 
už tradične aj z obce Bezenye 
(Maďarsko). Deti si mohli vybrať  
z aktivít podľa svojho záujmu. 
Pri príležitosti blížiaceho sa 
výročia revolúcie z roku 1848 
pripravil básnik Lajos Böröndi 
prezentáciu o putovaní bás-

nika a revolucionára Sándora 
Petőfiho na území Uhorska 
počas revolúcie. Etnografka 
Mária Jókai oboznámila deti 
s ľudovými zvyklosťami viažu-
cimi sa na kresťanské sviatky,  
s dôrazom na veľkonočné.   
Z programu nechýbalo ani ma-
ľovanie kraslíc. Viktória Néveri 
sa venovala deťom zaujímajú-
cim sa o maľovanie na sklo. 
Mónika Szabó prezentovala 
svoju knihu o morskom potá-
paní a Margit Polák zaranžova-
la kvíz o materinskom jazyku. 
Veľký úspech zožal koncert 
dvoch členov skupiny Korzár 
a populárny výlet do Nitry.                           

Immár több mint huszadik 
alkalommal került megrende-
zésre a tavaszi olvasótábor a 
Csemadok Szenci Területi Vá-
lasztmánya szervezésében. 
Mintegy tíz éve már, hogy 
Paulisz Boldizsár alsóbodoki 
tanyája ad otthont a tábornak. 
Az idén 29 alapiskolás gyerek 
töltött el négy napot a Zobo-
ralján március 3-tól 7-ig. Ha-
gyománnyá vált, hogy Börön-
di Zsóka tanárnő – bezenyei 
diákjai kíséretében – csatla-
kozik a táborozókhoz.  Az ol-
vasótáborozás lényege, hogy 
a gyerekek, érdeklődésüknek 
megfelelően, szakfoglalko-
zásokon vehetnek részt fel-
készült előadók felügyelete 
alatt. Az 1848-as szabadság-
harc  közeli évfordulója kap-
csán Böröndi Lajos magyar-
országi költő végigkalauzolta 

a diákokat azon az útvona-
lon, amelyet Petőfi Sándor a 
szabadságharc alatt bejárt. 
Jókai Mária néprajztudós az 
ünnepkörök népszokásait is-
mertette, különös tekintettel 
a húsvéti ünnepkörre. Persze, 
nem maradhatott el a tojás-
festés sem, zoboraljai motívu-
mokkal, az ún. „íróka” hasz-
nálatával. Mindemellett volt 
üvegfestés Néveri Viktóriával, 
Szabó Mónika „Tengerél-
mény – Cápales a búvárpara-
dicsomban” című könyvének 
az ismertetése, anyanyelvi ve-
télkedő Polák Margittal és az 
elmaradhatatlan kirándulás 
Nyitrára. Nagy sikert aratott 
a Korzár együttes két tagja, 
akik a gyerekeknek házi kon-
certet adtak megzenésített 
versekből és örökzöld dalok-
ból. VCs

Jarný čitateľský tábor Csemadoku

Idén is sikeres volt a tavaszi olvasótábor

165. výročie rozhodujúcej uda-
losti novodobej histórie Maďa-
rov, revolúcie a boja za slobo-
du a nezávislosť z roku 1848-
49, si pripomenuli 16-ho marca 
zástupcovia seneckých škôl  
s VJM, kultúrnych a spoločen-
ských  organizácií maďarské-
ho spoločenstva. V seneckom 
cintoríne pri hroboch Kisfa-
ludyovcov recitovali žiačky ZŠ 
A. M. Szencziho, potom Gábor 
Strešňák, riaditeľ Mestského 
múzea rozprával o revolučnej 
roli učiteľa Istvána Kisfaludy-
ho,  ktorý bol veliteľom miest-
nej Národnej stráže v hodnosti 
nadporučík. Výskum Gábora 
Strešňáka priniesol nové po-
znatky o rodine Kisfaludyov-
cov, ich pohrebisko tým získalo 

