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Hospodárenie Mesta Senec je v zelených číslach

Musica perennis Iuventu-
tis  a Noc seneckého mú-
zea sa spojili v benefičnom 
znamení festivalom Sen-
čania Senčanom. 4. mája 
od 9.00 až do polnoci bude  
na rôznych miestach Sen-
ca bohatý program. 

Mestský úrad
9.00 otvorenie festivalu
Lichnerova ulica
9.30-12.00: Vystúpenia mla-
dých seneckých sólistov
Turecký dom
9.30-10.30: Dychová hudba 
Senčanka
10.30-11.00: ZŠ Tajovského 
11.00-11.30: ZŠ Szenciho
11.30-12.00: ZŠ Mlynská
12.00-12.30: Igrici - ľudová 
hudba z Igramu
12.30-13.00: SŠ s VJM
13.00-13.30: GAB Senec
13.30-14.00: ZUŠ Senec
Kaplnka Najsv. Trojice
14.00-14.45: Collegium Wart-
berg
Turecký dom
15.00 Návrat seneckého 
mamuta

15.30-15.45: Collegium Wart-
berg minikoncert (M. Babjak, 
D. Buranovský, J. Krigovský)
16.00-16.45: Nálezy mincí  
zo Senca a okolia
Evanjelický kostol
16.00-16.30: Ženský spe-
vácky zbor MOMS
16.30-17.00: Spevácky zbor 
Radosť
17.00-17.15: Ritka Magyar 
Folkband
Synagóga
17.15-18.00: Ritka Magyar 
Folkband
18.00-18.45: OTTO VOCE 
‚a capella‘ group
19.00-19.45: Rafael Catalá 
& Ensemble
20.00-20.45: BASS BAND 
- „Tutto Il Mondo“ (M. Bab-
jak)
21.00-21.45: PACORA trio
22.00-22.45: Slovak Tango
23.00-24.00: ALEA - ar-
gentínske tangá a židov-
ské piesne

V prípade nepriaznivého 
počasia sa koncerty pre-
sunú do Labyrintu.

V rámci Noci seneckého 
múzea odhalia prednú 
končatinu z kostry „Se-
neckého mamuta“, ktorá 
bola doteraz uložená v 
depozite  Národného mú-
zea v Bratislave.  Kostrové 
zvyšky mamuta srstnaté-
ho (Mammuthus primige-
nius) objavili v roku 1961 
pri ťažbe hliny v seneckej 
tehelni. Hoci na území Slo-
venska je vyše 200 lokalít s 
nálezmi fosílnych zvyškov 
a kostí mamutov, nález zo 
Senca je zatiaľ najkomplet-

nejšia, na 60% zachovaná 
kostra. Senčania budú mať 
možnosť dať mamutovi 
meno. Vedenie múzea v 
spolupráci s redakciou 
Mestských novín Senčan 
vyhlasuje súťaž o pome-
novanie Seneckého ma-
muta. Od 4. mája, kedy sa 
slávnostne odhalí exponát, 
bude pri vitríne umiestne-
ná nádoba, do ktorej bude 
možné vhodiť lístky s návr-
hmi. Senčania budú môcť 
o mene pre mamuta hlaso-
vať na www.senec.sk.

Senecká synagóga, ktorá 
je už roky v dezolátnom 
stave, sa dočká obnovy. 
Bratislavský samospráv-
ny kraj ju kúpil od Židov-
skej náboženskej obce  
za 1 euro a chystá sa z 
nej urobiť regionálnu ga-
lériu. Bude v nej infopa-
vilón, pracovisko Malo-
karpatského osvetového 
strediska, stála expozícia 
židovskej kultúry, priestory  
pre umelcov a koncerty. 
Bude k dispozícii aj mes-
tu a jeho organizáciám. 

Záhrada bude otvorená 
pre verejnosť a budú v nej 
prebiehať externé výstavy. 
Existuje už neverejný ná-
črt, pretože prebehla súťaž 
na architekta. Po podpísa-
ní zmluvy ho uverejníme aj 
v Senčanovi. Všetko stojí a 
padá na peniazoch, preto 
BSK v súčasnosti pracu-
je  na získaní prostriedkov  
z európskych fondov. Prá-
ce sa však už začali. Odde-
lenie verejnej zelene Mesta 
Senec už začalo čistiť zá-
hradu.

Senecký mamut sa vracia

Senčania Senčanom

V záhrade synagógy sa už pracuje
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Mesto Senec

18. 05. 2013

Finančný výťažok bude použitý na charitu

štartovné: 10,-

Podmienky pre súťažiacich:

Minimálny počet súťažiacich v družstve dvaja,
maximálny počet piati.

Organizátor zabezpečí
drevo, chlieb, misky
lyžice a servítky

Kultúrny program

Pozvánka
Komisia výstavby a úze- 
mného plánovania pozý-
va občanov mesta (širšiu 
odbornú verejnosť) na 
zasadnutie komisie týka-
júce sa prerokovania re-
gulatívov do pripravova-
ného Územného plánu 
mesta Senec, ktoré sa 
uskutoční 29. mája 2013 
o 16.00 na MsÚ Senec v 
sobášnej miestnosti na 
prízemí.

Senec je v pluse
Výsledok hospodárenia 
Mesta Senec je v zele-
ných číslach. Prebytok 
hospodárenia je vo výške  
1 237 930,41 eur. Mestské 
zastupiteľstvo schválilo pre-
sunúť prebytok hospodá-
renia do rezervného fondu 
Mesta Senec. Prostried-
ky z rezervného fondu sa  
v budúcnosti môžu použiť 
na investičné akcie. 
• Ako sa podarilo ušetriť?
Primátor Mesta Senec 
Ing. Karol Kvál: K verejným 
financiám v rámci samo-
správy mesta pristupujeme 
racionálnou hospodárnou 
politikou. Finančné pros-
triedky sa snažíme vynakla-
dať na plnenie komunálnych 
funkcií mesta predovšetkým 
účelne a efektívne a zároveň 
myslieť aj na horšie roky. 
Vždy si ponechať rezervu 
aj na horšie časy, tak ako 
každý rozumný hospodár. 
Samozrejme pomáha nám 
v tom aj výnimočná poloha. 
Blízkosť hlavného mesta, 
migrácia ľudí z celého Slo-
venska za prácou, relatív-

ne nízka nezamestnanosť, 
rozvinutá logistika. Senec 
je zároveň atraktívnou turis-
tickou destináciou. To všet-
ko sú príčiny vyšších príj-
mov najmä v oblasti dane 
z nehnuteľností v porovnaní  
s inými mestami Sloven-
ska. Na druhej strane máme 
vyššie komunálne výdaje, 
nakoľko samospráva sa usi-
luje predovšetkým budovať 
a neustále zvyšovať úroveň 
socio-ekonomického a ži-
votného prostredia svojich 
obyvateľov. 
• Do čoho mesto investova-
lo v minulom roku?
Rekonštruovali sme miest-
nu komunikáciu do mest-
skej časti Svätý Martin, pre-
viedli značné rekonštrukčné 
a stavebné práce a úpravy 
priestorov v Materskej ško-
le na Fándlyho ulici, rekon-
štruovali sme elektroinštalá-
ciu na Základnej škole J. G. 
Tajovského, sociálne zaria-
denia na ďalších dvoch ško-
lách a na Poliklinike mesta. 
Každý rok idú peniaze aj  
na údržbu komunikácií a ob-
novu chodníkov, na výtlky 
na cestách a podobne.

• Aký bol rok 2012 pre 
MsKS?
Riaditeľ MsKS Mgr. Pe-
ter Szabo: Mali sme veľ-
mi dobrý rok. Podari-
lo sa nám zvýšiť príjem  
z kina. Investične bola naj-
väčšou položkou digitalizá-
cia kina a amfiteátra. Na Slo-
vensku sú len dva digitalizo-
vané amfiteátre. Kino má aj 
nové ozvučenie, klimatizáciu 
a funguje už aj nový výťah. 
Amfiteáter je otvorený pre 
verejnosť. MsKS hospodári-
lo so ziskom vo výške 1087 
eur.
• Aký bol rok 2012 na Slneč-
ných jazerách?
Riaditeľ SCR Ing. Róbert 
Podolský: Napriek výsled-
ku hospodárenia (strata  
vo výške 36 464,58 eur) 
hodnotím rok 2012 ako 
najúspešnejší rok môj-
ho pôsobenia. Podarilo 
sa nám urobiť investície, 
ktoré sú dôležité pre to,   
aby sa k nám turisti vracali. 
Napríklad sme revitalizovali 
východnú pláž, zabezpečili 
lehátka, komplexne zrekon-
štruovali bungalovy, aby 
sme zlepšili prostredie a 
služby.

