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Šťastný a úspešný nový rok 2014!!!

Ročník 24 

dovoľujem si Vás osloviť v prvých dňoch 
nového roka, keď prežívame pocit nového 
začiatku a dávame si predsavzatia, pretože 
chceme získať priazeň osudu aj vlastným 
pričinením. 
Minuloročné predsavzatia vedenia mesta  
a mestského zastupiteľstva boli zhmotnené 
v mestskej infraštruktúre a v službách 
pre obyvateľov mesta. Naše tohtoročné 
predsavzatia sa rodili v procese vzájomných 
rozhovorov, ktoré viedli k spoločným 
rozhodnutiam na základe rozumných 

kompromisov. Som presvedčený, že 
naďalej budeme riešiť otázky správy nášho 
mesta v duchu pokojnej a vecnej vzájomnej 
diskusie, čo je predpokladom prijímania 
správnych a zodpovedných rozhodnutí  
v prospech rozvoja nášho mesta. 
V roku 2014 Vám želám veľa zdravia  
a šťastia, pracovných i osobných úspechov 
v každodennom živote!

Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec

Milí Senčania,
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Plavecký klub PK Azeta Senec
Prihlasovanie detí na rok 2014 pre-
bieha od 1.1.2014 - 15.1.2014
na dolu uvedené kontaktné adresy.

Plavecký klub PK Azeta v Senci, 
vám ponúka aktivity v modernom 
25m plaveckom bazéne Swimarena 
Senec.

Hobby a zábavné tréningy detí  
a dospelých
Tréningy detí a mládeže
Kurzy základného plávania od 5r.

Kontaktujte nás :
Tel: 0948 08 55 67
Mail: info@pkazeta.sk
www.pkazeta.sk

Inzercia

Veľa šťastia, zdravia, úspechov 
a správnych rozhodnutí 

želajú poslanci 
Mestského zastupiteľstva.

Sok szerencsét, sikert, egészséget 
és helyes döntéseket 

kívánnak Önöknek 
a városi képviselőtestület tagjai!

Predvianočné zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva začalo slávnost-
ne. Žiaci a pedagógovia Základnej 
umeleckej školy pripravili piesne 
a vianočné slovo, ktorým navodili 
sviatočnú atmosféru. Prianie poko-
ja a lásky Mgr. Art. Zuzany Bírešo-
vej asi zapôsobilo aj na poslancov  
a tak sa celé zasadnutie nieslo v po-
kojnom duchu. Diskutovalo sa vec-
ne a bez negatívnych emócií. 
Po tom, čo primátor mesta Senec 
Ing. Karol Kvál informoval poslan-
cov o dianí v meste za uplynulé 
obdobie, vzali poslanci na vedomie 
odborné stanovisko hlavného kon-
trolóra Ing. Jána Winklera k návrhu 
rozpočtu na rok 2014. Aj na zákla-
de jeho odporúčania poslanci ná-
sledne rozpočet schválili. Najviac 
sa diskutovalo o znížení dotácií, 
kde veľký úbytok zaznamenal hlav-
ne šport. Poslanci sa snažili nájsť  
v rozpočte rezervy, ale museli do-

držať plánovanie vyrovnaného roz-
počtu, kde výdavky nesmú prevýšiť 
príjmy. Ing. Gašpar Józan požiadal 
všetkých zamestnancov Mestské-
ho úradu, aby sa v roku 2014 snažili 
ušetriť finančné prostriedky. 
Poslanci schválili aj nové Všeobec-
ne záväzné nariadenie o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobný sta-
vebný odpad a rozpočet Mestské-
ho kultúrneho strediska. Mestské 
zastupiteľstvo tiež muselo schváliť 
odpis pohľadávok Mesta Senec  
a Mestského kultúrneho strediska - 
išlo o pohľadávky, ktorých vymáha-
nie by nebolo efektívne. Poslanec 
Zdenek Černay pochválil Mesto 
Senec aj MsKS, že dohliadajú  
na to, aby nevznikali nedobytné po-
hľadávky. V tomto prípade šlo len 
o tri pohľadávky a najvyššia z nich 
bola ešte z roku 1997. 
Poslanci odsúhlasili prenájom časti 

budovy Domu smútku pre poslan-
ca Ladislava Nádaského na dobu 
neurčitú. Tento nájom bol vyhod-
notený ako dôvod hodný osobitné-
ho zreteľa vzhľadom na to, že pán 
Nádaský dlhoročne vykonáva pre 
Mesto Senec odborného garan-
ta pri prevádzkovaní pohrebiska  
a zaviazal sa vykonávať túto služ-
bu bezodplatne počas celého tr-
vania nájomnej zmluvy.  Pohrebná 
služba Nádaský tak bude naďalej 
sídliť v Dome smútku, umožní však 
prechod cez prenajatú chodbu aj  
pre ostatné pohrebné služby. 
Celý záznam je možné v zvukovej 
podobe nájsť na webovej stránke 
Mesta Senec www.senec.sk a vide-
ozáznam na stránke zastupitelstvo.
sk. V tomto roku bude videozáznam 
a priamy prenos zo zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva financovaný 
už z rozpočtu Mesta Senec.

MO

Termíny zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 

na rok 2014

Poslanci MsZ schválili ter-
míny zasadnutí na rok 2014. 
Konajú sa spravidla vo štvr-
tok od 9.00.

23.1.2014
20.2.2014
24.4.2014
26.6.2014
11.9.2014

30.10.2014
11.12.2014

Zasadnutia Mestskej rady 
sa konajú spravidla v stre-
du, zvyčajne 2 týždne pred 
zasadnutím MsZ.

Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2014

Senčan kandiduje
za prezidenta

SMK nominovala na post 
prezidenta SR Senčana  
Gyulu Bárdosa, ktorý je  
v histórii samostatného Slo-
venska prvým prezident-
ským kandidátom maďar-
skej národnosti. Oficiálnym 
kandidátom na prezidenta 
SR sa stane ten, ktorého 
navrhuje najmenej 15 po-
slancov Národnej rady Slo-
venskej republiky alebo ob-
čania, ktorí majú právo voliť  
do Národnej rady Slovenskej 
republiky, a to na základe 
petície podpísanej najmenej  
15 000 občanmi.



3SENČAN  január 2014 SPEKTRUM/INZERCIA

Miestne dane a poplatky

Približne sto hostí, medzi nimi aj rodiny s deťmi,  sa usadili za 
prestretými stolmi jedálne školy. Privítali ich primátor mesta 
Senec Karol Kvál, prednostka mestského úradu Jarmila Ré-
pássyová a vedúca odboru sociálnych služieb Jana Matulová. 
O navodenie príjemnej atmosféry sa postaral program Zák- 
ladnej umeleckej školy na Fándlyho 20.  Po doznení tradič-
ných vianočných melódií sa servírovala voňavá predvianočná 
kapustnica. Na záver pracovníčky odboru sociálnych služieb 
rozdali  hosťom vianočné balíčky. V sále zavládla srdečná 
atmosféra, ktorá potešila aj organizátorov, pretože to doka-
zuje význam a zmysel vynaloženého úsilia a dodáva silu pre 
ich prácu nielen v predvianočnom období. Text a foto: VCs

Predvianočné posedenie s občanmi mesta

Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili nové 
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad, ktoré nadobúda účinnosť prvým 
dňom roka 2014.

Daňové priznanie k dani  
z nehnuteľností, k dani  
za psa, k dani za predajné 
automaty a k dani za nevý-
herné hracie prístroje (ďalej: 
Priznanie k dani) je povinný 
podať ten, u koho v priebe-
hu r. 2013 nastala zmena 
skutočností, t.j. nadobud-
nutie nehnuteľností, predaj 
nehnuteľností, vlastník, resp. 
držiteľ psa, prevádzkova-
teľ predajných automatov   
a nevýherných hracích prí-
strojov, resp. ten, u ktorého 
nastali zmeny skutočností, 
oproti predchádzajúcemu 
zdaňovaciemu obdobiu.
Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZ-
P/S môže požiadať o úľavu  
na daň z nehnuteľností  
a môže požiadať o oslobo-
denie na daň za psa. Preu-
kaz predloží správcovi dane  
do 31. januára 2014, v prípa-
de, ak nemal vydaný preukaz 
bez časového obmedzenia 
a predložil ho už správcovi 
dane v roku 2013.
O oslobodenie môže požia-
dať aj osamelý dôchodca  
na predpísanom tlačive  
u správcu dane do 31. janu-
ára 2014.
Každý občan, ktorý má po-
vinnosť platiť miestne dane  
za nehnuteľnosti, psa, uží-
vanie verejného priestran-
stva, ubytovanie, predajné 
automaty, nevýherné hracie 
prístroje a miestny poplatok  
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady, dostane 
Rozhodnutie o vyrubení tých-
to daní a poplatku, v ktorom 
bude uvedená výška, splat-
nosť dane, tiež bude uvede-
né, ktorú daň, na aký účet  
a s akým variabilným symbo-
lom musí zaplatiť. Pri platbe 
treba dbať o dodržanie pod-
mienok platenia. Treba si dať 
pozor, aby bola úhrada reali-
zovaná na správne číslo účtu 
so správnym variabilným 
symbolom. Daň je možné aj 
naďalej zaplatiť aj cez poklad-
ňu Mestského úradu.