nový zmysel, stáva sa pietnym 
miestom Senčanov spájajúcim 
sa s revolúciou z roku 1848-
49. Po uložení vencov na hrob 
Istvána Kisfaludyho sa účast-
níci presunuli do Mestského 
múzea, kde  Tihamér Lelovics 
prednášal o bitke pri Tešedíko-
ve /Pered/, ktorá sa odohrala 
20. a 21. júna 1849. Zmerali si 
tu sily spojené rakúsko-ruské 
vojská s „honvédmi“, vojskami 
maďarskej revolučnej vlády, 
ktorí utrpeli ťažké straty a mu-
seli ustúpiť. Hrdinstvo takmer 
3000 padlých honvédov pri-
pomína v Tešedíkove od roku 
1869 pomník. Poučné a prí-
jemné popoludnie sa skon-
čilo priateľskými rozhovormi  
pri malom občerstvení. VCs

A magyarság újkori történe-
tének egyik meghatározó 
eseményéről, az 1848–49-
es forradalom és szabad-
ságharc 165. évfordulójáról 
emlékeztek meg március 
16-án a szenci magyar tany-
nyelvű iskolák, valamint a 
magyar közösség kulturális 
és társadalmi szervezetei-
nek képviselői. A megemlé-
kezés 15.00 órakor a szenci 
temető nyugati felső szeg-
letében a Kisfaludy-síroknál 
kezdődött. A Szenczi Mol-
nár Albert Alapiskola diákjai 
elénekelték a Nemzeti dalt, 
majd Strešňák Gábor, saját 
levéltári kutatásai alapján, 
méltatta a Kisfaludy család 
társadalmi szerepvállalását, 
különös tekintettel az 1866-
ban elhunyt Kisfaludy István 
néptanítóra, aki a szabad-
ságharc idején a helyi nem-
zetőrök parancsnoka volt, 
főhadnagyi rangban. A Kis-
faludy család temetkezési 
helye a föllelt adatok alapján 
új értelmet nyert a szenciek 
számára, mint a szabad-
ságharc jelképes kegyeleti 

helye. A temetői megemlé-
kezés Kisfaludy István sírem-
lékének megkoszorúzásával 
ért véget. Ezt követően a 
résztvevők átvonultak a Tö-
rökházba, ahol Lelovics Ti-
hamér tartott előadást a Pe-
redi csatáról a Szenci Városi 
Múzeumban. A mátyusföldi 
Pered községben és környé-
kén zajlottak le a szabadság-
harc legjelentősebb Felső 
– magyarországi csatái1849 
június 20-án és 21- én. Az 
előadó részletesen ismertet-
te a csata lefolyását, amely-
ben először ütközött meg az 
egyesített osztrák-orosz had-
erő a honvédcsapatokkal. A 
csatában komoly vesztesé-
geket szenvedtek a honvé-
dek. Pereden egy 1869 – ben 
közadakozásból állított emlé-
koszlop őrzi a mintegy 3000 
elesett honvéd emlékét. A 
közönség kérdései alapján 
az előadó végül kitért a csata 
szélesebb összefüggéseire 
is. A kellemes délután kötet-
len társalgással ért véget, 
sütemények és frissítők fo-
gyasztása mellett.         VCs

Spomienka na revolučné roky 1848-49

1848-49 – re emlékeztünk

Áldott és vidám húsvéti ünnepeket  
kíván Szenc minden kedves  
polgárának Ing. Karol Kvál  

polgármester és Szenc Város  
Önkormányzatának Képviselő-testülete!
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Jednotlivci
Renáta Koloditsová
šach
Miroslav Koczka
naturálna kulturistika
Nina Vrábelová
synchronizované plávanie
Dominika Feketová
spoločenské tance
Lea Poórová
hádzaná
Martin Jánošík
karate
Dominika Kodajová
hádzaná
Samuel Hanák
basketbal
Peter Jankovič
Peter Polgár
Športové družstvo
1. Piccard Senec
hádzaná ženy
2. Piccard Senec
minihádzaná
3. Hbk Watberg
hokejbal
Skokan roka
1. Adrián Gábriš
minihádzaná
2. Adam Mesaroš
karate
Zaslúžilý funkcionár športu
Mgr. Štefan Mrva
Cena primátora mesta
Gabriel Csémy – stolný tenis 
(telesne postihnutý)
Internetové hlasovanie
Hbk Watberg – hokejbal
Absolútny víťaz
Lucia Debnárová
armwrestling

Mesto ocenilo našich najlepších športovcov za rok  2012 

13. marca sa športovci, fa-
núšikovia a podporovatelia 
športu zišli v kinosále MsKS, 
aby sa dozvedeli mená naj-
lepších športovcov Mesta Se-
nec za rok 2012. Moderátorka 
Táňa Čuperková udržiavala 
obecenstvo v dobrej nálade. 