Mestské 
zastupiteľstvo

Na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva patrilo k 
hlavným témam vyhod-
notenie roka a účtovnej 
závierky za rok 2012. 
Predseda finančnej ko-
misie Ing. Gabriel Agár-
dy vyslovil pochvalu 
vedúcej odboru ekono-
miky Ing. Matúšovej za 
spracovanie materiálu o 
záverečnom účte Mesta 
Senec. Horúcou témou 
sa stalo vypovedanie 
zmluvy s Pohrebníctvom 
Nádaský. Napriek tomu, 
že Mestský úrad zmlu-
vu vypovedal, poslanci 
MsZ odhlasovali, že s 
vypovedaním zmluvy 
nesúhlasia, kým sa celá 
táto záležitosť nevyšet-
rí. Poslanci odsúhlasili 
aj zvýšenie platu ria-
diteľa SCR a zvýšenie 
platu primátora, ktoré 
vyplýva zo zmeny prie-
mernej mesačnej mzdy 
zamestnanca hospodár-
stva SR v roku 2012.  Na 
programe boli aj návrhy 
o odkúpení a odpredaji 
nehnuteľností. Zápis-
nica z MsZ a zvukový 
záznam sú k dispozícii 
na www.senec.sk.
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Okrúhly stôl
Jarný okrúhly stôl 27. mar-
ca bol najmä o kultúre. Po 
prezentácii troch riaditeľov 
- Mestského kultúrneho stre-
diska, Mestského múzea a 
Správy cestovného ruchu 
– je jasné, že v porovnaní 
s inými podobne veľkými 
mestami Slovenska máme 
v Senci dobré podmienky 
pre trávenie voľného času. 
Máme moderne zariadené 
a vybavené klimatizované 
kino, knižnica, Labyrint, letný 
amfiteáter s parkovou časťou 

a detským ihriskom či rela-
tívne nové Mestské múze-
um. Tí Senčania, ktorí majú 
záujem o kultúru, si majú z 
čoho vybrať. Občania sa za-
ujímali aj o výstavbu, nové 
investície, infraštruktúru a 
zdravotníctvo. Primátor Ing. 
Karol Kvál oboznámil obča-
nov so súčasnou situáciou v 
meste a odpovedal na otáz-
ky. Organizátor Ing. Gaš-
par Józan viedol aj odpočet 
úloh a prísľubov z jesenného 
Okrúhleho stola.              MO

Mesto Senec vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž s elektronickou aukciou

na predaj nehnuteľností – budova vzdelávacieho zariade-
nia súp. č. 2764 s pozemkami parc. č. 2371/84 a 2371/87 
na SJ - JUH, k.ú. Senec minimálne za cenu 632.760 eur. 
Podmienky OVS sú zverejnené na úradnej tabuli a na 
www. senec.sk.    Ing. Karol Kvál, primátor 

Mestská polícia Senec informuje,
že od začiatku roka zintenzívnila monitoring mesta  
v súvislosti s dodržiavaním VZN Mesta Senec o verej-
nom poriadku a životnom prostredí č.3/2012, konkrétne 
neoprávnené umiestňovanie plagátov, nálepiek, výve-
siek a drobnej inzercie na verejných plochách, ktoré je 
dovolené len na základe povolenia Mesta Senec. MsP 
Senec fotograficky dokumentuje takéto protiprávne ko-
nanie, ktoré  kvalifikuje ako priestupok a previnilcov rieši  
v zmysle zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Zároveň dávame do pozornosti tri vý-
lepové plochy na drobné oznamy, plagáty či inzerciu, ktoré 
sú bezplatne občanom k dispozícii: pri budove pošty, v parku 
pred MsÚ Senec a na Lichnerovej ulici, o ktorých už informo-
val aprílový Senčan. Priestupkové oddelenie MsP Senec

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 284Directreal Sunny realitná kancelária

ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Jana Zárecká
0905 353 284

Mgr. Zuzana Lovíšková
0903 260 596

Radoslav Zárecký
0944 350 887

Martin Lovíšek
0908 039 076

Jana Machová
0948 404 592

Lenka Peterová
0902 591 556

Mgr. Zuzana Maršalová
0905 637 632

Elena Straková
0948 350 666

Zoltán Zárecký
0905 299 310

145.000 EUR
PREDAJ - Nová Dedinka, 1.mája 

UP 240m2, pozemok 400m2, suterén,
ID126652

rod. d. 

210.000 EUR
PREDAJ - Nová Dedinka  
Ponúkame na predaj krásnu modernú
novostavbu 5-izbového rodinného domu

ID124585

rod. d.

27.990 EUR

Martin. ID325923

zahr.

79.900 EUR
PREDAJ - Senec, Trnavská 

ID126321

rod. d.

57.500 EUR

ID224720

3-izb.

250.000 EUR

pozemok. ID125417

rod. d.

151.500 EUR

7-izb. dom, pozemok 500m2, obytná plocha

ID126258

rod. d.

ŠPECIALISTA 
NA HYPOTÉKY
Vybavíme Vám 
najvýhodnejšiu 

hpoteku!

Tu môže byť Vaša 
nehnuteľnosť.
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Začiatok letnej turistickej sezóny na Slnečných jazerách

Správa cestovného ruchu 
Senec, s. r. o. sa začala 
pripravovať na tohtoročnú 
letnú sezónu na veľtrhoch 
cestovného ruchu. V Brne 
v stánku Slovenskej agen-
túry pre cestovný ruch, 
v Ostrave spolu s Regió-
nom Senec a v Bratislave 
- v rámci Bratislavského sa-
mosprávneho kraja zastu-
povala celý región. Propa-
govala ubytovacie zariade-
nia v meste a na Slnečných 
jazerách, ale aj informovala 
o kultúre a zábave počas 
letnej turistickej sezóny,  
o kvalite vody v jazerách,  
o zaujímavostiach a rôz-
nych atrakciách v okolí 
Senca. „Dúfame, že znač-
nou propagáciou senecké-
ho regiónu a Slnečných ja-

zier sa nám podarí  prilákať 
veľa spokojných turistov  
a rekreantov v nadchádza-
júcej letnej sezóne, ale aj 
mimo nej.“ povedal riaditeľ 
SCR Ing. Róbert Podolský. 
Letná sezóna sa oficiál-
ne začne 16. júna, služby 
bude však SCR poskyto-
vať už skôr. Sociálne za-
riadenia budú otvorené už 
v týchto dňoch. Pracuje sa 
aj na upratovaní, polieva-
ní a kosení trávy, úprave 
záhonov, výsadbe kvetín 
a stromov, bungalovy a 
apartmány sú v prevádzke 
(najmä kvôli školským vý-
letom). Už počas májových 
a júnových víkendov býva 
väčšia návštevnosť v areáli. 
Slnečné jazerá sú jedným 
z mála prírodných kúpalísk  

na Slovensku, kde je za-
bezpečená nepretržitá vod-
ná a zdravotná záchranná 
služba a strážna bezpeč-
nostná služba. O ochranu 
a bezpečnosť návštevníkov 
sa stará štátna aj mestská 
polícia. Slnečné jazerá sú 
už pred začiatkom letnej 
sezóny pod drobnohľadom 
hygienikov, ktorí kontrolujú 
spôsobilosť hygienických  
a sociálnych zariadení  
a počas letnej turistickej 
sezóny každé dva týžd-
ne odoberajú vzorky vody  
na zistenie jej kvality. 
• Čo sa na Slnečných ja-
zerách zmenilo?
Riaditeľ SCR Ing. Róbert 
Podolský: V rámci prípra-
vy na letnú sezónu sme na 
severnej strane Slnečných 
jazier pri hlavnej recepcii 
kompletne zrekonštruovali 
sociálne zariadenia (vý-
mena okien, obkladačiek, 
dlažby, vodovodných po-
trubí, toaletných mís, piso-
árov a umývadiel), kúpili 
sme elektrické rozvádzače. 
Vymenili sme interiérové 
súčasti v bungalovoch (po-
stele, skrine), kúpili chlad-
ničky a varné kanvice. 
Väčšia investícia smeruje 

do rekonštrukcie vstupnej 
brány do areálu pri želez-
ničnej stanici, do vybudo-
vania minigolfového ihris-
ka na južnej strane medzi 
stromami a  lanových pre-
liezok pre deti. Plánujeme 
aj dobudovanie východnej 
pláže (osadenie slnečníkov  
z kovovej konštrukcie, 
spŕch, zelene a doplne-
nie štrku na pláž). Špor-
tové ihriská a požičovne 
vodných bicyklov chceme 
riešiť podobne ako v roku 
2012 formou nájmu. Naďa-
lej chceme propagovať ho-
tely, rekreačné zariadenia  
a reštaurácie, ktoré podni-
kajú na Slnečných jazerách 
v našej Turistickej informač-
nej kancelárii a na našej 
internetovej stránke. Bude-
me pokračovať v požičia-
vaní „lehátok“ a slnečníkov  
na pláže, ktoré mali minulý 
rok značný úspech. Veríme, 
že k spokojnosti a pohode 
návštevníkov počas  letnej 
turistickej sezóny okrem 
kvalitných služieb posky-
tovaných Správou cestov-
ného ruchu a ostatnými 
podnikateľskými subjekt-
mi v celom areáli prispeje  
aj pekné počasie.“         MO
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Ceny permanentiek a vstupeniek
Ceny celosezónnych 
permanentiek:
Senčania – dospelí 8 eur
Senčania – deti od 6-15 rokov, 
dôchodcovia, ZŤP 4 eurá
Nesenčania 16 eur
Celosezónna s autom 26 eur
Podnikové chaty, hotely 26 eur
Služobný preukaz s autom 15 eur
Týždenná – dospelí 8 eur
Týždenná – deti od 6-15 rokov, 
dôchodcovia, ZŤP 5 eur
Denná vstupenka na Slnečné 
jazerá:
Dospelí (8.00 - 16.00) 2 eurá
Deti od 6-15 rokov, dôchodcovia, 
ZŤP (8.00 - 16.00) 1,50 eura
Vstupné od 16.00 - 18.00 - 1 euro

Správa cestovného ruchu začne 
predávať permanentné vstupen-
ky už 2. mája v Turistickej infor-
mačnej kancelárii v Tureckom 
dome. 
Od 2. mája:
do 30. mája v pondelok až piatok 
8.00 - 16.00. 
Od 1. júna:
v pondelok až piatok 8.00 - 18.00  
v sobotu 9.00 - 13.00. 
Od 1. júla bude možné kúpiť si 
permanentky aj na hlavných re-
cepciách Slnečných jazier.
Vstupné do areálu Slnečných 
jazier sa bude v júni vyberať len 
v prípade priaznivého počasia a 
len počas víkendov.

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, Tramín, Frankovka, Rosé, 
Veltlínske zelené, Víno z čiernych ríbezlí, Rulandské šedé, Cabernet Sauvignon, Zámocká sviečka biela, Zámocká sviečka červená

sudové
a flaškové
víno

‘

Senecké leto sa už blíži
Jar konečne prišla a s ňou vr-
cholia prípravy na otvorenie let-
nej sezóny na Slnečných jaze-
rách. Senecké leto, ktoré bude  
16. júna, má už jasné kontú-
ry. Deti čaká bohatý program, 
kolotoče a súťaže. V progra-
me namiesto očakávanej Cele- 
ste Buckingham príde úspeš-
ný Peter Bič Projekt. Tra-
dičný ohňostroj nás čaká  
o 23.00. Programom budú spre-
vádzať moderátori Rádia Viva,  
čo znamená, že sa môžeme te-

šiť aj na Oldies Party Radia Viva. 
Vstupné zostáva rovnaké ako  
v minulom roku:
Predpredaj: 5 eur
Na bráne:
Dospelí: 6 eur, 
Študenti, dôchodcovia a deti od 
6 rokov: 4 eurá
Dospelí po 21.00: 4 eurá.
Vstupenky budú k dispozícii  
od 3. júna v Turistickej informač-
nej kancelárii a v kancelárii MsKS.
Prosíme Senčanov, aby nešli  
na Senecké leto autami!