Pokiaľ sa občan dlhodobo 
(viac ako 90 dní) nezdržiava 
na území mesta, môže po-
žiadať o zníženie poplatku  
za komunálny odpad, ak odo 
dňa zmeny do 30 dní dodá 
doklady uvedené vo VZN 
(Celé znenie je uverejnené  
na www.senec.sk) 
Žiadosť a príslušné doklady 
sa podávajú každoročne, 
pokiaľ dôvod na zníženie po-
platku trvá.
V zmysle novoprijatého VZN 
mesta Senec o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za 
komunálne a drobné staveb-
né odpady s účinnosťou od 
1.1.2014 sa zvyšuje sadzba 
dane o 1 eurocent za stavby 
na bývanie a drobné stavby, 
ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu, za stavby 
na pôdohospodársku pro-
dukciu, skleníky, stavby pre 
vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie 
vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na  
vlastnú administratívu, ako aj  
za byty. Vyššie uvedené 
zmeny sadzby dane si vy-
nútil zákon č. 582/2004 Z.z  
o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za KO, ktorý 
stanovuje, že medzi najniž-
šou a najvyššou sadzbou 
dane  môže byť maximálne 
10-násobný rozdiel. Sadzby 
daní musia byť zosúlade-
né s týmto ustanovením  
do roku 2024.
Právnickým osobám a fyzic-
kým osobám – podnikate-
ľom vzniká povinnosť platiť aj  
za vývoz separovaného zbe-
ru podľa druhov separova-
ných zložiek.
Priznanie k dani z nehnuteľ-
ností, k dani za psa, k dani  
za predajné automaty a  
k dani za nevýherné hracie prí-
stroje, za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady sa 
vybavujú do 31.1.2014 každý 
pracovný deň na 1. poscho-
dí MsÚ v Senci v kancelárii č. 
dverí 11.
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Úradné hodiny po novom

Nový cestovný poriadok Mestskej auto-
busovej dopravy (MAD) je platný od 1. 
januára 2014. Sú v ňom zapracované 
takmer všetky požiadavky Senčanov. 
Satelity Malý Biel, Mlynský Klin a sídlisko 
ulice Karola Šišku obslúži autobus MAD 
jedným okruhom a všetkých spolu odve-
zie do centra mesta. Obyvatelia satelitov 
sa teda budú viezť kratšie ako predtým. 
Mlynský Klin musí byť najmä ráno počia-
točnou zastávkou, aby sa autobus vyhol 
zápche a stihol doviezť deti do škôl.
Pribudla nová zastávka Lesopark (Ne-
zábudka), aby mohli autobus využívať 
aj zdravotne postihnuté deti, pre ktoré 
je autobus tiež prispôsobený. V časti 
Gardens bude MAD stáť na zastávke 
Slovak lines. Na J. Csermáka je odchod 
autobusu posunutý na neskôr, aby deti 
cestovali do škôl kratšie. Nie je však 
možné jedným autobusom obslúžiť uli-
ce tak, aby sa deti dostali do škôl za 5 
minút, všetky však autobusom MAD 
stihnú začiatok vyučovania na všet-
kých seneckých základných školách. 

Mesto vyhovelo aj mamičkám detí z 
MŠ Kysucká a skrátilo trasu zo škôlky 
na sídlisko Pezinská. Gymnázium A. 
Bernoláka začína s vyučovaním o 7:30, 
preto nebolo možné upraviť cestovný 
poriadok tak, aby stihol doviezť deti aj 
do základných škôl, aj na gymnázium.
Zastávka Fraňa Kráľa/Tehelná je posu-
nutá podľa požiadaviek o pár metrov 
ďalej. Na Pezinskej zostáva zastávka pri 
vjazde do sídliska z bezpečnostného 
hľadiska. Ak by sa zachádzalo do síd-
liska, stačí tiež jedno zle zaparkované 
auto prípadne neuprataný smetný kôš 
a autobus by nedokázal vyjsť. Nebo-
lo možné zriadiť zastávku pred MsÚ, 
pretože Mesto Senec nie je vlastníkom 
ani správcom štátnych komunikácií.
„Máme za sebou skúšobné obdobie 
MAD. Ďakujeme občanom  za pripo-
mienky, zapracovali sme všetky, ktoré 
bolo možné akceptovať vzhľadom na 
technické možnosti autobusu, možnosti 
komunikácií, časový aspekt a vlastníc-
ko-právne vzťahy komunikácií,“ poveda-

la prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répas-
syová.  Nový cestovný poriadok teda 
prináša kratšie okruhy, ale namiesto 
siedmich obratov pôjde cez týždeň 
8-krát a v sobotu namiesto 4 razov pôj-
de 5-krát. Spolu prejde menej kilomet-
rov a mesto ušetrí na jeho financovaní. 
Počas skúšobnej doby sa našli aj ces-
tujúci, ktorí sa v autobuse „kreatívne“ 
prejavili. Prosíme preto deti aj dospe-
lých, aby si šetrili autobus, ktorý všet-
kých bez platenia cestovných lístkov 
vozí každý deň do školy a do práce. MO

Na bráne Mestského úradu  
v Senci visia od decembra 
nové úradné hodiny. 

Pondelok: 7:30 - 14:30
Utorok: 7:30 - 14:30
Streda: 8:30 - 17.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 13:30

Prednostky MsÚ Ing. Jarmily Ré-
pássyovej sme sa spýtali, prečo 
bola táto zmena potrebná.
• Prečo je vo štvrtok nestrán-
kový deň?
Doteraz boli utorok a štvrtok 
nestránkovými dňami, obča-
nia mali však stále dvere na 

úrad otvorené a zamestnan-
ci sa im venovali. Ako rastie 
naše mesto, množí sa aj agen-
da, ktorú Senčania vybavujú  
na Mestskom úrade. Rozhod-
li sme sa preto stanoviť jeden 
nestránkový deň - štvrtok, 
počas ktorého budú zamest-
nanci MsÚ pracovať za zatvo-
renými dverami na vybavovaní 
agendy. Nestránkový deň ne-
bude platiť len pre podateľňu 
- tam sa občania reálne dosta-
nú aj vo štvrtok.
• Platia tieto úradné hodiny aj 
pre Spoločný stavebný úrad?
Áno, platia. Aj tam bude  
vo štvrtok nestránkový deň 
plus v utorok zostáva tak ako 
v minulosti dňom práce v te-
réne, keďže zamestnanci SSÚ 
vykonávajú významnú časť 
svojich úloh mimo pracoviska.
• Budú vo štvrtok zamestnan-
ci odpisovať na e-maily?
Áno. Elektronickú komuniká-
ciu môžu občania využívať 
neustále. Všetky kontakty, 
vrátane e-mailových adries 
zamestnancov MsÚ, sú uve-
rejnené na mestskej webovej 
stránke www.senec.sk.

Cestovný poriadok podľa požiadaviek Senčanov

Primátor mesta Senec Ing. Ka-
rol Kvál, spolu so svojimi pria-
teľmi, pripravil tradičné pred-
vianočné zabíjačkové pohos-
tenie pre všetkých, ktorí prijali 
jeho pozvanie a prišli v sobotu 
ráno 7. decembra pred MsKS, 
kde zároveň prebiehajú via-
nočné trhy. Cez noc napadol v 
Senci prvý sneh, ktorý sa sta-
točne držal celé doobedie a vy-
tváral autentickú zabíjačkovú 
atmosféru. Samozrejme tým 
najpodstatnejším boli čerstvé 
zabíjačkové špeciality, ktoré 

boli pripravené pod taktovkou 
mäsiarskeho majstra Františ-
ka Šušlu. Tím Piccardu a ďalší 
pomocníci mali čo robiť, aby 
stíhali obslúžiť hostí s čerstvo 
upečenými klobáskami, jater-
nicami, pečienkou a ďalšími 
zabíjačkovými dobrotami. Po-
dávala sa káva aj varené víno  
a sem tam sa objavovali aj fľaše 
s destilátmi. Námestie 1. mája 
sa úplne zaplnilo ľuďmi, ktorí 
sa výborne bavili pri ochut-
návaní domácich zabíjačko-
vých dobrôt. Text a foto: VCs