Primátor Ing. Karol Kvál poďa-
koval športovcom za úspeš-
nú reprezentáciu Senca a  
Slovenska a aj trénerom, ro-
dinám športovcov a sponzo-
rom. Oceneným športovom 
odovzdávali ceny predstavi-
telia mesta: primátor Ing. Ka-

rol Kvál, viceprimátorka He-
lena Nemcová, prednostka 
Mestského úradu Ing. Jarmila 
Répássyová, predseda Komi-
sie športu Ing. Juraj Gubáni 
a členovia Komisie športu 
Mgr. Vladimír Chríbik a Ivan 
Kolembus. Ceny odovzdávali 
aj vzácni hostia: bývalá repre-
zentantka v hádzanej Martina 
Halásová, Senčanka, profesi-
onálna hráčka golfu Zuzana 
Kamasová, bývalý reprezen-
tant ČSSR v basketbale, strie-
borný medailista z Majstrov-
stiev Európy Oto Maticky a 
bývalý futbalový reprezentant 
Peter Fieber, ktorým na zá-
ver predseda Komisie športu 
odovzdal pamätné plakety. 
Ocenení seneckí športovci 
boli rôzneho veku, tempera-
mentu a špecializácie, všet-
kých však spájala očividná 
láska k športu a nadšenie. 
Príjemný večer obohatili aj 
malí basketbalisti, hádzaná-
ri, cvičenie Antigraviti Flyfit 
z pohybového štúdia Dance 
Arena, tanečnica Dominika 
Feketová s partnerom Tomá-
šom Tankom a športovo zdat-
ní členovia Teamu SX.      MO
Foto: Simona Papayova

Senecká tanečnica bola opäť 
úspešná. Spolu s tanečným 
partnerom Tomášom Tan-
kom vybojovali spomedzi  
29 tanečných párov 2. miesto 
na Majstrovstvách Sloven-
ska v Banskej Bystrici. Stali 
sa vicemajstrami a získali 
tým pádom 
n o m i n á c i u  
na Majstrov-
stvá Európy, 
ktoré sa usku-
točnia 6. aprí-
la v Krasno-
dari v Rusku.  
V novem-
bri budú re-
p r e z e n t o v a ť 
S l o v e n s k o 
na Majstrov-
stvách sveta  
v Berlíne. 

Stali sa absolútnymi šam-
piónmi roka 2012, pretože 
sa im podarilo nazbierať 
najviac bodov. Prvé miesto  
v Slovenskom pohári im prá-
vom patrí a tiež nominácia  
na Svetový pohár, o ktorý sa 
bude bojovať vo Viedni.   MO

Dominika Feketová má Slovenský pohár
Mužstvo starších dorastencov 
ŠK SFM SENEC pod vedením 
trénera Andreja Štellára vo feb-
ruári odcestovalo do tureckého 
Side skvalitniť tréningový pro-
ces. Tréner ocenil tréningové 
podmienky hotela, ktoré využí-
vajú aj iné zahraničné mužstvá. 
„Na sústredení sme absolvovali 
11 tréningových jednotiek vo 
výborných podmienkach a na 
perfektne pripravenom trávna-
tom ihrisku priamo v hotelovom 
komplexe“, dodal tréner. Muž-
stvo využívalo všetky dostupné 
možnosti, ktoré ponúkal luxus 
hotela - posilňovňu, turecké 
kúpele a wellness centrum. 
„Po náročnej zimnej príprave, 
kde sme tento rok zápasili aj s 
vrtochmi počasia, mužstvo ab-
solvovalo 40 tréningových jed-
notiek a odohralo 6 prípravných 
zápasov. Chlapci, čo sa týka prí-