Veľký letný karneval
28. júna si oblečte masky a zapojte sa  
do karnevalového sprievodu, ktorý pôjde 
spred MsKS. Sprievod bude obohatený  
o nové profesionálne masky a postavy  
na chodúľoch. Účastníci s vlastnoručne vyro-
benými maskami môžu získať hodnotné ceny. 
Ak masku nemáte, môžete využiť požičovňu, 
ktorá bude v MsKS na 2 poschodí.  Dostane-
te sa tam novým preskleným výťahom, ktorý 
už návštevníkom MsKS slúži.                         MO

Hromadný odber krvi
 bude 13. júna 2013 od 8.00 do 11.00 

v Stredisku sociálnych služieb (klub dô-
chodcov) na Hviezdoslavovej ulici č.55. 

Tešíme sa na Vašu účasť
Červený kríž Senec
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O poklade Martinského lesa
Posledný fragment kedysi 
rozsiahlej pahorkatinnej dúb-
ravy s neopakovateľnou 
biologickou rozmanitosťou, 
ktorá sa v priebehu po-
sledných tisícročí vyvinula  
na štvrtohornej spraši, od-
dávna pútala pozornosť 
prírodovedcov. Postupne  
cez štúdie slávneho Mateja 
Bela polovice 18. storočia 
či obľúbené exkurzie Príro-
dovedného múzea vo Vied-
ni zbierali vedci poznatky  
o vzácnom lese, v ktorom 
našlo útočisko vyše 500 
druhov rastlín a viac ako 
2000 druhov živočíchov, 
vrátane 800 druhov chrobá-
kov. Vyše desať rokov inten-
zívneho výskumu vedecké-
ho tímu profesora Petra Fe-
dora z Prírodovedeckej fa-
kulty Univerzity Komenské-
ho sa pretavilo do vydania 
monografického diela Príro-

da Martinského lesa, ktoré 
podčiarklo unikátnu ekolo-
gickú hodnotu tejto lokality.  
Na slávnostnom krste knihy 
v Mestskom múzeu zdôraz-
nil profesor Ian Spellerberg 
z prestížnej novozélandskej 
univerzity význam takého-
to diela nielen pre vedu, 
ale predovšetkým pre bu-
dovanie pýchy Senčanov  
na tak vzácnu lokalitu. 
Dnes o osude Martinského 
lesa rozhodujú mnohí. Nie-
ktorí s nadšením, iní skôr  
bez neho. A tak ostáva len 
veriť, že nová publikácia 
presvedčí všetkých, aký 
poklad vyrástol v okolí náš-
ho mesta.
Foto: Slávnostný krst knihy 
Príroda Martinského lesa 
(zľava prof. I. Spellerberg, 
prof. P. Fedor, primátor K. 
Kvál, vicemprimátorka H. 
Nemcová)

Jitka Bezúrová vystavuje v Piešťanoch
V galérii Fontána v Piešťa-
noch sa 9.apríla začala už 
štvrtá samostatná výsta-
va seneckej Akademickej 
maliarky Jitky Bezúrovej   
v týchto priestoroch. Vý-
stavu kurátorsky pripravila 
a otvorila PhDr. Dagmar 
Srnenská, PhD. Sú tu vy-
stavené diela z posledných 
štyroch rokov. Tentoraz je 
to 60 olejomalieb, ktoré sú 
doplnené básňami autorky. 
Sú tu zastúpené aj motívy 
inšpirované piešťanským 
parkom a okolím Váhu. Ma-
liarka má v Piešťanoch svo-
je publikum, ktoré dlhšie a 
s pochopením sleduje jej 
tvorbu. Kurátorka výstavy 
vyzdvihla farebnosť, poeti-
ku, fantazijnosť a filozofic-
kú hĺbku obrazov. Výstava 
potrvá do 28. apríla 2013 

a je otvorená denne okrem 
pondelka. V čase trvania 
tejto výstavy sa uskutoční 
aj exkurzia žiakov SZUŠ 
ATELIÉR do Piešťan, aby 
si deti pozreli tvorbu svojej 
učiteľky a porozprávali sa  
o nej.

Riaditeľka SZUŠ ATELIÉR 
Jitka Bezúrová vyhlasuje 
prijímacie skúšky do vý-
tvarného odboru Súkrom-
nej základnej umeleckej 
školy ATELIÉR na školský 
rok 2013/2014. 
Kedy?
vo štvrtok 16. mája 2013 od 
14.30 - 18.30. Vo štvrtok 13. 
júna 2013 od 14.30 – 18.30.
Kde?
V SZUŠ ATELIÉR, Vodná 20  
(pri Parku oddychu sme-
rom na futbalový štadión)

Malá Tália patrí Senčanom Krajskú súťaž detských diva- 
diel Malá Tália vyhral star- 
ší súbor effecteD pod ve-
dením Zuzany Bírešovej. 
So svojou inscenáciou Kráľ 
Lear zaujal publikum aj po-
rotu a získal prvé miesto  
s postupom na celosloven-
skú prehliadku v Šali. Ich 
Lear bol o pretvárke, oho-
váraní a nedodržaných sľu-
boch. Hlavnou témou sa stala 
otázka: „Kto som?“, pretože 
pochybovanie a kríza iden-
tity trápi chvíľami každého.  
S mladšími žiakmi – Mačkami 

vo vreci – pripravila Zuzana 
Bírešová rozprávkovú insce-
náciu na motívy L.F. Bauma 
Dorotka v krajine Oz. Úspešní 
boli aj recitátori ZUŠ. Diana 
Čičmancová a Erik Šupčík 
s prózou a Adriana Žilová  
a Mária Lančaričová s poé-
ziou postúpili do krajského 
kola Hviezdoslavovho Kubína.  
Na kraji sa starší žiaci pred-
vedú aj ako detský recitačný 
kolektív s Bottovou baladou 
Margita a Besná. 

Zuzana Bírešová
Foto: Roman Zatlukal
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Na slovenskom finále súťa-
že AUTOOPRAVÁR JUNIOR 
CASTROL 2013, ktoré or-
ganizuje Cech predajcov  
a autoservisov pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, sa 
zúčastnili aj žiaci SOŠ.  
V celoslovenskom pora-
dí získali 3. a 6. miesto 
a postúpili do medziná-
rodnej súťaže ČESKO– 
SLOVENSKÝ AUTOOPRA-
VÁŘ JUNIOR 2013, ktorá 
sa konala 14. marca 2013 
v Českej republike, v ško-
liacom stredisku Service 

training Center, Kosmono-
sy, ŠKODA AUTO a. s., Mla-
dá Boleslav. Súťažiacich 
skúšali špičkoví odborníci  
z oblasti autoopraváren-
stva. Najúspešnejším Slo-
vákom bol Ondrej Horváth 
z SOŠ, Kysucká 14 v Sen-
ci, ktorý v silnej konku-
rencii obsadil 4. miesto. 
Naši žiaci opäť úspeš-
ne reprezentovali nielen 
SOŠ, ale aj Senec, Brati-
slavský samosprávny kraj  
a Slovenskú republiku. Sr-
dečne blahoželáme!
PaedDr. Oľga Hlavačková

Najúspešnejší autoopravár je Senčan

Medzinárodné pracovné stretnutie

Na Strednej odbornej ško-
le sa v apríli stretli zástup-
covia partnerských krajín 
projektu Leonardo da Vin-
ci – Partnerstvá s názvom 
Poradenstvo za účelom 
dosiahnutia správnych výs- 
ledkov v európskom vzdelá-
vaní. Slovenskí, francúzski, 
tureckí (Izmit a Istanbul), li-
tovskí a fínski pedagógovia 
sa stretli, aby pomohli štu-
dentom odborného vzde- 
lávania úspešne prejsť  

zo školy na trh práce a 
získať potrebné zručnos-
ti, ktoré sú nevyhnutné  
na pracovných pohovo-
roch v cudzom jazyku a  
pri uplatnení v zamestnaní v 
rôznych krajinách EU alebo 
v zahraničných firmách pô-
sobiacich na Slovensku. Ďa-
kujeme firme Chestreal Prog-
ress a Mestskému úradu za 
pomoc pri organizovaní tohto 
stretnutia.
PaedDr. Oľga Hlavačková

Na 6. celoštátnej súťaž-
nej prehliadke základných 
umeleckých škôl s medzi-
národnou účasťou v hre  
na keyboard v Považskej 
Bystrici bolo päť senec-
kých žiakov ZUŠ úspeš-
ných. Jakub Kolembus sa 
stal absolútnym víťazom  
3. kategórie a získal diplom  
za mimoriadnu interpretá-
ciu vlastnej autorskej sklad-
by. Marek Mokoš a Terezka 
Pienčáková sa umiestnili  

v zlatom pásme a Dáška An-
drášiková s Viktorom Blaš- 
čákom zasa v strieborných 
pásmach. Mgr. Ferdinand 
Döme získal pochvalné 
uznanie za vynikajúcu pe-
dagogickú prípravu žiaka. 
Seneckí keyboardisti sú 
na tejto súťaži už akoby in-
ventárom. Od roku 2008 sa 
umiestňujú na výborných 
miestach. Mgr. Ferdinan-
da Dömeho pozývajú aj  
do poroty.                       MO

Víťazný keyboard zo ZUŠ

Adam Tkáč, malý gitarista, 
získal na Medzinárodnej gita-
rovej súťaži v Bojniciach zlaté 
pásmo. V Adamovej kategórii 
súťažilo 31 gitaristov. Pred-
sedom poroty bol Profesor J. 
Zsapka, ktorý sa vyjadril, že 
tento ročník bol bohatý na ta-
lenty. Špeciálne malí gitaristi. 
Boli dokonca lepší ako star-
ší žiaci. Porota sa preto roz-

hodla v prvej kategórii udeliť 
pásma, aby podporili a po-
vzbudili mladých gitaristov k 
ďalšej práci. Adam nezaspal 
na vavrínoch. S pani učiteľ-
kou Mgr. Evou Muchovou sa 
už chystajú na ďalšiu súťaž 
do Čiech, do Frýdku – Míst-
ku, na I. ročník medzinárod-
nej gitarovej súťaže Fernan-
da Sora.                           MO

Adam Tkáč získal zlaté pásmo

Základná umelecká škola v Senci
Fándlyho 20 vypisuje

1. kolo prijímacích skúšok do hudobného, 
tanečného, výtvarného a literárno-dramatic-
kého odboru v sobotu 18. 5. od 09.00 do 

13.00 v budove školy
2. kolo v dňoch 13. a 14. 6. od 14.00 do 

18.00.
Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.