Senčania si pochutili na zabíjačke
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Uzávierka čísla 
február 2014:
23. január

Viac na 
www.senec.sk

Mestské zastupteľstvo v Senci v súlade  
s § 18 a  zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v zmysle uznesenia Mest-

ského zastupiteľstva v Senci č. 128/2013 
a následných zo dňa 12.12.2013

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra 

Mesta Senec 
a určuje deň konania voľby 

hlavného kontrolóra na 23.01.2014

Od  uchádzača  na   výkon  funkcie  hlav-
ného  kontrolóra  sa   bezpodmienečne vy-
žaduje:
• ukončené minimálne úplné stredné vzde-
lanie,
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dô-
slednosť a samostatnosť,
• bezúhonnosť,
Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou 
pre uchádzača (ale nie podmienkou pre 
účasť vo voľbe):
• znalosť právnych predpisov z oblasti hos-
podárenia obce, rozpočtových a príspev-
kových organizácií, 
• znalosť všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej 

územnej samosprávy,
• práca s počítačom na užívateľskej úrovni 
(Microsoft word, Excel, Power Point),
• komunikačné schopnosti.
Písomná prihláška uchádzača na výkon 
funkcie hlavného kontrolóra mesta musí 
obsahovať:
• meno a priezvisko, titul, dátum narode-
nia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-ma-
il.,telefón),
• profesijný životopis s prehľadom doteraj-
ších zamestnaní a funkčného zaradenia,
• úradne overenú fotokópiu dokladu o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj 
kópie dokladov o absolvovaní iného vzde-
lávania a vzdelávacích kurzov,
• doklad o bezúhonnosti, t.j. výpis z regis-
tra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že 
má spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu,
• čestné prehlásenie, že uchádzač nevyko-
náva funkciu uvedenú v § 18 odst. 2 zákona 
o obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá 
do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra 
obce,
• informáciu o tom, či ku dňu podania pri-
hlášky kandidát podniká alebo vykonáva 
inú zárobkovú činnosť alebo je členom ria-
diacich, kontrolných alebo dozorných or-

gánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť,
• súhlas so zverejnením a spracovaním 
osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov za účelom vykona-
nia voľby hlavného kontrolóra na  rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Senci.

Najneskorší termín doručenia prihlášok 
zo strany uchádzačov je: 8.1.2014 do 
16:30 /vrátane prihlášok zasielaných 
poštou/.
Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Uchádzač/uchádzačka na funkciu hlav-
ného kontrolóra Mesta Senec zašle  pí-
somnú prihlášku  spolu s požadovanými 
dokladmi do stanoveného termínu poš-
tou na adresu: Mestský úrad, Mierové ná-
mestie č. 8, 903 01  Senec alebo osobne 
do podateľne Mestského úradu v Senci, 
Mierové námestie č. 8,  prízemie, vchod 
č. 2.  Zalepenú obálku je potrebné ozna-
čiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta 
–neotvárať! “.
S právoplatne zvoleným hlavným kontro-
lórom bude uzatvorená pracovná zmluva 
na ustanovený týždenný pracovný čas 
37,5 hod. s dňom nástupu do práce v sú-
lade so zákonom t.j. od  19.02.2014.

Voľba hlavného kontrolóra Mesta Senec bude 23.1.2014

Pohrebná služba Nádaský naďalej sídli v Dome 
smútku na Farskom námestí 16 v Senci a naďalej 

poskytuje svoje služby tak ako doteraz.

! Prosíme o pomoc pri hľadaní 
strateného psíka !

11.12. sa v Senci na Svätoplukovej ulici 
stratila sučka kríženca - Ajka. Prosíme  

o akékoľvek informácie, ktoré by prispeli 
k jej nájdeniu, nálezcu odmeníme. 

Kontakt:   0904 834 959;   0908 737 870
Ďakujeme !

Opatrne s pyrotechnikou
Silvester je spojený s ohňostrojom a zábavnou pyrotechnikou. 
Neodborné alebo neopatrné používanie výbušného materiálu 
predstavuje riziko ujmy na zdraví. Podľa štatistík sa minulý rok 
na Slovensku zranilo 34 ľudí, jeden z nich zomrel. Pri nespráv-
nom použití pyrotechniky hrozí aj poškodenie majetku najmä 
vznikom požiaru balkónov, terás, zaparkovaných vozidiel, či 
trávnatých porastov. Odporúčame používať iba výrobky zakú-
pené v obchodných sieťach a riadiť sa návodom na použite. 

Priestupkové oddelenie Mestskej polície

Miestny odbor MS v Senci 
a hudobný benefičný festival 
Musica Perennis Iuventutis

vás pozývajú na spoločný

 Trojkráľový koncert, 
ktorý sa uskutoční 6. januára 2014 o 16:00

v rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša v Senci.

Predstaví sa Ženský spevácky zbor 
pri MO Matice slovenskej v Senci 

pod vedením Mgr. art. Zdenka Macháčka, 
Bluegrass country skupina Vodopád v programe 
„Čarovný deň“ so sólistom Martinom Babiakom.

     Koncert sa koná za podpory mesta Senec 
a pod záštitou primátora mesta.

Vstup voľný.
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So snehom pribudnú 
aj povinnosti

Väčšine z nás k obdobiu 
vianočných a novoročných 
sviatkov patrí biela sneho-
vá pokrývka. Poriadny sneh 
prináša aj povinnosti, ktoré 
už počas všedných dní vní-
mame menej romanticky. 
Neuprataný sneh na chod-
níkoch mesta strpčuje ži-
vot bežným chodcom a aj 
tým, pre ktorých sú verejné 
priestranstvá pracoviskom. 
Vedia o tom rozprávať na-
príklad poštové doručova-
teľky, kuriéri či policajti. Pri-
pomíname preto, že podľa 
Zákona 135/1961 Zb. o po-
zemných komunikáciách sú 
občania povinní odpratávať 
sneh z chodníkov pred do-
mom. Povinnosti majiteľov 
nehnuteľností, ktoré susedia 
s chodníkom sú uvedené 
predovšetkým v §9 o zabez-
pečení zjazdnosti a schod-
nosti komunikácií.
Vedenie mesta Senec ďa-
kuje za zodpovedný prístup 
tých občanov, ktorí  udržujú 
chodníky tak, aby boli čisté  
a hlavne bezpečné.

Senčan prispel 
k úspechu Digibooks

V digitálnej knižnici pre ne-
vidiacich Digibooks (www.
digibooks.sk) bola úspeš-
ne pridaná a sprístupnená  
v poradí už 70 000. publiká-
cia. Digibooks sprístupňu-
je informácie pre občanov  
s ťažkým zrakovým postih-
nutím, je otvorená pre člen-
stvo občanov Slovenskej  
i Českej republiky. Senčan, 
spravodaj nášho mesta, je 
súčasťou tejto digitálnej kniž-
nice od začiatku roka 2013. 
Čísla tohtoročných prírast-
kov do knižnice ukazujú mi-
moriadny ročný nárast, ktorý 
sa blíži k rekordnému ročné-
mu prírastku 12 166 titulov  
z roku 2010. Tieto  výsledky 
sú ukážkou každodennej in-
tenzívnej práce.  V prípade 
záujmu o spoluprácu píšte 
na robov@digibooks.sk.

Materskú školu na Kysuckej navštívili žiaci zo ZŠ Tajovského  
s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou. Návštevníci boli nadše-
ní z vianočnej výzdoby, krásne vyzdobeného vianočného strom-
čeka i celého vianočného interiéru. V spoločenskej miestnosti 
sa sústredilo 54 detí z troch predškolských tried, pre ktoré bol 
program určený. Pani učiteľka Mgr. Ružena Kollárová otvorila 
program zvončekom. Odzneli vianočné piesne a báseň Vianoč-
né prekvapenie. Niektoré z piesní spestrila hrou na gitare pani 
vychovávateľka Milada Hricišinová. Žiaci ZŠ škôlkarom zatan-
covali a na záver pani učiteľka Mgr. Kollárová zaželala spolu s 
deťmi našim škôlkarom krásne a pokojné sviatky. Pani učiteľka 
z materskej školy Judita Krechňaková so svojimi  deťmi z triedy 
fialky predviedla  dve vianočné scénky - „Kto zobudí Perinbabu“ 
a  „Legenda o Mikulášovi“. 

Bc. Nikola Magyarová, učiteľka MŠ Kysucká              

Upravte kruhový 
objazd s nami

Mesto Senec plánuje upra-
viť trávnatú plochu kru-
hového objazdu pri Lidli.  
Do tohto projektu chce za-
pojiť aj občanov Senca. Ak 
máte návrh, pošlite ho na ko-
lozsvariovav@senec.sk.