stupu ku svojim povinnostiam 
sa výrazne zlepšili a myslím 
si, že si uvedomujú, že len tvr-
dou prácou môžeme dosiahnuť 
naše ciele, ktoré sme si stanovi-
li. Vytvorila sa v mužstve výbor-
ná partia, ktorá ťahá za jeden 
koniec povrazu a užije si aj veľa 
zábavy. Verím, že aj takéto kva-
litné sústredenie nám pomôže a 
to, čo chlapci poctivo natréno-
vali, odovzdajú v majstrovských 
zápasoch“, dodal Andrej Štel-
lár. Výpravu tvorilo 18 hráčov, 
realizačný team a pár rodičov. 
„Za všetko patrí vďaka našim 
sponzorom a ľuďom, ktorí nám 
pomohli finančne alebo vecne: 
firme YOPUR, KVALSTAV, ATYP 
– STAV, pánovi Kakašovi, mes-
tu SENEC – primátorovi Kválo-
vi, pánovi Kriškovi a cestovnej 
kancelárii BITTNER TRAVEL“, 
uzavrel Szabo.  

Dorastenci ŠK SFM SENEC v Turecku
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V septembri sa skončila prete-
ková sezóna chovateľov poš-
tových holubov. Skladala sa  
z 22 pretekov na tratiach 
od 150 do 750 km v súťa-
žiach majstrovstiev Sloven-
ska. Chovatelia poštové ho-
luby na preteky nasádzajú 
v Senci. Auto s klietkami 
holubov prevezie na miesto 
štartu preteku, kde je naraz 
vypustených niekoľko tisíc  
(v rámci národných pretekov 
Slovenska i niekoľko desať 
tisíc) holubov, ktoré letia naj-
kratšou cestou do svojich 
holubníkov. Nasádzanie ho-
lubov na preteky a konšta-
tovanie doletov sa vykoná-
va snímacími zariadeniami  
a čipmi, ktoré majú holuby na 
nohe. Výsledky sú spraco-
vané podľa rýchlostí doletov  
a víťazmi z každého preteku sú 
holuby s najvyššími rýchlosťa-
mi v dvadsiatich percentách z 
nasadeného počtu holubov. V 
súťažiach majstrovstiev Slo-
venska sú jednotlivé kategórie 
víťazov vypočítané z koeficien-
tov, ktoré holuby dosiahli v jed-

notlivých pretekoch. Výsledky 
sú na internetovej stránke  
www.postoveholuby.sk.
Víťazmi za rok 2012 sa stali  
títo chovatelia:
Majster klubu: Štefan Pod-
manický, 2. miesto Karol 
Bauer 3. miesto MVDr. Svä-
topluk Mika. Majster krát-
kych, stredných i dlhých 
tratí - Štefan Podmanický.  
Majster mladých - MVDr. 
Svätopluk Mika, v kategó-
rii výkonný holub  –  Štefan 
Podmanický –  4025 km, v 
kategórii výkonná holubica –  
Juraj Kakaš –  2467 km. Víťazi  
z pretekov v rámci Oblastného 
združenia sa stali holuby cho-
vateľov Karola Bauera, Sta-
nislava a Lukáša Hanzlíkovcov, 
Ing. Vojtecha Rosenberga, 
MVDr. Svätopluka Miku. Výbor 
ZO Senec všetkým víťazom 
gratuluje a do pretekovej se-
zóny 2013 praje dobré zdravie 
a veľa chovateľských a prete-
kových úspechov a Letu zdar.  
Zároveň ďakujeme Mestské-
mu úradu v Senci za podporu. 
Výbor ZO Senec