8 SENČAN  máj 2013MsKS

Program na máj

Kino MIER SENEC 
3D DIGITÁLNE KINO

zvuk DOLBY SURROUND 7.1.
Začiatok filmových predsta-
vení o 18.00. Večerné 
predstavenia môžu byť aj  
o 20. 00. Tešíme sa na Vašu 
návštevu!

Milí návštevníci kina,  
od 31. mája 2013 štartuje-
me letnú filmovú sezónu 
na amfiteátri. V kine Mier 
budeme opäť premietať až 
do septembra. Letné kino  
v rámci Parku oddychu 
Vám aj v počas tohtoroč-
ných letných mesiacov po-
núkne viaceré novinky ako 
aj najúspešnejšie reprízové 
tituly. Čaká Vás výborná 
kvalita filmov v 2D formáte, 
príjemná a nezabudnuteľ-
ná atmosféra sledovania 
filmov pod holým nebom. 
Tešíme sa na Vás každý ve-
čer /sledujte prosím zmeny 
v začiatku premietania fil-
mových predstavení/. Ak-
tuálne informácie vrátane 
programu filmových pred-
stavení nájdete na našich 
stránkach: 
www.facebook.com/kinosenec
www.msks-senec.sk

2. štvrtok o 18.00, 3. piatok o 
20 00 hod.
PRÁSKAČ
18 ročný Jason sa dostane 
do problémov, keď ho polícia 
zatkne kvôli balíčku extázy a 
obvinia ho z distribúcie drog, 
za čo mu hrozí desaťročný 
trest. Otec ako ďaleko zájde 
kvôli záchrane syna? Thriller.
USA MP 15 112 min.
Vstupné: 4,00 Eur

3. piatok 2D o 18 00 hod.
ZAMBEZIA
Mladý sokol Kai sa aj napriek 
zákazom svojho otca vydá na 
dobrodružnú výpravu do báj-
neho vtáčieho miesta Zam-
bezia, aby sa stal členom pre-
stížnej letky. Animovaný film 

pre všetky vekové skupiny.
Juž.Afrika  90 min. slovenský 
dabing
Vstupné: 4,00 Eur

4. sobota 
ZAMBEZIA 3D
Mladý sokol Kai sa aj napriek 
zákazom svojho otca vydá na 
dobrodružnú výpravu do báj-
neho vtáčieho miesta Zam-
bezia, aby sa stal členom pre-
stížnej letky. Animovaný film 
pre všetky vekové skupiny.
Juž. Afrika  90 min. slovenský 
dabing
Vstupné: 6,00 Eur

5. nedeľa
PRAVIDLÁ MLČANIA
Niektoré zločiny nesmú zo-
stať nepotrestané. Thriller.V 
hlavných úlohách: Robert 
Redford, Susan Sarandon.
USA MP 15 125 min
Vstupné: 4,00 Eur

 6. 7. pondelok – utorok
NA CUDZÍ ÚČET
Čo všetko sa vám môže stať, 
keď vám niekto ukradne to-
tožnosť? Skvelá komédia, ale 
zároveň veľké varovanie.
USA MP 111 min. 
Vstupné: 4,00 Eur

9. 10. štvrtok - piatok o 18.00
IRON MAN 3            3D
Excentrický, arogantný, ale ge-
niálny priemyselník Tony Stark 
/Iron Man/ je v novom príbehu 
postavený proti nepriateľovi, 
ktorého dosah nepozná hraníc.                                                                
Hrajú: Robert Downey Jr., 
Gwyneth Paltrow a  ďalší.
USA MP 129 min. 
Vstupné: 6,00 Eur

10. piatok o 20 00 hod.
11. sobota o 18 00 hod.
VEĽKÁ SVADBA
Nikdy nie je neskoro zahrať 
sa na rodinu. Kúzelná roman-
tická komédia, v ktorej sa po-
čas svadobného víkendu zídu 
pod jednou strechou hneď 
štyria držitelia Oscara: Robert 
De Niro, Diane Keaton, Susan 
Sarandon, Robin Williams a 
spolu s nimi najtalentovanejší 
zástupcovia mladej hollywo-
odskej generácie.
USA MP 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur

13. 14. pondelok – utorok
SMRTEĽNÉ LŽI
Newyorský podnikateľ Ro-
bert Miller je stelesnením 
úspechu v práci aj v súkromí. 
Usiluje sa skryť svoj dvojitý 
život pred manželkou a dcé-
rou. Nečakaný omyl kompli-
kuje situáciu a ku komplikáci-
ám s milenkou sa pridáva aj 
zločin. Thriller.
USA MP 12 107 min.
Vstupné: 4,00 Eur

16.17. štvrtok – piatok
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Rozprávka, v ktorej je všetko 
tak trochu inak. Súboj dob-
ra so zlom, snaha o získa-
nie pravej lásky a objavenie 
ozajstného priateľstva. Hrajú: 
Bolek Polívka, Barbora Seid-
lová, Milan Markovič, Ivana 
Chýlková, Szidi Tobias a ďal-
ší.
ČR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

17. piatok o 20 00 hod.
EVIL DEAD
Pätica priateľov, ktorá sa vy-
dáva na výlet do odľahlej cha-
ty hlboko v lesoch. Krvavý 
boj o život sa za výdatného 
jačania môže začať. Horor.
USA MN 15 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur

18.19. sobota 3D  – nedeľa
VEĽKÝ GATSBY    2D
Príbeh budúceho spisova-
teľa, ktorý cestuje z ame-
rického stredozápadu do 
New Yorku. Éra uvoľnených 
mravov, nelegálny obchod s 
alkoholom a do nebies sia-
hajúce akcie. V hlavnej úlohe 
Leonardo Di Caprio. Roman-
tická dráma.
USA/Austrália MN 15 150 
min.
Vstupné na formát 3D 6,00 
Eur, Vstupné na formát 2D 
4,00 Eur

20. pondelok
VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Jedna pilulka môže zmeniť 
váš život. Thriller plný prekva-
pení a zvratov, zároveň varu-
je pred tým, čo sa deje okolo 
nás a my to ani nevnímame.
USA MN 15 106 min.
Vstupné: 4,00 Eur

21. utorok
PÁR NENORMÁLNYCH AKTIVÍT
Malcolm sa konečne rozhod-
ne, že prestane žiť staromláde-
neckým životom a dovolí svojej 
priateľke, aby sa k nemu nasťa-
hovala. Netuší, kto príde spolu 
s ňou. Keď sa stane niekoľko 
čudných udalostí rozhodnú sa, 
zaznamenať na kameru. Zis-
tia...
USA MN15 89 min.
Vstupné: 4,00 Eur

23.-24. štvrtok  3D – piatok 2D 
NEUVERITEĽNÉ DOBRO- 
DRUŽSTVÁ TADA STONESA
Zábavná a dobrodružná ani-
movaná rozprávka so sloven-
ským dabingom.
Šp MP 90 min.
Vstupné: formát 3D 6,00 Eur
Vstupné: formát 2D 4,00 Eur

25. 26. sobota – nedeľa
RÝCHLO A ZBESILO 6
Už po šiesty krát sa bude vo 
vytuningovaných autách jazdiť 
výhradne rýchlo a zbesilo.
USA MP 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur

27. 28. pondelok – utorok
TEMNÉ NEBO
Keď si Vás raz vyberú, už im 
navždy patríte. Najnovší horor 
od tvorcov filmov Sinister, Pa-
ranormal activity.
USA MN 15 97 min.
Vstupné: 4,00 Eur

Detské filmové predstavenia:
19. nedeľa o 15 30 hod.
KRÚDOVCI
Dobrodružná animovaná ko-
média rozpráva príbeh prvej 
pravekej rodiny na svete – Krú-
dovcov. Čaká ich veľká skúška, 
ale tiež najväčšie dobrodruž-
stvo ich života. Animovaná roz-
právka.
USA MP 90 min. slovenský da-
bing
Vstupné: 4,00 Eur

26. nedeľa o 15 30 hod.
NEUVERITEĽNÉ DOBRODRUŽ-
STVÁ TADA STONESA
Zábavná a dobrodružná animo-
vaná rozprávka so slovenským 
dabingom.
Šp MP 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur
05.5. 15.00 hod



9SENČAN máj 2013  MsKS

Kultúrne podujatia: Labyrint

Mestské múzeum: Turecký dom

Kultúrne podujatia: kinosála

Mestská knižnica

5.5. o 15.00
ANYÁK NAPJA 
DEŇ MATIEK
vystupujú deti MŠ, žiaci a 
študenti maďarských škôl, 
kapela Mikuláša Bertóka - 
fellépnek a szenci magyar 
óvoda és iskolák növendé-
kei, valamint Bertók Miklós 
zenekara.

12.5. o 15. hod
„Pre mamu to najlepšie“ 
spieva zbor Radosť
Vstupné: 3,-Eur

15.5. o 19.00 hod
OPERETTVARÁZS - Kúzlo 
operiet 
a budapesti Memory Intero-
perett
 Vstupné - Beléptidíj: 6 eur
Predpredaj - Jegyelővétel: 
Kníhkupectvo pri kultúr-
nom dome.