Vidno hviezdy

V roku 2013 sme v Senci vy-
menili staré verejné osvet-
lenie za ekologické a šetrné 
LED osvetlenie. Senec sa stal 
prvým mestom v strednej Eu-
rópe, ktoré funguje takmer 
plne v LED režime. Mesto šetrí 
financie aj životné prostredie. 
Pre Senčanov má však ešte 
jednu výhodu - svetelné zne-
čistenie sa v našom meste na-
toľko znížilo, že v Senci opäť 
vidieť hviezdy. Vyjdite si na ro-
mantickú prechádzku zimným 
mestom a uvidíte sami.

BSK bude riešiť škôlky

Nedostatok miest v mater-
ských školách plánuje riešiť 
aj BSK. Jeho staronový pred-
seda Pavol Frešo povedal 
pre Nový Čas: „Začali sme 
s prispievaním obciam na to, 
aby vytvárali nové miesta. 
Budeme v tom pokračovať aj 
na budúci rok. Žiadne dieťa 
nebude z kapacitných dôvo-
dov odmietnuté v škôlke, je to 
našou ambíciou na tieto štyri 
roky.“

Vianočné trhy trvali v Senci takmer tri týždne. V dvanástich dre-
vených stánkoch na námestí 1. mája sa predával najmä tovar, 
ktorý v Vianocami súvisí: med a výrobky z neho, občerstve-
nie, keramika, rezbárske výrobky, medovníky, prútený tovar, 
mydielka, sviečky, čiapky a papuče. Najviac zákazníkov mali 
predajcovia najmä 6. decembra, keď prišli Senčania rozsvietiť 
vianočný stromček a 7. decembra, na primátorskej zabíjačke. 
Vianočné trhy ukončil koncert speváckeho zboru Radosť, ktorý 
potešil aj tých, ktorí sa len náhodou prechádzali v centre mesta.

 Vianočná atmosféra medzi deťmi

Vianočné trhy v Senci
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Karháme...

Vianočný dobrý skutok
Desaťmetrový vianočný stromček, smrek obyčajný zo Štefáni-
kovej ulice v Senci, ktorý pre výrub poskytla rodina Pánisov-
cov, si splnil svoj vianočný sen. Stal sa mestským vianočným 
stromčekom a spravil radosť množstvu Senčanov. Aby bol 
vianočný príbeh dokonalý, je v ňom aj dobrý skutok. Spoloč-
nosť Prangl Slovakia, s.r.o., bez nároku na odmenu poskytla 
mechanizmy a ľudí, ktorí postavili stromček na jeho miesto, 
do stojana pri Mestskom kultúrnom stredisku. Je krásny, 
hustý, visia na ňom šišky  a vianočné svetlá a 6. decembra, 
na Mikuláša, ho Senčania prišli slávnostne rozsvietiť. MO

Potešila som sa, keď nám 
na sídlisku Za Štiftom pri-
budol kontajner na kovy. 
Hurá, máme červený kon-
tajner, nemusím chodiť  
na zberný dvor, naivne som 
si pomyslela. Aké však 
bolo moje sklamanie, keď 
som kontajner našla napl-
nený bežným odpadom?
Hanbím sa za nekultúrnosť 
niektorých obyvateľov. Koľko 
bude trvať, kým sa naučí-
me, že odpad treba separo-
vať? Kým sa všetci naučíme  
slušnosti a zodpovednosti?

čitateľka Senčana 
Silvia Paludová

Vandali sa asi nudili. Tak si vzali na paškál malý stromček, kto-
rý im nič neurobil, len rástol. Zničili mu kôru a to pred zimou 
neznamená pre stromček nič dobré. Veľmi pravdepodobne 
zimu neprežije. 

Chválime...
Senec sa rozširuje a v prognózach ho stále označujú za mesto, 
ktoré bude rásť. Veľký podiel medzi novými Senčanmi tvoria 
mladé rodiny s deťmi. Priemerný vek Senčana sa pohybuje nie-
kde okolo 35 rokov. Do popredia sa aj v tomto roku dostala téma 
miest v predškolských zariadeniach. Aj preto nás teší, že sa  
 k nám chystá ďalšia materská škola s názvom Benjamín. Zistili 
sme o MŠ Benjamín viac od riaditeľky Mgr. Denisy Kasana.

Nová škôlka bude učiť po anglicky

• Benjamín je škôlka s anglic-
kým vyučovacím jazykom. 
Máte v škôlke len deti, ktoré 
už hovoria anglicky? Ako po-
stupujete, aby sa čo najrých-
lejšie naučili po anglicky?
Do našej škôlky prichádzajú 
deti, ktoré sa nestretli s an-
glickým jazykom, ale aj deti, 
ktoré žili v zahraničí a vedia 
plynulo rozprávať po anglicky. 
Taktiež máme deti, kde obaja 
rodičia či jeden z rodičov po-
chádza z inej krajiny a anglic-
ký jazyk je pre nich dôležitým 
komunikačným prostriedkom 
aj v domácom prostredí.
• Čím sa vaša škôlka líši  
od ostatných?
Anglický jazyk sa v našej 
škôlke učí tak, ako by to bol 
rodný jazyk detí. Je hlavným 
komunikačným prostriedkom 
počas dňa. Dieťa sa na začiat-
ku učí aj dôvtipom z kontextu 
konverzácie a situácie. 
Naše projektové vyučova-
nie vychádza z úrovne detí,  
na ktorej sa v jednotlivých 
oblastiach práve nachádzajú 
a aj v rámci jednej triedy deti 
bežne pracujú v skupinách, 
ktoré majú odlišné zadania. 
Dieťa sa tak učí v rámci triedy 
pracovať v rôznych skupinách  
a hlavne nemá stres, že mu 

niečo ide menej, alebo že 
musí čakať na druhého, lebo 
je už hotové.
Deti sa učia vnímať a spozná-
vať svet okolo seba na základe 
zážitku, skúmania, realizácie 
a konkrétnej výroby daného 
poznatku. S obľubou prezen-
tujú poznatky a výrobky.
Prostredníctvom dramatizácie 
v rámci triedy, ale aj divadla 
si osvojujú verbálne a pamä-
ťové schopnosti. Dôležitým 
momentom v našej škôlke je 
rešpektovanie sa navzájom, 
slušné správanie, úcta.
Počas celého dňa je u nás 
príjemná atmosféra, vládne 
radosť z hry, pohybu a učenia.
• Prečo ste sa rozhodli prísť  
s MŠ Benjamín aj do Senca?
Boli sme oslovení developer-
skou skupinou zo Senec Gar-
dens, ktorá v týchto priesto-
roch myslela aj na deti od 2 
do 6 rokov.
• Kedy plánujete otvorenie 
škôlky v Senci a kde bude?
Do Senca prídeme, keď ľu-
dia prejavia záujem o škôlku 
Benjamín v septembri 2014.  
V rámci Pezinka máme 
dve škôlky, kam sa môžu 
prísť pozrieť na náš tím, 
prácu, atmosféru... Viac  
na www.preschool.sk. MO
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Mesto Senec sa v spolupráci 
so spoločnosťou AVE Brati-
slava s.r.o. neustále usiluje 
o zlepšenie separácie. Preto 
spoločne kladú dôraz na zber 
triedených zložiek, ako je pa-
pier, plast, kov alebo sklo.
Za rok 2013 v Senci obyvatelia 
vyseparovali takmer 300 ton 
druhotných surovín. Najväč-
šiu zložku z vyseparované-
ho množstva odpadov tvorili 
papier, plasty a sklo. Každá  
z týchto komodít predstavova-
la približne 30% z celkového 
objemu. Zvyšných 10% tvorili 
pneumatiky a kovy. Komoditu 
kovy mali možnosť obyvatelia 
Senca „skúšobne“ odovzdá-
vať na Zbernom dvore. 
V novembri tohto roku boli 
rozšírené vybrané stojiská 
o nové nádoby na triedený 
zber kovov. Celkovo pribudlo  
15 nových kontajnerov. Takto 
majú obyvatelia, ktorým nie 
je ľahostajná doba rozkladu 
kovov na skládke, ľahší prí-
stup k príslušným nádobám 
na to určeným. V rodinných 
domoch môžu obyvatelia 
separovať prvý zber kovu  
do vriec akejkoľvek farby. Pri 
prvom zbere im budú vymene-
né za vrecia určené na separá-
ciu kovov a to červenej farby.
Zámerom mesta Senec, ale 
aj spoločnosti AVE Bratisla-
va, s.r.o., je neustále zvyšovať 

množstvá vyseparovaných 
zložiek odpadu, a preto sa roz-
širuje zber jednotlivých komo-
dít a dopĺňajú sa kontajnery 
na vytriedené zložky zmeso-
vého komunálneho odpadu. 
Obyvatelia rodinných domov 
separujú jednotlivé zložky trie-
deného zberu do plastových 
vriec podľa im prislúchajúcich 
farieb. Plné vrece sa vždy v ur-
čený deň odvezie a súčasne 
vymení za nové vrece.