Preteková sezóna poštových holubov

Medzi najlepšími jachtármi 
roka 2012 síce nie je Sen-
čan, ale dosiahnutie také-
hoto úspechu je len otáz-
kou času, pretože jachtári 
na Slnečných jazerách na 
tom intenzívne pracujú.
Jachting má v Senci 
vyše polstoročnú tra-
díciu. Senecké Slneč-
né jazerá sú jednou  
z dvoch vodných plôch 
západného  Slovenska za-
hrnutých do Projektu lokál-
nych tréningových centier. 
Projekt vytvára začínajú-
cim, pokročilým a vrcholo-
vým jachtárom optimálne 
tréningové podmienky a 
zabezpečuje - pomocou 
profesionálnych trénerov 
- celoročnú organizovanú 
prípravu. V záujme rozšíre-
nia základne slovenského 
jachtingu pripravuje zväz 
náborové podujatia. Kluby 
sa budú môcť predviesť a 

ukázať, že jachting je do-
stupný pre každého, preto-
že svojim členom poskytu-
jú lode a kompletnú výbavu  
za členský príspevok. V sú-
časnosti máme na Sloven-
sku len desiatky vrcholných 
jachtárov, ale na medziná-
rodných súťažiach úspeš-
ne konkurujú pretekárom 
z tradičných jachtárskych  
veľmocí, kde základňu tvo-
ria tisícky jachtárov.
• Najlepší slovenskí 

jachtári roka 2012 sú: 
• v okruhovom jachtingu 

- Michaela Kecskéso-
vá - najlepšia jachtárka 
roka 2012 a víťazka v 
kategórii žiactva a žien

• Adam Bilka v kategórii 
dorastencov

• Patrik Pollák v kategórii 
dospelých

v námornom a kajutovom 
jachtingu je víťazom Peter 
Mosný.                         VCs

Najlepší jachtári roka

Naši najmenší hádzanári opäť nadchli fanúšikov tohto krás-
neho športu. Na medzinárodnom turnaji v Stupave družstvo 
2004 a mladší porazilo všetkých svojich konkurentov zo Slo-
venska, Čiech i Maďarska a zvíťazilo. Starší (2004 a mladší) 
seneckí hádzanári skončili na štvrtom mieste. MO

Piccard opäť víťazí

Mrs Sporty Senec  klub 527
Pribinova 13
90301 Senec
tel: 0902 594 404

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
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Lea Poórová Štefan Mrva - v športovej sieni slávy

Mesto Senec ocenilo  
ako zaslúžilého športového 
funkcionára Mgr. Štefana Mrvu. 
Šport vždy bol výraznou súčas-
ťou jeho života. Venoval mu nie-
len pracovné dni, ale aj víkendy, 
svoje srdce a nadšenie. Tu je 
jeho vyjadrenie:
Vyrastal som na dedine,  
v blízkych Voderadoch,  
kde som už od útleho veku kopal 
do lopty. Futbalovo som však 
vyrastal v klube Jednota Tren-
čín. Prešiel som najvyššími mlá-
dežníckymi súťažami až do se-
niorského mužstva, ktoré hralo 
najvyššiu súťaž – českosloven-
skú ligu. Z Trenčína som odišiel 
v roku 1973 študovať na FTVŠ 
do Bratislavy. Počas štúdia som 
aktívne hral za futbalový klub 
Spoje Bratislava (2. liga). V roku 
1980 som sa priženil do Senca 
a odvtedy až doteraz (okrem 
obdobia 2002 – 2003 – manažér 
FK Ozeta Dukla Trenčín) som 
pôsobil na štadióne v Senci na 
rôznych pozíciách. Začínal som 
trénersky pri mládeži, junioroch 
a neskôr aj senioroch, kde som 
dosiahol môj najväčší tréner-
ský úspech - v roku 1998/99  
s mužstvom KOBA Senec – his-
torický postup do 1. ligy. Od 
tohto obdobia som sa venoval 
už len manažérskej činnosti a 
od roku 2003 až do odchodu 
do dôchodku som pôsobil ako 
manažér novovybudovaného 
areálu SFZ-NTC Senec. Okrem 
trénovania a manažérskej čin-
nosti som pôsobil aj v orgánoch 
SFZ – regionálny tréner mláde-
že, člen rady SFZ. Stále som sa 
venoval aj prestavbe štadióna v 
Senci. Pracoval som v projekto-
vej organizácii, vypracoval som 
projekty na prestavbu vtedaj-
šieho škvárového ihriska, pro-
jekt rozšírenia hlavnej tribúny a 