 22.5.  o 19.hod
„Tisíc a jedna noc“ - taneč-
né vystúpenie - Tanečné 
štúdio SANÁ   
Vstupné: 1,50 eur

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 doku-
mentuje používanie mincí  
na našom území od staro-
veku  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 neži-
vá príroda od Čiernej Vody  
po Svätý Martin. Dermo-
plastické preparáty zvierat, 

nálezisko mamuta v Senci.

4. máj 2013, 9.00 – 24.00
Musica Perennis Iuventu-
tis - Noc seneckého mú-
zea    
Netradičná dielňa, numiz-
matická prednáška, ob-
novená expozícia – návrat 
seneckého mamuta, výsta-
vy a najmä koncerty váž-
nej hudby, jazzu, folklóru 
na viacerých historických 
miestach nášho mesta.

Múzeum je otvorené: 
utorok: 10.00 – 16.00; stre-
da – piatok: 10.00 – 18.00
www.msks-senec.sk/mu-
zeum

15. 5.  o 18.00/streda/  
Beseda s ochrancom prí-
rody a spisovateľom Miro-
slavom Sanigom

28. 5. 2 o 9.00/utorok  
„Čítajme si“- detský čita-
teľský maratón

17. piatok o 18.00 hod.
Vernisáž: Akad.soch.Karol 
Drexler /sklo/, Sylvia Bre-
zianská /keramika/ 
„Príbeh ohňa, svetla a hliny“ 
Výstava v spolupráci s Malo-
karpatským múzeum v Pez-
inku

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

31. mája o 21 00 hod.
KRÁĽOVSTVO LESNÝCH 
STRÁŽCOV
Zažite dobrodružstvo vo sve-
te, o ktorom ste doteraz ne-
počuli. Príbeh večného boja 
dobra so silami zla, kde dob-
ro ochraňuje prírodu a zlo sa 
naopak snaží prírodu nemilo-
srdne zničiť.
USA MP 90 min. slovenský 
dabing
Vstupné: 3,00 Eur
Pripravujeme: MIMORIADNE  

PREKVAPENIE PRE DETI 
1. júna DEŇ DETÍ o 21.00
KRÁĽOVSTVO LESNÝCH 
STRÁŽCOV
Zažite dobrodružstvo vo sve-
te, o ktorom ste doteraz nepo-
čuli. Animovaná dobrodružná 
komédia od tvorcov Doby ľa-
dovej a Ria- neobyčajný skry-
tý svet.
Pozývame deti do kina za po-
lovičné  vstupné: 1.50 Eur
rodičia vstupné: 3,00 Eur

Park oddychu amfiteáter

Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM A. M. Szencziho 22.5.2013 o 18:00
Téma: Projekt ADAM-WFS - objavovanie asteroidov  
zo Slovenska?
Prednáša: RNDr. Juraj Tóth, PhD., vedecký a pedago-
gický pracovník Fakulty  matematiky, fyziky a informatiky 
UK v Bratislave. Vedecké zameranie: štúdium malých telies 
Slnečnej sústavy ako zdroj meteorických prúdov.Monitoro-
vanie blízkeho okolia Zeme a interakcia prachových častíc s 
atmosférou.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Alžbeta Vrábová, Filip Gura, Olívia 
Martinkovičová, Melisa Markechová, 
Nina Ližbetin, Ester Knapová, Nela 
Šimková, Matej Šmida, Dominik Ta-
vali, Sebastián Hrban

Manželstvo uzatvorili

Radek Hlávka – Daniela Kolářová
Tibor  Labuda – Simona Mokošová
Mchal Beňo – Beata Koláriková
Zoltán Kelecsényi – Alžbeta Vinczeová

Blahoželáme jubilantom 
Jednota dôchodcov 

Zlatica Hajduková (60), Ľudmila Poó-
rová (60), Alžbeta Boťanská (70), Ja-
roslav Šebo (75)

Klub dôchodcov

Mária Levická (70), Ing. Rudolf Hori-
na (75), Jaroslav Šebo (75)

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

Terézia Bacigálová (70), Vilma Bor-
dácsová (70), Jaroslav Šebo (75)

Navždy nás opustili

Ján Poláček (1956), Štefan Urban 
(1928), Oľga Horváthová (1949), Mária 
Klenovitsová (1939), Juliana Žitníková 
(1937), Alžbeta Vidrová (1921), Dušan 
Moravský (1962), Ladislav Bordács 
(1933), Marta Pätoprstá (1940), Ferdi-
nand Pastorik (1952), Miroslav Vavro-
vič (1955), Ružena Kolláriková (1954)

20. 4. 2011 uplynul 1 rok, čo nás opus-
tila, naša milovaná Mária Hervaiová. 
Čas plynie a smútok zostáva, tá strata 
v srdci bolieť neprestáva. Milovali sme 
Ťa, Ty si milovala nás, tú lásku v na-
šich srdciach nezničil ani čas. Za Tvoj 
pokojný spánok v modlitbách prosíme, 
a spomienku na Teba stále nosíme.  
Z láskou v srdci spomína brat Jozef  
s celou rodinou.

Už nič nie je také, ako 
bolo predtým. Stíchlo 
srdce aj tvoj hlas, no 
zostali krásne spo-
mienky v nás. Dňa 
20. 4. 2013 uplynul 
rok, čo nás navždy 

opustila naša drahá mamička, babič-
ka, a prababička Alžbeta Zárecká.  
Z láskou na ňu spomíname. Smútiaca 
rodina.

Dňa 8. mája uplynie 
desať rokov, čo nás 
navždy opustil náš 
milovaný ocko a ded-
ko Ľudovít Stančák. 
Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú 

spomienku. S láskou spomínajú dcéra 
Gabriela a syn Róbert s rodinami.

Bolesťou unavená tíš-
ko si zaspala, zane-
chajúc všetkých, čo si 
rada mala. Za všetky 
Tvoje trápenia a bo-
lesti nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti.  
Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no 
vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa 
radi mali. Dňa 4. apríla uplynulo 5 ro-
kov, čo nás opustila naša drahá mama, 
babka a prababka Anička Xeničová.  
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 24. mája uply-
nul jeden rok, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mama, bab-
ka Ida Dömötöro-
vá, rod. Kühnelová. 
S láskou na ňu spo-

mínajú traja synovia, dve nevesty, je-
denásť vnúčat a pravnúčatá.Zároveň 
spomínáme na nedožité 85. narodeni-
ny jej manžela Ladislava Dömötöra.

K Veľkej noci nepatria len 
vajíčka a korbáče. Pre 
veriacich je to predovšet-
kým sviatok kríža a zmŕt-
vychvstania. Patrí k nemu  
už tradičná krížová cesta 
ulicami mesta. Tento rok 
sa konala na Veľký piatok 
29. marca vo večerných 
hodinách. Pod vedením 
našich kňazov – otca 
Juraja, otca Andreja a 
otca Tomáša sa početný 
sprievod veriacich vydal  
od kostola cez Bernoláko-
vu, Sokolskú, Tajovského, 
Fándlyho a Hviezdoslavo-

vu ulicu. Ďalšie zastavenie 
bolo pri seneckom gymná-
ziu, sprievod pokračoval 
Lichnerovou ulicou, Mie-
rovým námestím a končil 
na Farskom námestí. Muži 
sa striedali v nesení kríža a 
pri každom zastavení sme 
si vypočuli zamyslenie  
v slovenskom i maďar-
skom jazyku. Pripomenuli 
nám, že ku každému víťaz-
stvu sa treba prebojovať 
cez ťažkosti. Ďakujeme or-
ganizátorom a našim kňa-
zom za hlboký sviatočný 
zážitok.  Katka Vinczeová

Krížová cesta ulicami Senca
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BSK ocenil učiteľov
Pri príležitosti Dňa učite-
ľov Bratislavský kraj oce-
nil 20 stredoškolských 
pedagógov. „Nesmierne 
si vážim prácu učiteľov, 
ktorá je v dnešnej dobe 
nedostatočne ohodnote-
ná a často nedocenená,“ 
povedal predseda BSK 
Pavol Frešo. Ocenených 
vybrala komisia na zák-
lade nominácií riaditeľov. 
Komisia prihliadala na 
pracovné úspechy aj ži-
votné jubileá učiteľov. Zo 
seneckých škôl boli oce-
není Mgr. Alžbeta Ivanová  

z Gymnázia Antona Ber-
noláka a Štefan Obselka  
zo Strednej odbornej ško-
ly na Kysuckej 14. „Akú 
budeme mať mládež, keď 
vyrastie, to záleží aj od 
toho, akých majú učiteľov 
na školách. Považujem za 
potrebné oceniť učiteľov, 
ktorí sa zaslúžili o vzdelanú 
mládež, ktorá sa umiestni 
na trhu práce, ktorá nebu-
de mať problémy s budú-
cim životom,“ zdôraznila  
v príhovore podpredsed-
níčka kraja Gabriella Né-
meth.

Seneckí seniori budú mať 
skvelú príležitosť stretnúť 
sa a aktívne osláviť prí-
chod jari. Športový deň 
seniorov sa uskutoční 
16. mája na južnej stra-
ne Slnečných jazier.  
Účastníkov čaká bohatý 
program, chutné občer-
stvenie a veľa dobrej zá-
bavy. Pozývame všetkých 
seniorov Mesta Senec, 
aby sa pridali a užili si 
pekný športový deň. Zá-

ujemcov prosíme, aby sa 
vopred prihlásili na Odbo-
re sociálnych služieb mes-
ta telefonicky na číslach: 
02/20205121, 20205122, 
20205145 alebo osobne 
na Pribinovej 15. Mesto 
Senec, Denné centrum – 
mestský Klub dôchodcov 
ďakujú nadačnému fondu 
Telekom pri Nadácii Pon-
-tis za podporu projektu 
s názvom Pestrý život se-
niorov. 