Vieme ako správne 
separovať?

Všetky druhotné suroviny, 
ktoré chceme vyseparovať, 
hádžeme do kontajnerov vy-
prázdnené a opláchnuté. 
Aby sme neplytvali zbytočne 
miestom, kartónové krabice 
sú poskladané a plastové fľa-
še stlačené.
PAPIER
Patrí do modrých nádob, v ro-
dinných domoch do modrých 
vriec.
PLAST
Patrí do žltých nádob, v rodin-
ných domoch do  žltých vriec.
SKLO
Patrí do zelených nádob.
KOVY
Patria do červených nádob,  
v rodinných domoch do čer-
vených vriec. 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD (ZMO)
Patrí do čiernych nádob.

Do komunálneho odpa-
du nepatria objemné od-
pady, ktoré sa nezmestia  
do bežnej nádoby na ZMO  
a drobný stavebný odpad.
SEPARÁCIA OSTATNÝCH 
ODPADOV:
Ostatné odpady, ktoré je mož-
né z komunálneho odpadu 
vyseparovať, patria na Zber-
ný dvor mesta Senec. Je tu 
možné odovzdať: jedlé oleje  
a tuky, pneumatiky z osob-
ných áut od fyzických osôb, 
objemný a drobný stavebný 
odpad. Biologicky rozložiteľ-
ný odpad, ktorý tvorí až 40% 
komunálneho odpadu, je tiež 
možné odovzdať na zbernom 
dvore, alebo môžu obyvatelia 
využiť vlastné kompostoviská.
Drobný stavebný a ob-

jemný odpad je tiež mož-
né za zvýhodnené ceny  
pre obyvateľov mesta Senec 
odovzdať na skládke odpadov 
počas pracovných dní v čase: 
7:00 – 15:30 s platným občian-
skym preukazom.
Pre jednoduchšiu orien-
táciu pri separácii prikla-
dáme leták s harmono-
gramom vývozu odpadov, 
ktorý si môžete uschovať  
a používať ako pomôcku. Je  
v ňom prehľadne uvedené,  
čo patrí do separovaného 
zberu. 
Harmonogram vývozu ko-
munálneho odpadu je uve-
rejnený na webovej stránke 
mesta Senec www.senec.sk.
Zneškodnenie komunálneho 
odpadu spočíva v skládko-
vaní alebo spaľovaní, preto je 
veľmi dôležité čo najviac trie-
diť ostatné zložky odpadov, 
aby zmesového odpadu bolo  
čo najmenej. Zvyšovaním 
separácie priamo u pôvod-
cu odpadov, ktorými sú aj 
priamo obyvatelia, dbáme  
na ochranu životné-
ho prostredia. Vzniká 
tak aj finančná úspora  
pre mesto. Vyseparované od-
pady slúžia ako druhotná su-
rovina – čiže sa opätovne vra-
cajú do výrobného procesu. 
Týmto výrazne zabraňujeme 
plytvaniu prírodných zdrojov.

Separovanie odpadov v meste Senec 
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Spevácky zbor Radosť pripravuje každý rok vianočný koncert. 
Ten tohtoročný bol však ešte lepší ako minulý. V réžii Ferka Po-
dolského so scénografickým dohľadom Mareka Mokoša a cho-
reografiou Moniky Podolskej nacvičili Mária Lukácsová a Lucka 
Vojtková s deťmi vianočné piesne, ktoré k týmto sviatkom patria 
tak ako darčeky a vianočný stromček. Koncert v troch častiach, 
vianočná dedina, štedrá večera a rodina a Betlehem a koleda, 
priniesol vianočné evergreeny, tradičné ľudové koledy, ale aj 
nové piesne. Rozprávkový úspech zožali najmä deti z Mikro-
radosti, ktorú vedie Lenka Jasenovcová. Jej 2,5-ročná dcérka 
Adelka pridala k programu nečakanú tanečnú improvizáciu. 
Sólospeváci a speváčky predviedli skvelé výkony a duchovný 
otec zboru don Jožko Lančarič rozprával aj o tom, že by sme 
sa na Vianoce mali riadiť nemeckým porekadlom - spraviť to, čo 
urobil Boh - stať sa človekom pre druhých.

Text: MO
Foto: Jozef Lukács

Telocvičňa školy, dejisko stretnutia s Mikulášom, doslova 
praskala vo švíkoch. Prichádzajúci rodičia, príbuzní a priate-
lia školy sa pristavovali pri stánkoch Vianočnej burzy, ktorej 
výťažok bude príspevkom práve na rekonštrukciu telocvične. 
Moderátorská dvojica Gregor Mareš a Patrik Herman navo-
dili tú správnu atmosféru. Privítali Mikuláša a posadili ho do 
kresla, aby sa mohol pohodlne venovať  programu detí, po-
tom skromne odovzdali slovo školáckemu moderátorské-
mu tandemu. Na záver prišiel na rad aj rozdávanie darče-
kov. Boli to dva večery  plné radosti a ťažko povedať koho 
radosť bola väčšia, či detí alebo rodičov. Text a foto: VCs

Na Mlynskej hostili Mikuláša dva dni Vianočný čas s Radosťou

Zázračná „krabička“ bibliobox, ktorú získala Mestská knižnica 
v Senci z finančných grantov Ministerstva kultúry SR a spolu-
financovania MsKS, umožní čitateľom 7 x v týždni, 24 hodín 
denne vrátiť knihy, časopisy a iné knižničné dokumenty. Jed-
noducho a kedykoľvek. Stačí vhodiť knihy do biblioboxu a o 
všetko ostatné sa postará personál knižnice. Výpožička z konta 
čitateľa sa odpíše najneskôr nasledujúci pracovný deň. Krstu 
biblioboxu sa vďačne ujala prednostka Mestského úradu v 
Senci – pani Jarmila Répassyová a žiaci dvoch základných škôl 
si hneď vyskúšali v praxi, ako funguje. 

Mgr. Anetta Zelmanová, vedúca Mestskej knižnice 
Foto: VCs

Bibliobox zjednoduší čitateľom život

Mestský Mikuláš rozdával dobroty
Mikuláš spolu s anjelom a čertom navštívili naše mesto. Sen-
čanom rozdávali sladké dobroty a povzbudili ich, aby poslú-
chali. Zastavili sa aj na Mestskom úrade a v materských ško-
lách v Senci. Potešili mnoho detí, ktoré si pre nich pripravili 
pesničky a priniesli pre všetkých 900 detí sladkú mikulášsku 
čokoládovú odmenu. Niektoré deti sa báli čerta, ale keď sľúbili 
Mikulášovi, že budú celý rok poslúchať, upokojil ich, že sa po-
tom už nemusia čerta vôbec báť. 

Text a foto: MO
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Začiatok filmových predstave-
ní o 18:00. piatky môžu byť aj  
o 20:00. Nedeľné detské filmové 
predstavenia o 15:30.
Premietame digitálne 2D a 3D. 
Čaká Vás výborný obraz, digi-
tálny zvuk DOLBY SURROUND   
7.1. Tešíme sa na Vašu návštevu! 

2.-3. štvrtok o 18:00. – piatok 
o 20:00.
TAJNÝ ŽIVOT WALTERA MITTYHO
Prestaňte snívať, začnite žiť. 
Dobrodružný príbeh, je to sku-
točné a zároveň fantasticky 
nadsadené. Hrajú: Ben Stiller, 
Sean Penn, Kristen Wiig, Shirley 
MacLaine a ďalší.
USA MP 114 min.
Vstupné: 4,00 Eur

3. piatok 2D formát a 4.sobota 
3D formát                                                                                             
47 RONINOV 
47 bojovníkov sa postavilo ne-
predstaviteľnej presile len aby 
očistili česť svojho mŕtveho 
pána. Vo filme sa podarilo pre-
pojiť magické, až rozprávkové 
prvky s čo najväčšou realistic-
kosťou.
USA MP  119 min. 2D titulky. 3D 
český dabing
Vstupné: 2D formát 4,00 Eur
Vstupné: 3D formát 6,00 Eur

5. nedeľa
KONZULTANT
Napínavý thriller Ridleyho Scot-
ta. Vysoko postavený advokát 
sa pod vidinou rýchlo zarobe-
ných peňazí namočí do obcho-
du s drogami, ale veľmi skoro 
zisťuje, že ho toto rozhodnutie 
vedie do víru nezastaviteľných 
udalostí s fatálnymi následkami. 
Hrajú: Brad Pitt, Cameron Diaz, 
Penelope Cruz a ďalší.
USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur

6.  pondelok 
HRY O ŽIVOT: SKÚŠKA OHŇOM
Nezabudni, kto je nepriateľ! 
Pokračovanie úspešnej knižnej 
trilógie. Dobrodružný film.
USA MP 146 min.
Vstupné: 4,00 Eur

7. utorok
FRAJERI VO VEGAS
Komédia o štyroch starých pria-
teľoch, ktorí sa rozhodnú unik-
núť starnutiu a dôchodku a zor-
ganizovať rozlúčkovú staromlá-
deneckú party v Las Vegas....
Hrajú: Michael Douglas, Robert 
De Niro, Morgan Freeman, Ke-

vin Kline a ďalší.
USA MP 104 min.
Vstupné: 4,00 Eur

9. štvrtok o 18:00 piatok 
o 20:00. 
PARANORMAL ACTIVITY: 
PREKLIATI 
To nie je náhoda. Horor.
USA MP 15 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur

10. piatok o 18:00.
KLAUNI
Na počiatku kariéry vytvorili 
Oskar, Max a Viktor klaunovskú 
skupinu Busters. Potom sa me-
dzi klaunmi odohralo niečo váž-
ne- národom milovaní klauni sa 
medzi sebou nedokázali zniesť. 
Vzájomné konfrontácie po 30 
rokoch emigrácie ale osud po-
núka ešte jednu šancu...
ČR MP 15 120 min.
Vstupné. 4,00 Eur

11. 12. sobota- nedeľa   
HERKULES: ZROD LEGENDY
Sila boha. Srdce muža. Osud 
hrdinu. Bude to príbeh o láske, 
obete a sile ľudského ducha.
USA MP 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur

13. 14. pondelok – utorok
NEŽNÉ VLNY
Film nás vracia do časov ne-
dávno minulých, kedy sa život 
zdal  byť beznádejný a predsa 
plný snov a ľudských radostí. 
Režisér Jiří Vejdělek patrí k naj-
úspešnejším českým režisérom 
posledného desaťročia. Hrajú: 
Táňa Pauhofová, Jan Budař, 
Hynek Čermák a ďalší.
ČR MP 103 min.
Vstupné: 4,00 Eur

16. 17. štvrtok – piatok
VLK Z WALL STREET
Cez deň si zarábal tisíce dolárov 
za minutu, noci prežíval naplno 
a rýchlo ako len mohol – 
na drogách a sexe. Fascinujúci 
životný príbeh finančníka Jorda-
na Belforta. Hrajú: Leonardo
 Di Caprio, Matthew McConau-
ghey a ďalší.
USA MP 179 min.
Vstupné: 4,00 Eur

18. 19. sobota – nedeľa
ZLODEJKA KNÍH
Odvaha ukrytá medzi riadkami. 
Sila slov a fantázie je ukrytá v 
knihách. O hľadaní krásy  aj za 
tých najohavnejších podmie-
nok. 

USA MP 131 min. 
Vstupné: 4,00 Eur

20. 21. pondelok – utorok
KOMORNÍK
Príbeh o komorníkovi, ktorý pra-
coval v Bielom dome a obsluho-
val sedem prezidentov medzi
rokmi 1952 až 1986. Počas toh-
to obdobia sa tvorili dejiny USA. 
Hrajú: Oprah Winfrey, Jane 
Fonda, John Cusack, Robin 
Williams a ďalší.
USA MP 132 min.
Vstupné: 3,50 Eur

24 piatok o 18 00 hod.
VEJŠKA
Protagonisti sú rovnakí, len o 
päť rokov starší. Komédia. Hra-
jú: Tomáš Vorel Jr., Jiří Mádl,  
Ivana Chýlková, Jan Kraus a 
ďalší.
ČR MP 105 min.
Vstupné: 4,00 Eur

24. piatok o 20:00 hod.
ÚNOS
Zapálený policajt Mike je na 
stope vraha, po tom čo zmiz-
ne jeho dcéra prípad sa stáva 
osobným. V hlavných úlohách: 
John Cusack, Dallas Roberts a 
ďalší.
USA/Austr. MP 15 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

25. sobota 
VEJŠKA
Protagonisti sú rovnakí, len o 
päť rokov starší. Komédia. Hrajú: 
Tomáš Vorel Jr., Jiří Mádl, Ivana 
Chýlková, Jan Kraus a ďalší.
ČR MP 105 min.
Vstupné: 4,00 Eur

26. nedeľa
„12 ROKOV OTROKOM“
Pravdivý príbeh o slobodnom 
newyorskom černochovi. Neob-
vyklý pohľad na otroctvo. 
Hrajú: Michael Fassbender, 
Brad Pitt a ďalší.
USA MP 134 min.
Vstupné: 4,00 Eur

27. 28. pondelok – utorok
ŠPINAVÝ TRIK
Príbeh prvotriedneho podvod-
níka, ktorý je svojou nemenej 
rafinovanou partnerkou a milen-
kou donútený pracovať pre vy-
šinutého agenta FBI. Film je na-
krútený podľa skutočného prí-
padu.
USA MP 129 min.
Vstupné: 4,00 Eur

30.štvrtok o 18:00 a 31. piatok 
o 20:00.
BLÍZKO OD SEBA
Rodinná dráma s hviezdnym 
hereckým obsadením. Rodina 
musí držať spolu za každých 
okolností. V hlavných úlohách: 
Meryl Streep, Julia Roberts, 
Ewan McGregor a ďalší.
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

31. piatok o 18:00.
NIKO 2
Sobík Niko musí riešiť svoje 
trable. Tentokrát sa Niko vydáva 
na záchrannú misiu svojho ne-
vlastného brata, ktorý je unese-
ný zlými orlami. 
Fíns./Nem./Dáns. MP 75 min.
Vstupné: 4,00 Eur

Pripravujeme: 1.-2. 2.2014
JACK RYAN: V UTAJENÍ

Detské filmové predstavenia:
5. nedeľa o 15:30.
CHROBÁČIKOVIA
Vydajte sa na cestu dobrodruž-
stva, priateľstva a fantázie do 
sveta najmenších... chrobáči-
kov. Originálne a zábavné prí-
behy zo sveta hmyzu. Fr/Belg. 
pre všetky vekové skupiny da-
bing 80 min. Vstupné: 4,00 Eur

12. nedeľa o 15:30.
VTÁČÍ ÚLET
Animák. Príbeh dvoch odváž-
nych, hoci obyčajných moriakov, 
ktorí vytvoria ambiciózny plán. 
Ich misiou je vrátiť čas a zachrá-
niť seba a svoj druh od istého 
konca na sviatočných stoloch.
USA MP 90 slovenský dabing
Vstupné: 4,00 Eur

19. nedeľa o 15:30.
TURBO
Animovaná komédia Turbo 
rozpráva príbeh slimáka, ktorý 
sníva svoj veľký a rýchly sen – 
pretekať proti slávnemu jazdco-
vi ralley Gustávovi Nafťákovi. 
Pokúsi sa všetkým dokázať, že 
žiaden sen nie je príliš veľký.
USA MP 100 min. dabing
Vstupné: 3,00 Eur

26. nedeľa o 15:30.
PRECHÁDZKY S DINOSAURAMI 2D
Zabudnite na Jurský park! Až 
teraz máte skutočne možnosť 
stať sa súčasťou sveta, v ktorom 
vládnu dinosaury. Príďte zažiť 
dobrodružstvo ako skutočné. 
Rodinný film. USA MP dabing
Vstupné: 3,50 Eur

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na január v Kine Mier
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Kultúrne podujatia: 
kinosála

29. 01. 19:00 
„Zasmejme sa spolu“ - kabaret 
v podaní divadelnej skupiny ZO 
Csemadok Reca
2014. 01. 29   19.00 
Kabaré orfeum avagy nevessünk 
közösen - a rétei színjátszó cso-
port előadásában

Vstupné: - Beléptidíj:    3 eurá

Kultúrne podujatia: 
Labyrint

10. piatok o 14:00. výtvarný 
workshop
10. piatok o 15:00. vernisáž 
„HASIČSKÉ HOBBY“ výstava ex-
ponátov s hasičskou tematikou.  
V spolupráci s DHZ Pezinok – 
SOU. Výstava trvá od 10.1. do 
30.1. 2014

15. streda o 18:00.
„TVORIVOSŤ DUCHA A MYSLE“ 
Hravá pocitová výtvarná dielňa 
pre DOSPELÝCH, spojená s repro-
dukovanou klasickou hudbou. Ne-
treba vedieť kresliť. Vstup zdarma

25. sobota o 16:00.
„KOZA ROHATÁ A JEŽ“ – Diva-
dielko Happy
Detské bábkové predstavenie 3 – 
9 rokov. Limitovaný počet miest v 
hľadisku. 
Vstupné: 2,50 Eur

Mestské múzeum: 
Turecký dom

Výstavy
Stála expozícia prírody a star-
ších dejín Senca a jeho okolia
Osídlenie okolia od doby kamen-
nej, história stredoveku a novove-
ku v archeologických nálezoch 
a archívnych dokumentoch, živá 
i neživá príroda od Čiernej Vody 
po Svätý Martin. Dermoplastické 
preparáty zvierat, nálezisko ma-
muta v Senci.
Hradisko vo Svätom Jure – sve-
dok dávnej minulosti. 
Výstava prezentujúca výsledky 
viacročného archeologického vý-
skumu hradiska, ktoré je známe 
aj ako jedno z bývalých centier 
Nitrianskeho kniežatstva a ne-
skôr Veľkomoravskej ríše. Koná 
sa v spolupráci s Malokarpat-
ským múzeom v Pezinku a Arche-
ologickým múzeom Slovenského 
národného múzea v Bratislave. 
Výstava potrvá do 2. marca 2014.