projekt výstavby východnej tri-
búny.  Od roku 1983 už ako za-
mestnanec Montostroja Senec 
som sa podieľal aj na realizácii 
týchto projektov. Spolupracoval 
som s mnohými Senčanmi, ktorí 
mali nadšenie pre futbal a šport. 
Dobrovoľne a nezištne pomá-
hali pri prestavbe štadióna. To 
všetko však zobral čas. Mal som 
to šťastie byť aj pri zrode myš-
lienky vybudovať NTC v Senci. 
Dnes tu máme pekný futbalový 
stánok, ktorý spĺňa licenčné 
normy aj pre zápasy organizo-
vané na úrovni FIFA, UEFA a 
našej najvyššej súťaže. Do dô-
chodku odchádzam s pocitom 
spokojnosti, pretože v priebehu 
môjho pôsobenia som prispel 
k týmto veľkým premenám are-
álu futbalového štadióna a ku 
skvalitneniu futbalu v Senci. 
Chcem sa poďakovať všetkým,  
s ktorými som spoluvytváral 
tento posun. Stretol som tu veľa 
obetavých a zapálených ľudí 
pre šport – úprimná vďaka. V 
poslednom období zazname-
návame v Senci nárast športu-
júcich občanov a športových 
klubov, ale aj úspešných špor-
tovcov, ktorí reprezentujú naše 
mesto. Podpora vedenia Mesta 
Senec bola vždy ústretová a aj v 
poslednom období sa vynakla-
dajú značné finančné prostried-
ky z rozpočtu Senca pre športo-
vé kluby a športovcov. Ale s ná-
rastom počtu obyvateľov mesta 
a tým aj nárastom športujúcich 
občanov by sa žiadalo vybu-
dovať ďalšie športové objekty. 
Verím, že v krátkom čase na-
stane aj v tomto smere posun. 
Prajem všetkým športovcom veľ 
úspechov a návštevníkom špor-
tových podujatí krásne športové 
zážitky. 
Štefan Mrva

Lea Poórová je hádzanár-
ka, ktorá bola ocenená ako 
športovec roka Mesta Senec 
za rok 2012 v kategórii jed-
notlivci. Jej mladá energia a 
športový talent ju zaviali nie-
len na Slovensko, ale aj do 
Nemecka. V súčasnosti hrá 
za Piccard Senec.
Prečo práve hádzaná?
K hádzanej ma priviedla 
moja babina. Bola hádzanár-
ka a videla, že som všestran-
né dieťa. Tak ma priviedla na 
hádzanú a tak ma tu hádza-
nársky vychovali.
Za aké družstvá si hrala?
Za Piccard Senec, ŠKP Brati-
slava, Inter Bratislava a hrala 
som aj v Nemecku, v mes-
tečku pri Hannoveri.
Kde sa ti najviac páčilo?
Všade sa mi páčilo. Ale mu-
sím povedať, že v Nemecku 
som zažila čo je to mať záze-
mie pre šport. Sú tam lepšie 
podmienky. Majú v meste 10 
hál, bazén k dispozícii pre 
športovcov, štát šport pod-
poruje. Čo sa týka tréningu, 
je to tam technickejšie. A 

vyskúšala som si tam aj tré-
nerskú prácu v rámci celone-
meckého projektu. 
Čo robíš okrem hádzanej?
Študijem na Gymnáziu An-
tona Bernoláka tu v Senci. 
Určite sa chystám aj po gym-
náziu ďalej študovať a spojiť 
štúdium so športom.
Čo ťa ešte čaká?
Čaká nás predovšetkým 
liga, reprezentačné zrazy a 
kvalifikácia na Majstrovstvá 
Európy. 
Máte aj tréningové prázd-
niny?
Vianoce, dva dni cez Veľkú 
noc. Cez prázdniny máme 
tiež voľno na dovolenku.
Čo považuješ za svoj naj-
väčší úspech?
Reprezentácia bola pre mňa 
odmenou a tiež pobyt v Ne-
mecku. Vidieť, ako to funguje 
inde. Bola to dobrá skúse-
nosť.
Čím je toto obdobie tvojho 
života iné?
Novinkou je, že hrám so že-
nami, nie v doraste. Zbieram 
skúsenosti. 