Blízko Včelárskej paseky 
v katastri obce Kráľová  
pri Senci sa nachádza 
dom Komunity Cenacolo. 
Prijíma mladých ľudí, kto-
rí stratili zmysel života a 
prepadli rôznym typom zá-
vislostí. Pomáha im nájsť 
samých seba, získať nádej 
a znovu objaviť zmysel ži-
vota. Pred 23 rokmi táto 
komunita vznikla vďaka 
sestre Elvíre, ktorá túžila 
pomôcť závislým ľuďom. 
Stredisko komunity je  
v talianskom Saluzze pri 
Turíne a má 70 domov po 
celom svete. Je to škola ži-
vota. Žiadna liečebňa. Sú 
tam chlapci a muži, ktorí 

zisťujú, čo je to dar práce, 
priateľstva a viery. Pobyt  
v komunite je bezplatný, 
mladí ľudia tu žijú z výsled-
kov svojej práce a z chari-
ty. Ani kresťanská viera nie 
je podmienkou. Dvere sú 
otvorené pre všetkých.
Budú aj v Senci
25. mája o 20.00 vás sr-
dečne pozývajú do senec-
kého amfiteátra na pred-
stavenie 

„Márnotratný syn“
Budete si môcť vypočuť aj 
svedectvá chlapcov. V prí-
pade nepriaznivého poča-
sia sa predstavenie presunie  
do Kultúrneho domu.

 Konečne teplo, slniečko a 
dobrá nálada vylákala dňa 
17.04.2013 deti zo Školské-
ho klubu na ZŠ J. G. Tajov-
ského v Senci na školské 
ihrisko. Indikátorom bola 
okrem pekného počasia 
zaujímavá akcia so zaují-
mavými protagonistami. 
Medzi takmer 300 detí a 
iných zvedavcov zavítali 
sokoliari zo Sokoliarstva 
Kanat z Rimavskej Sobo-
ty so svojimi operencami. 
Výr skalný, Sokol sťahova-
vý, Orliak bielohlavý, Orol 
skalný a Plamienka drie-
mavá hispánska prelietali 

pred deťmi i nad ich hlava-
mi. Pútavý komentár ma-
jiteľov týchto ušľachtilých 
vtákov upútal detí takmer 
na 3 hodiny. Okrem zau-
jímavého programu, do 
ktorého sokoliari zapojili 
i deti, bol určite nezabud-
nuteľný zážitok v závere 
vystúpenia, keď si mohli 
podržať jedného z piatich 
operencov. K tomu, aby 
bola zaujímavá zábava, 
konečne nepotrebovali 
deti počítač a inú techniku. 
Príroda ponúka predsa len 
zaujímavejší zážitok.

MonSkov

Športový deň seniorov

Operenci na školskom ihrisku

Komunita Cenacolo
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Lélekben maradj független
Lelked maradjon tiszta-hófehér!
tartsd meg akkor is, ha más mást ígér!
lélek az értelem: veszni ne hadd!
ha bírná a rossz, elveszted magad.
Lelked a szabadság!  szűzi szent hon,
maradjon független minden koron,
a lélek te vagy, éltető erő,
ha elvész-vissza nem szerezhető!
Lélekben maradj független, szabad,
csak így győz az élet, így megmarad!
és hidd el, hisz mindannyiunk lelke
a szent szabadságra van teremtve!
mert hatalma nincs ellennek veled,
győztes lesz lelked, győző szent sereg,
ne térj az útról, csak rajta mindvégig,
a hűségből hidd el sosem elég!
Örök szent hazánk, tiszta hű lelkünk,
így marad létünk-el nem veszhetünk,
és küzdj, hogy lelked független legyen,
mert a hála csak ily módon terem!
Őrizd hát lelked függetlenségét,
életed igaz töretlenségét,
mert ha független milliók lelke:
így lesz szabad születésük helye!

A Magyar Kultúra Napján elmélkedve
a lélek függetlenségén és mindazon,
ami ennek következménye.
Szenc,  2003. Január 22-én

Mgr. Katona Roland

11. apríl, dátum narodenia básni-
ka Attilu Józsefa, je dňom poézie  
pre Maďarov žijúcich kdekoľvek  
vo svete. Senecké školy s VJM osla-
vovali poéziu v Mestskom múzeu, 
kde žiakom prvého stupňa ZŠ s VJM 
A. M. Szencziho  predniesli študenti 
Spojenej školy s VJM zhudobnené 
básne Sándora Weöresa. Žiaci za-
recitovali študentom svoje obľúbené 
básne. Na poschodí múzea bola in-
štalovaná výstava „kreslených bás-
ní“ žiakov a študentov. Návštevníci 
mohli hádať, ktoré známe básničky 
znázorňujú. Školáci sa presunuli  
do ZŠ s VJM A. M. Szencziho  
na koncert skupiny Kicsi hang, kto-
rá interpretovala zhudobnené bás-
ne Attilu Józsefa. Na záver sa stretli 
žiaci s Kingou Bárdos, aby sa po-
rozprávali o jej zbierke „Átutazoo“. 
Oslava poézie pokračovala aj v so-
botu v MsKS. Členovia detského 
klubu Kincskereső zahrali divadlo 
poézie, ktoré pripravujú z tvorby Já-
nosa Lackfiho.                                 VCs

A szenci magyar tannyelvű iskolák diákjai az idén 
közösen ünnepelték a költészet napját, elláto-
gatva egymás iskoláiba és a Városi Múzeumba. 
A Sz. M. A. Alapiskola alsó tagozatos diákjai és 
a Közös Igazgatású MTN Iskola diákjai a múze-
umban találkoztak, április 12-én.  A középiskolá-
sok Pitypalatty csoportja Pongrác tanárnővel az 
élen, Évszakok címmel, Weöres Sándor verseiből 
készült zenés irodalmi összeállítást mutatott be 
a kisiskolásoknak, akik cserébe elmondták ked-
venc verseiket.  A múzeum emeleti előcsarnoká-
ban „megrajzolt versekből” készült kiállítás várta 
a látogatókat. Polák Margit felkérésére örömmel 
rajzoltak a kincskeresők verseket, és talán meg-
lepő, de boldogan csatlakoztak hozzájuk a gim- 
nazisták is. Ott volt a rajzokon a Füstbe ment terv, 
Ha a világ rigó lenne, Mama, Kedves Jocó, és sok 
más nagyszerű vers. Lehetett tippelni, hogy me-
lyik rajz milyen verset jelenít meg és szavazni is 
lehetett a legjobb rajzra. A múzeumból az alapis-
kolába vonultak át a diákok, hogy meghallgassák 
a Kicsi hang együttes József Attila megzenésített 
verseiből készített összeállítását. Végül a „vájtfü-
lű” versbarát gyerekek az iskola olvasótermében 
Bárdos Kingával találkozhattak, akivel az „Át-
utazoo” című kötetéről beszélgettek.  Másnap a 
kincskeresők a Szenci Városi Könyvtár gyermek-
könyvtárában nyilvános próba keretében előad-
ták Lackfi János Ugráló ház című kötetének anya-
gából készülő irodalmi összeállításukat, amellyel 
sok örömet tudnak szerezni egymásnak, és majd 
ha elkészül, a közönségnek is.                       VCs

Deň poézie

A költészet napja

22. apríla oslavujeme Me-
dzinárodný deň Zeme. 
Hlavnými protagonistami 
sú v Senci tradične školy, 
ktoré pripravili podujatia 
pre žiakov a ich rodičov. 
Žiaci ZŠ A. M. Szenczi-
ho vyčistili okolie školy  
od smetí a buriny. Za od-
menu im hydrobiológ a 
vysokoškolský pedagóg 
László Hamerlik, ktorý učí 
na univerzite v Kodani a  
v Banskej Bystrici, po-
rozprával o svojich vý-
skumoch v Ekvádore a  
o ľadovcoch, ktoré skú-
mal v Tibete. Rodičia čis-
tili ťažšie dostupné mies-
ta a predelili školský dvor 
na parkovaciu časť a 
ihrisko pre školský klub. 
Okrem vďaky boli odme-
není dobrým gulášom, 
chutnými zákuskami a 
pocitom dobre vykona-
nej práce.                M.M.       

Deň Zeme

Reprezentantky ŠK Se-
nec, Szandra Hervaiová 
skončila na 6. a Dóra Si-
mon na 7. mieste na Maj-
strovstvách Slovenskej re-
publiky v šachu chlapcov 
a dievčat 2013 v kategórii 
dievčat do 14 rokov. Na 
úspechu sa podieľal aj 
László Mészáros, ktorý je 
hlavným trénerom ŠK Se-
nec.

Úspech v šachu

Sakk siker
A Szenci Sakk-klub tagjai, 
Hervai Szandra a 6. hely-
en és Simon Dóra a 7.-en 
végzett a 14 éves lányok 
kategóriájában Ólublón 
(Stará Ľubovňa) a Szlová-
kiai Ifjúsági Sakkbajnok-
ság 2013 versenyen. A si-
kerhez hozzájárult Mészá-
ros László tanár úr is, aki a 
fölkészülésüket irányította.
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Inštitút pre ekonomické a 
sociálne reformy (INEKO) 
zverejnil rebríček základných 
a stredných škôl na Sloven-
sku. Použili údaje za tri škol-
ské roky (2008/09, 2009/10, 
2010/11), ktoré sú evidova-
né orgánmi štátnej správy a 
vypovedajú o kvalite vyučo-
vacieho procesu a o dosiah-
nutých výsledkoch žiakov 
školy. Prihliadalo až k 30-im 
ukazovateľom. ZŠ s VJM A. 
M. Szencziho sa umiestnila 
na špičke rebríčku. V rámci 
Bratislavského kraja obsadila 
10. miesto a je jedinou se-
neckou školou v prvej dvad-
siatke. V rámci Slovenska sa 
umiestnila na 92. mieste spo-

medzi vyše 2000 základných 
škôl. „Nedajú sa jednoznač-
ne určiť faktory, ktoré viedli 
k tomuto úspechu,“ hovorí 
riaditeľka školy Mónika Ma-
tus. „Žiaci potrebujú neustálu 
inšpiráciu, aby sme získali a 
udržali ich záujem. Snažíme 
sa ich zapojiť do domácich, 
či medzinárodných projek-
tov, alebo do vedomostných 
či športových súťaží a vy-
užívame nové informačno-
-komunikačné technológie 
vo vyučovaní. Umiestnenie 
našej školy v rebríčku INE-
KO je potešujúcou správou, 
pozitívnou spätnou väzbou, 
ktorá naznačuje, že sme po-
stupovali správne.“         VCs 

Máme školu v prvej stovke

Meghívó

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE,
amely 2013. május 5-én, vasárnap

15,00 órakor lesz a kultúrház nagytermében.