29.   streda, 19:00 
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.: Nové 
poznatky o hrade Čeklís (Ber-
nolákovo) na základe archeolo-
gických výskumov – prednáška  
v mestskom múzeu.

Múzeum je otvorené: utorok: 
10.00 – 16.00; streda – piatok: 
10.00 – 18.00

UMENIE OBČANOM
Za posledné obdobie Mestské kultúr-
ne stredisko Senec LABYRINT výraz-
ne preniklo do povedomia občanov 
Senca. Tým sa jeho úloha, byť nosi-
teľom tvorivosti, inšpirácie, pohybu, 
oddychu a kultúrneho vyžitia napĺňa 
a začína mať pre mesto zásadný vý-
znam.
V roku 2014 spúšťa nový program 
podpory a rozvoja umenia pod názvom “UMENIE OBČANOM“. 
Jeho zámerom je pravidelné uvádzanie interpretov kvalitného pro-
fesionálneho umenia, komorných produkcií a nadštandardných 
umeleckých telies. Bude to prezentácia rôznych  žánrov: divadlo, 
literatúra, hudba, tanec, pohybové divadlo, avantgardné výtvarné 
umenie a workshop. 
Celková koncepcia programu je nastavená tak, aby prirodzene do-
pĺňala a spestrovala programovú skladbu MsKS Senec. 
Cena vstupného bude symbolická, pričom zvyšné náklady  
na uvedenie jednotlivých produkcií, budú dotované mestom 
z finančného rozpočtu MsKS Senec. Naše mesto sa stará  
o kultúrny rozvoj a kultúrnu vzdelanosť, a preto aj toto finančné 
zvýhodnenie je dôkazom pomoci pre občanov z mesta Senec  
a hlavne pre tých, ktorí sú menej solventní a nemôžu si dovoliť za-
kúpiť vstupné v štandardnej cenovej hladine. Všetky informácie  
o programe budú označené grafickým logom „UMENIE OBČA-
NOM“. 
MsKS LABYRINT sa teší na nové možnosti kultúrnych zážitkov  
a na vašu návštevu.
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1. Na parcele kultúrneho domu stáli obytné domy, kto-
ré sa postupne búrajú – píše sa v zápise z decem-
bra 1959 vo fotoalbume bývalého Osvetového stredis-
ka mesta Senec. Nespomína sa, že ich bolo približne 15  
a niektoré pochádzali z čias renesancie. V tomto roku sa začala 
stavba nového kultúrneho domu v Senci, pretože Františkin domov, 
čiže Dom osvety nevyhovoval dobovým predstavám o kultúrnom 
stánku. Vtedy sa nevedelo, že Františkin domov ostane domovom 
seneckej kultúry na mnoho ďalších rokov.

Od decembra  1959 do decembra 2013 - Kultúrny dom v obrazoch

4. Zlepšenie finančnej situácie mesta  
a úspešné europrojekty pomohli  
k tomu, aby sa v roku 2002 začala re-
konštrukcia zvnútra - od mestskej kniž-
nice. Nasledovalo kino a v roku 2006 
prišla na rad výmena zatekajúcej stre-
chy, ktorá sa riešila nadstavbou ďalšie-
ho poschodia a vytvorením galérie La-
byrint na veľkorysej ploche v podkroví. 
Na konci minulého roka, v decembri 
2013 sa skončil celkový prerod budo-
vy, ktorá dostala v poslednej etape 
rekonštrukcie nový zateplený plášť, 
impozantnú vstupnú halu a elegantný 
výťah. Kultúrny dom 54 rokov od prvého 
výkopu na stavenisku je znovuzrodený 
vibrujúci organizmus naplnený životom  
do posledného štvorcového metra.  VCs

2006-Začiatok nadstavby

3. Až v roku 1973 sa stavba prebudila zo spánku Šípkovej Ru-
ženky, ale kliatba z nej nespadla hneď, pretože sa dokončila až 
v roku 1978. Hotová budova bola voči pôvodnej seneckej  ar-
chitektúre bezohľadná, ale  funkčne spĺňala vtedajšie predstavy  
o modernom kultúrnom dome. 
Budova slúžila od svojej kolaudácie až do začiatku tretieho milé-
nia bez akejkoľvek rekonštrukcie, vykonávali sa len nevyhnutné 
opravy. 90-te roky boli mimoriadne ťažké. Kultúrny dom viedol 
permanentný zápas s nedostatkom peňazí, čo dobre charakte-
rizuje skutočnosť, že „kulturák“ dával do prenájmu čoraz viac 
svojej plochy, organizoval burzy aj diskotéky.

1975-Ešte tri roky do kolaudácie

2013 - Ukončenie rekonštrukcie

2. Ako každá väčšia stavba v päťdesiatych rokoch, aj stavba 
seneckého kultúrneho domu mala silný politický náboj a jej 
začiatok bol považovaný za ďalší úspech socializmu. O to viac 
je zvláštne, že práce na stavbe boli už v roku 1961 zastavené  
a provizórne maskované stavenisko hyzdilo centrálne námestie 
Senca takmer dvadsať rokov. Možno to súviselo so stratou sta-
tusu okresného mesta v roku 1960. 

1959-Búranisko na parcele kultúrneho domu

1970-Maskovanie staveniska provizórnymi budovami
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Senčania môžu čakať vo vyúčtovaní za teplo pozitívne správy

• Ako by ste zhodnotili rok 2013?  
Čo všetko sa Vám podarilo zrealizovať?

Celý systém centrálneho zásobovania 
teplom (CZT) je majetkom mesta a teda 
aj jeho obyvateľov. Dalkia tento majetok 
spravuje tak, aby čo najlepšie slúžil 
svojmu účelu. Na to, aby bol systém 
CZT bezpečný a dobre fungoval, 
musíme plánovať aj finančné zdroje  
do jeho neustálej obnovy. 
Samozrejme, niektoré poruchy 
nevieme predvídať ani my. Vtedy 
však nastupujú naši odborníci, ktorí 
dokonale ovládajú svoje remeslo  
a usilujú sa čo najrýchlejšie dodávku 
tepla alebo teplej vody obnoviť.

• Z toho vyplýva, že neustále 
investujete do opráv a údržby systému 
CZT. 

Áno, máme vypracovaný harmo- 
nogram prác, ktorý zahŕňa opravy  
a údržbu. Slúži na to, aby sme 
vedeli dobre naplánovať zdroje: či 
už finančné, ľudské alebo dostatok 
potrebného materiálu. V roku 2013 
sme sa zamerali na opravy riadiacich 
systémov, tepelných izolácií najmä  
v šachtách a domových 
odovzdávacích staniciach, a 
primárnych rozvodov. Rovnako 
sme opravili hydroizoláciu 
strechy a fasádu na kotolni  
na Boldockej ulici.
Toto plánovanie prác je veľmi dôležité  
aj kvôli určeniu ceny tepla.

• Prečo?

Cenu tepla tvorí variabilná a fixná 
zložka. Práve fixná zložka tvorí približne 
35 % z celkovej ceny za teplo a zahŕňa 
náklady, ktoré priamo nesúvisia  
s objemom výroby.  Budú rovnaké bez 
ohľadu na mieru zimy do konca roka. Sú 
to napríklad náklady na opravy, odpisy, 
bežnú a preventívnu údržbu, odborné 
prehliadky a skúšky, atesty, poistenie, 
mzdy, réžie a pod., ktoré vieme správne 
naplánovať. 
Variabilnú zložku ceny tepla 
tvoria všetky náklady na energie, 
prostredníctvom ktorých sa teplo vyrába 
a transportuje k našim odberateľom. 
Patria sem náklady na zemný plyn 
na výrobu tepla, elektrickú energiu  
a chemikálie na úpravu vody smerujúcej  
do radiátorov.