A MKP szenci alapszervezete mindenkit szeretettel vár!

Az első 100 között az INEKO listáján
A Gazdasági és Szociális 
Reformokért Intézet (INEKO) 
nyilvánosságra hozta a szlo-
vákiai alap és középiskolák 
rangsorolt listáját. A sor-
rend elkészítéséhez három 
iskolaév (2008/09, 2009/10, 
2010/11) adatait vették ala-
pul, amelyek az állami fel-
ügyeleti szervek adattárai-
ban találhatók. A kutatók a 
diákok teljesítménye alap-
ján, 30 mutatót összesítve, 
határozták meg az iskolák 
sorrendjét. A Szenczi Mol-
nár Albert Alapiskola a 
Pozsonyi kerületben a 10. 
helyre került, miközben az 
első 20-as csoportban nem 
szerepel más szenci isko-
la. Az alapiskolák országos 
listáján, amely több mint 
2000 iskolát tartalmaz, a 
92. helyen áll. Matus Móni-
ka igazgatónő szerint nem 

lehet egyértelműen megha-
tározni, hogy melyek azok 
a körülmények, amelyek 
ehhez az eredményhez ve-
zettek. „Diákjainkat folyama-
tosan inspirálni kell. Ez alatt 
a hosszútávú tudásvágy 
fenntartását értem, ami nem 
tűri el a sztereotípiákat a 
tanításban. Mindenkit a ké-
pességeinek megfelelően 
igyekszünk bekapcsolni a 
tanulmányi vagy sportver-
senyekbe, nemzetközi pro-
jektekbe. A közeli fővárosok 
kulturális és oktatási intéz-
ményei hihetetlen sok lehe-
tőséget adnak arra, hogy 
a tanulást élményszerűvé 
tegyük. Szaktantermeinket 
felszereltük a mai elvárá-
soknak megfelelően.  Talán 
mindez együtt járult hozzá 
ahhoz, hogy sikeresek le- 
gyünk.”                              VCs

Városunkat a Szenczi Mol-
nár Albert Gimnázium diák-
jai képviselték a bibliaver-
seny országos döntőjén, 
Komáromban. Iskolánk há-
romtagú csapata (Gujber 
Gabriella, Bors Marianna, 
Simon Bence) sikeresen 
megállta a helyét a verseny 
kerületi fordulóján, Somor-
ján, így meghívást kaptak 
a komáromi döntőre is. A 
megmérettetés nyolc for-

dulóban zajlott. A kérdések 
Rút könyvét, a Királyok első 
könyvét, valamint Máté 
evangéliumát dolgozták 
fel. A maximum pontszám 
80 volt, melyből diákjaink 
65-öt megszerezve az első 
helyen végeztek. Nagyon 
örülünk a sikernek, amely-
hez nagyban hozzájárult 
Švarda Margit tanárnő, aki 
felkészített minket.

Simon Bence, II.G

Žiaci Gymnázia Alberta Mol-
nára Szencziho s vyučova-
cím jazykom maďarským  
v Senci reprezentovali naše 
mesto na celoslovenskom 
kole Biblickej olympiády 
v Komárne. Súťažilo sa  
v ôsmich kolách, maximálne 

sa mohlo dosiahnuť 80 bo-
dov, naše družstvo získalo 
65 bodov a tým aj prvenstvo 
v súťaži. Gratulujeme našim 
žiakom ako aj Mgr. Margite 
Švardovej, ktorá ich pripravi-
la na súťaž. 
Gymnázium A. M. Szencziho

XII. Bibliai olimpia

XII. Biblická olympiáda

1990-ben lett nemzetközivé 
a Föld napja, amikor csatla-
kozott a világ az Egyesült Ál-
lamokból indult mozgalom-
hoz. Szencen hagyományo-
san az iskolák viszik a prímet 
a Föld napi rendezvények 
szervezésében. A Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola ta-
nulói április 19-én az iskola 
környékét tisztították meg a 
szeméttől, majd gyomláltak, 
gallyat gyűjtöttek, gereblyéz-
tek. Jutalmul Hamerlik Lász-
ló hidrobiológus, iskolánk 
volt diákja, a koppenhágai és 
a besztercebányai egyetem 

tanára tartott előadást az ek-
vádori kutatásairól és a tibeti 
gleccserpatakokban végzett 
vizsgálatairól. Másnap a szü-
lőké volt a terep: kitakarítot-
ták a nehezen hozzáférhető 
helyeket, kitisztították a hát-
só udvart, virágot ültettek, 
gyomláltak, kettéválasztot-
ták az udvart parkoló részre 
és biztonságos pályára a 
napköziseknek. A nagy mun-
kát gulyásevés és sütemény 
követte.  Mindenkit köszönet 
illet a segítségéért és a hoz-
zájárulásáért az iskola szeb-
bé tételéhez!                 M.M.

A Föld napja
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Uplatnite si úľavu v RTVS
Do konca júna je možné 
uplatniť si nárok na úľavy  
z platenia úhrady za služ-
by verejnosti poskytované 
Rozhlasom a televíziou 
Slovenska. Tí, ktorí preu-
kážu svoj nárok na úľavu, 
si ju môžu uplatniť spätne 

od začiatku roka 2013. Pre 
viac informácií volajte na 
číslo 18288 počas celého 
týždňa vrátane víkendu  
od 8.00 do 20.00. Alebo na 
uhrady.rtvs.sk. Doklady je 
možné posielať e-mailom 
na: uhrady@rtvs.sk. 

Pre podnikateľov - živnostníkov
Obvodný úrad Senec, odbor 
živnostenského podnikania 
upozorňuje podnikateľskú 
verejnosť na ustanove-
nie § 57 ods. 6 zákona č. 
455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní v znení 
neskorších predpisov účin-
ného od 1.6.2010, v zmysle 
ktorého pozastavenie živ-
nosti nemôže trvať kratšie 
ako šesť mesiacov a dlhšie 

ako 3 roky. Podnikatelia,  
u ktorých bolo do 31. mája 
2010 rozhodnuté o poza-
stavení živnosti na obdobie 
dlhšie ako 3 roky, musia si 
do 31.5.2013 upraviť dĺžku 
pozastavenia živnosti na zá-
konom určené maximálne 3 
roky. V opačnom prípade im 
uplynutím tejto doby poza-
stavené živnostenské opráv-
nenie zanikne zo zákona.

Štatistické zisťovanie
Od 1. apríla do 31. mája  
sa uskutoční „Zisťovanie 
o príjmoch a životných 
podmienkach domácností 
(EU SILC)“ a od 22. aprí-
la do 31. mája „Zisťovanie  
o využívaní informačných 
a komunikačných tech-
nológií v domácnostiach  
a u jednotlivcov (ICT HH 
1-01)“. Opytovatelia ŠÚ SR 
oslovia takmer 6 000 a ICT 
4 500 náhodne vybraných 
domácností. Budú povinní 
preukázať sa poverením 

na vykonanie zisťovania  
a na požiadanie  aj  dokla-
dom  totožnosti. Všetky in-
formácie budú anonymné 
a použité výlučne na štatis-
tické účely. Vedenie Mesta 
Senec žiada občanov, aby 
svojím pozitívnym prístu-
pom prispeli k úspešnej 
realizácii tohto projektu. 
Viac  informácií na e-ma-
ilovej adrese ks.ba@sta-
tistics.sk a na telefónnom 
čísle 02/69250, klapka 411 
alebo 465.

Čisté vody Hlbokého jazera
13.4.2013 čistil potápačský 
klub ATOL Senec vody Hl-
bokého jazera (Gulášky). 
Pravidelne spolupracuje s 
Mestským úradom Senec,  s   
potápačským klubom Pic-
card Senec  a tento rok aj s 
Rybárskym zväzom. Miest-
na organizácia čistila brehy. 
Čistenia sa zúčastnilo šesť 
potápačov a sympatizanti. 
Aby bola voda čistá, treba 
jej každý rok pomôcť, preto-
že stále je medzi nami dosť 
ľudí, ktorí si myslia, že ak 
niečo zmizne z ich rúk pod 
hladinu vody, je to naveky 
dobre upratané. Čas rozpa-
du niektorých druhov od-
padu sa pohybuje od 10 do 
100 rokov! Niektoré druhy 
sa nerozpadnú nikdy. Preto 
je potrebné odstrániť tieto 
neprirodzené ozdoby našich 

vôd. Mnohé sú aj nebezpeč-
né, ako rozbité sklo, alebo 
rúry a tyče. Ak niekto skočí 
do neznámej vody, môže si 
ublížiť a možno aj zahynúť. V 
slovenských vodách sa naš-
lo všeličo. Miešačka v Štrb-
skom plese, vrak auta na 
viacerých lokalitách, počí-
tač, veľký kontajner na sme-
ti, pneumatiky alebo aj tele-
fónna búdka. Tento rok nám 
na Guláške do zoznamu  
pribudlo manželské dvojlôž-
ko - matrac. „Pozdravujeme 
„motoristu“,  ktorý je taký 
chudobný (aj mentálne), že 
nám po prezutí pneumatík 
prehodil  do klubu  všetky 
štyri, aby sme sa o likvidáciu 
postarali my. Radi by sme sa 
s ním zoznámili,“ dodal pod-
predseda ŠKP ATOL Senec 
Pavol Novosád.

Senecký dobrovoľný hasič-
ský zbor pozýva na 3. ročník 
medzinárodnej súťaže s his-
torickými ručnými strieačka-
mi 25. mája o 12:30 v areáli 
ZŠ Tajovského v Senci. 
• Odkedy máme dobrovoľ-
ných hasičov v Senci?
Jozef Bordáč, predseda 
DHZ: Náš zbor vznikol v 
roku 1879, keď Senec po-
stihol rozsiahly požiar, ktorý 
mal katastrofálne následky.  
V roku 2014 oslávime 135 
výročie našej existencie. 
Máme 54 členov. Zasahuje-
me spoločne s profesionál-

nymi hasičmi. Povoláva nás 
primátor alebo náčelník ha-
sičského záchranného zbo-
ru v Pezinku. 
• Akou technikou sa zapojí-
te do súťaže? 
Vlastníme historický hasič-
ský voz, ktorý pochádza z 
30.-tych rokov.
• Robíte aj prevenciu?
Chodíme na preventívne 
kontroly na jeseň a na jar, 
pred a po vykurovacej se-
zóny. Odstránenie zistených 
nedostatkov je oveľa menej 
bolestivé, ako následky niči-
vého požiaru.    

Súťaž dobrovoľných hasičov
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20. ročník Seneckej ruky 
pozná svojich víťazov. 153 
štartujúcich bolo zo 14 
krajín. Víťazkou kategórie  
nad 60 kg ľavou i pravou 
rukou je opäť Lucia Deb-
nárová. Bola absolútnou 
víťazkou medzi Športov-
cami roka Mesta Senec  
za rok 2012 a svojimi ďalší-
mi úspechmi dokazuje, že 
právom. Je v skvelej forme. 
V druhej ženskej kategórii  
s prehľadom zvíťazila Sne-
žana Babajevová. Laco 
Hervay z AWK Senec zví-
ťazil v kategórii ľavou rukou 

do 95 kg. Usporiadatelia 
pripravili pre fanúšikov na-
ozaj legendárny zážitok –  
z USA pricestoval John Br-
zenka, ktorý pravou rukou 
nedal svojim súperom žiad-
nu šancu a zvíťazil. „Okrem 
skvelého športu priniesla 
Senecká ruka aj pár novi-
niek. Po prvýkrát bola súťaž  
na Slovensku prenášaná 
online na internete. Počas 
prenosu sme zaznamena-
li 1000 návštev, čo je vy-
nikajúci úspech.“ napísal 
Marián Čapla na stránke  
www.armsport.sk. 

Senecká ruka s Johnom Brzenkom
Cez zimu stratí naše telo 
veľa živín. Imunita je v dezo-
látnom stave. V minulosti sa 
ľudia v zime zásobovali po-
travinami, aby v zdraví dožili 
do jari. Toto dedičstvo nám 
ostalo. Po zime máme zvý-
šený apetít, čo najčastejšie 
cítime na kritických parti-
ách (brucho, stehná, za-
dok). Priberáme a máme zlú 
náladu. Na jar je najvyšší 
čas niečo s tým urobiť. Za-
ručený recept nie je až taký 
ťažký a náš zdravotný stav 
sa hneď zlepší. Problémy s 
vysokým alebo nízkym tla-
kom, migrény, zápchy, he-
moroidy a aj akné zmiznú 
alebo sa aspoň zredukujú. 
Čarovnými liekmi sú strava 
a pohyb.
Strava – pravidelná, pestrá 
a plná vitamínov, ľahko strá-
viteľná, menej cukru, men-
šie porcie 
Dostatočná hydratácia – 2,5 
– 3,5l – voda, ovocné alebo 
bylinkové čaje, nesladené 
nápoje. Majte na zreteli, že 
denne vylúčime 2-2,5l vody
Pohyb na čerstvom vzdu-
chu – kyslík vás naštartuje 
a zvýši sa produkcia proti-
depresívneho hormónu se-
rotonínu
Šport – pravidelne – 2-3krát 
týždenne – už 15 minút 
špotu aktivuje váš metabo-
lizmus a vzpruží srdcovo-
-cievny systém
Oddych a relax – doprajte si 
príjemnú masáž a wellness
Vyhýbajte sa stresu – radšej 

trávte viac času s priateľmi 
alebo deťmi, venujte sa svo-
jim záľubám
Myslite pozitívne a usmie-
vajte sa!
Do leta máme ešte pár 
týždňov a jasný cieľ. Od 1. 
mája odštartuje Mrs. Spor-
ty  ,,Spoznaj svoje nové Ja,, 
pre ženy v každom veku. 
Ešte pred letom vyskúšajte 
pozitívne účinky pravidelné-
ho tréningu, pod dohľadom 
trénera  s cieľom zmenšiť 
,,pneumatiku,, na brušku.
Motto na máj: Hýb sa na 
čerstvom vzduchu, zbav 
sa tuku, cíť sa fit a buď plná 
energie!
Mgr. Marta Keglevits
Mrs. Sporty trénerka
SÚŤAŽ: Vyhrajte darčeko-
vé poukážky na cvičenie v 
klube Mrs. Sporty. Stačí, 
ak správne odpoviete na 
súťažnú otázku a odpoveď 
pošlete do redakcie Mest-
ských novín Senčan na 
sencan@senec.sk.
Súťažná otázka: Koľkokrát 
týždenne je efektívne špor-
tovať?

Viac energie a menej kíl počas jari
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Jarné kolá 2. ligy priniesli 
seniorom klubu ŠK SFM 
Senec len jednu výhru, dve 
remízy a jednu výraznú pre-
hru so Šaľou. Vedenie klubu 
sa rozhodlo zakročiť tým, že 
sa rozlúčilo s trénerom  An-
tonom Jánošom a nahradilo 
ho Mariánom Tibenským.  
K striedaniu došlo v momen-
te, keď mužstvo stálo pred 
sériou ťažkých zápasov so 
súpermi ako sú Bardejov, Du-
najská Streda a Podbrezová. 
• Kde ste pôsobili doteraz?     
Začal som trénovať tu v 
Senci, ak sa nemýlim, tak v 
roku 2002. Aj vtedy ma oslo-
vil pán Matlák. Prišiel som  
do Senca trénovať  star-
ší dorast. Podarilo sa nám 
zachrániť mužstvo v súťaži 
2. ligy dorastu. Potom som 
sa presunul do A mužstva, 
ktoré vtedy hralo tretiu Bra-
tislavskú ligu. Pri A mužstve 
som ostal, s krátkym od-
skokom k FC Nitra, do roku 
2006, keď prišla ponuka  
od pána Dušana Radolské-
ho robiť asistenta trénera 
prvoligového mužstva Dukla 
Banská Bystrica. Tam som 
privoňal k profesionálnemu 

futbalu, bola to veľká škola. 
Spomeniem ešte ŠK Berno-
lákovo, ktorú sme zachra-
ňovali a napokon postúpil 
do druhej ligy Západ. Tré-
noval som aj PSC Pezinok  
a v minulom ročníku LP Do-
mino v Bratislave. Naposle-
dy, keďže bývam v Báhoni, 
som trénoval susedný ŠK 
Igram.
• Čím začnete? 
Je ťažké vstupovať do muž-
stva na jar, po štvrtom kole. 
Dá sa povedať, že vstupu-
jem na tenký ľad. Súčasné 
podmienky sú pritom nepo-
rovnateľne lepšie, než tie, 
z ktorých som odchádzal. 
Dnes je tu profesionálny 
futbal. Mužstvo má kvalit-
né základy, je kvalitne tré-
nované, chalani sú skúsení 
futbalisti. Chcem robiť skôr 
citlivé, než radikálne zmeny. 
Každý máme inakší spôsob 
práce. Jedna vec je fyzická 
pripravenosť mužstva a dru-
há je psychická. Základom 
všetkého je komunikácia  
s ľuďmi. Aby ľudia pre klub 
ŠK SFM Senec robili a hrali 
so srdcom. Najväčšie rezervy 
vidím v psychickej príprave.

• Nakoľko sú náročné najbliž-
šie zápasy?
Čakajú nás silní súperi. Hrá-
me stále o špicu druhej ligy. 
Náš úvodný zápas hráme 
proti Bardejovu, ktorý je sil-
ným súperpm a ďalší sú 
ešte silnejší. Mením prístup 
k hráčom, chcem zlepšiť ich 
psychickú pohodu, čo sa 
premení na góly. Dôvera je 
dôležitá. Cítim dôveru pána 
Matláka a vedenia klubu voči 
sebe a túto dôveru prenášam 
na hráčov. Zápasy vyhráva-
jú mužstvá, ktoré si veria.                              
VCs

Futbalisti klubu ŠK SFM Senec majú nového trénera

Senecká korčuľa

Korčuliari pozor! 
11. mája sa bude už po 

piaty raz súťažiť o Senec-
kú korčuľu, tentoraz aj s 

medzinárodnou účasťou!
Pripravte si kolieskové 
korčule, športového 

ducha a dobrú náladu. 
Príďte sa zaregistrovať 
o 8.00 na južnú stranu 

Slnečných jazier.

Občianske združenie 
Senecká korčuľa

Plážové ihrisko
Mestské zastupiteľstvo na 
svojom ostatnom zasadnutí 
schválilo, že športový klub 
Piccard Senec bude pre-
vádzkovať plážové ihrisko 
na južnej strane Slnečných 
jazier, v miestach, kde bol 
bývalý Hotel Amur. Poze-
mok je vo vlastníctve mesta, 
Piccard ho rozšíri na vlastné 
náklady, ktoré si následne 
započíta voči nájmu, ktoré 
bude mestu platiť. Senec tak 
bude mať športovisko, kde 
sa bude dať hrať plážový fut-
bal, hádzaná a volejbal. Mô-
žeme sa tešiť aj na turnaje 
v týchto športoch, pretože 
plážové ihrisko bude mať 
potrebné rozmery.

XI. Senecká olympiáda žiakov
Senecké školy sa chys-
tajú na tradičnú Senec-
kú olympiádu žiakov, 
ktorej sa v tomto roku 
zúčastnia aj žiaci zo ZŠ 
Győr z Maďarska a žiaci 
zo ZŠ Veľká Bíteš z Čes-
kej republiky. Slávnost-
né zahájenie olympij-
ského týždňa bude 21. 
mája o 09.00 pred Mest-
ským kultúrnym stredis-
kom. Žiaci budú prete-

kať v atletike, streľbe, 
stolnom tenise, šachu, 
basketbale, hádzanej, 
vybíjanej, plávaní, ma-
lom futbale, volejbale, 
floorbale a ľahkej atleti-
ke. Slávnostné ukonče-
nie olympiády bude 23. 
mája v ZŠ J. G. Tajov-
ského o 12.00. Podrob-
né organizačné pokyny 
k olympiáde nájdete  
na www.senec.sk.