• Môžu obyvatelia Senca pri vyúčtovaní  
za rok 2013 čakať pozitívne správy?

Na základe našich predbežných 
prepočtov, môžeme predpokladať, 
že správy budú pozitívne.  
V roku 2013 sa nám podarilo znížiť 
variabilnú zložku ceny tepla rádovo 
o 3 % oproti maximálnej cene 
schválenej Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví (ÚRSO), rovnako 
ani fixná zložka ceny tepla nebude  
v koncoročnom vyúčtovaní v plnej 
výške. Vďaka nášmu úsiliu zlepšovať 
stav tepelnotechnických zariadení 
a každoročnému rastu nákladov 
bude celková cena tepla nižšia oproti 
pôvodnému rozpočtu.

• Ako to je s inými službami, ktoré Dalkia  
v Senci ponúka?

Našim cieľom je získavať nových 
zákazníkov nielen v oblasti dodávok 
tepla, ale aj v oblasti správy kotolní či 
poskytovania drobných údržbárskych 
služieb našim správcom. Veľmi dobrým 
príkladom je ZŠ Alberta Molnára 
Szencziho, pre ktorú zabezpečujeme 
obsluhu kotolne. Vyhoveli sme 
špecifickým požiadavkám školy  
a máme za sebou už rok vzájomnej 
spolupráce.
Veríme, že dobrými referenciami so 
správou kotolní sa na nás časom obrátia 
aj iní správcovia  a majitelia kotolní, 
pretože sme spoločnosť, ktorá dokáže 
ponúknuť najvyššiu pridanú hodnotu  
za konkurencieschopnú cenu.

Na slovíčko so zákazníkom Dalkie

S Dalkiou Senec, a.s. uzatvorila zák-
ladná škola zmluvu o obsluhe tepelno-
-energetických zariadení, na základe 
ktorej vykonáva správu, odbornú ob-
sluhu a odborný dozor kotolne. 
„Po roku spolupráce môžem skonštato-
vať, že s Dalkiou máme nadštandardnú 
spoluprácu. Čokoľvek sa stane, ihneď 
môžem zavolať. Keď sa niečo pokazí, 
ihneď reagujú, vybavia. S touto službou 
Dalkie sme absolútne spokojní,“  hovo-
rí riaditeľka ZŠ s VJM Alberta Molnára 
Szencziho Senec, pani Mónika Matus.

O tom, ako spoločnosť Dalkia Senec, a.s. hodnotí rok 2013, čo sa jej podarilo zrealizovať a ako vidí koneč-
nú cenu, sme sa rozprávali s Milošom Valovičom, senior manažérom pre starostlivosť o zákazníkov.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Narodené deti:
Matej Čižmarik, Viktor Rybanský, Huy 
Tung Nguyen, Martin Slávik, Leonard 

Polák, Matúš Koiš,
Viktória Sajková, Martin Borba, Lea 

Boťanská, Richard Škút, Adrián Holek, 
Juraj Palkovič,

Maxim Matlák, Viktória Krúpová, Tamara 
Martonová, Jakub Mečiar, Diana Doris 

Kužehubová,
Ádám Lőrinc Mészáros, Martin Kordoš, 

Stela Banasová.
 

Manželstvo uzatvorili

Ladislav Juhász - Jana Jankovičová

Blahoželáme jubilantom

 Jednota dôchodcov 

Ing. Ladislav Čerňanský (70), Matej Divi-
čan (85), Alžbeta Mikulaštiková (70)

Klub dôchodcov

Etela Bálintová (60), Alžbeta Mikulašti-
ková (70)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Ladislav Tornay (65)

Navždy nás opustili

Anna Benedeková 1944, František 
Košút 1961, Robert Vincze 1961, Jarmila 

Nemčeková 1958,
Alžbeta Holubanská 1926, Etela 

Zelmanová 1932, Margita Kanisová 1951

Keď odíde duša, ktorú si miloval
všetok svoj čas, svoju lásku si jej venoval,
tvoj svet sa náhle rozpadne
smútok za strateným ťa popadne.

Dňa 31. decembra uplynie 
rok čo nás náhle opustil 
náš drahý manžel, otec 
a dedko Štefan Rigó.  
S láskou naňho spomína 
milujúca rodina. 

Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, milovala život aj 
nás. Odišla si od nás, 
my sme ostali v žiali, 
no navždy budeš žiť 
v srdciach tých, ktorí 
Ťa milovali. V januári 
uplynú 4 roky, čo nás 
opustila naša milovaná 
dcéra Katrin Meszárošová, na ktorú  
s láskou spomínajú rodičia, bratia a celá 
rodina. Venujte jej prosím spolu s nami 
tichú spomienku.
  

Dňa 10. januára uply-
nie 7 rokov, kedy 
nás navždy opustila 
naša milovaná Danka 
Backová.
Jediná na svete, čo nik-
dy nezradí.

Jediná na svete, čo jemne pohladí.
Jediná na svete, každý ju mal rád, 
vedela odpúšťať a tak veľmi milovať.
Tá bytosť najdrahšia to bola maminka,
na ňu nám ostane najkrajšia spomienka.
S láskou spomína milujúca rodina.

Dňa 17.12.2013 uplynulo 
6 rokov od smrti našej 
milovanej matky, babič-
ky Heleny Demovičovej 
rod. Stupkovej. 
Spomína Pali s rodinou.

Dňa 3. januára 2014 si pripomíname prvé 
výročie úmrtia Nášho drahého ocka Šte-
fana Podmanického. S láskou spomí-
najú dcéry a syn s rodinami.

Fájó szívvel mondunk köszönetet min-
den kedves rokonnak és ismerősnek 
akik 2013 november 25-én elbúcsúztak 
drága édesanyámtól  POÓR ERZSI-
KÉTŐL. Szeretettel köszönjük a virága-
dományokat és a részvétkívánságokat.      
Lánya  Éva családjával
Srdečne ďakujeme všetkým príbuzným  
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
šou drahou mamičkou BETKOU  POÓ-
ROVOU, ktorá nás  po dlhej  a ťažkej 
chorobe navždy opustila dňa 20.novem-
bra 2013.  Ďakujeme za kvetinové dary  
a prejavenú sústrasť.
S  úctou dcéra Eva s rodinou

Odišiel si tíško, bez roz-
lúčky. Dňa 23. septembra 
uplynulo 23 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, brat, 
zať, švagor a strýko Peter 
Bombala. S láskou na 
teba spomíname, navždy 
zostaneš v našich srdciach. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. Ďakujeme.

Uplynulo 5 smutných 
rokov, čo nám zomrel 
náš milovaný manžel, 
otec, starý a prastarý 
otec Ján Ingeli. S lás-
kou a úctou spomíname 
na tie smutné chvíle. 

Spomeňte si na Neho aj Vy, ktorí ste ho 
poznali. Manželka Elena s dcérami Evou 
a Elenou, zať Ľuboš, vnúčatá Andrejka, 
Romanka, Marek a Evka, pravnúčatá 
Elinka, Lenka, Šimonko, Lucka a Hanka.

Nezábudka
Vážení priatelia, milí naši darcovia! 
Dovoľte nám, aby sme poďakovali za vašu dlhodobú pomoc  
a spoluprácu s naším zariadením. Pre ťažko postihnuté deti zo 
Senca a okolia je Dom Nezábudka školou, škôlkou a v najhlb-
šej podstate ich celým vonkajším svetom. Ďakujeme Vám aj 
v mene rodičov postihnutých detí, ktorým je naše zariadenie 
veľkou pomocou v ich ťažkých osudoch. V snahe skvalitňovať 
sociálne služby v našom zariadení neustále hľadáme sponzo-
rov a darcov a zapájame sa do množstva projektov. Chýba 
nám už len 5000 Eur na dokončenie podlahy, elektrického ve-
denia a na vytvorenie hygienických zariadení v podkroví. 
Prosíme vás o príspevok, pomôžete tým znevýhodneným 
deťom z vášho okolia. Šťastné Vianoce, veľa zdravia, šťastia  
a duševnej pohody v Novom roku 2014 prajú
deti a celý kolektív združenia Nezábudka Senec

Milí obyvatelia Senca!
V januári uplynú 4 roky, čo nám zomrela na onkologické ochore-
nie naša drahá dcérka Katrinka Mészárošová. Neuplynie chvíľa, 
aby by sme si na ňu nespomenuli. V našom nešťastí nám finanč-
ne, psychicky i materiálne pomohli dospelí, deti, organizácie  
a PLAMIENOK. Oslovujeme vás, aby ste sa stali individuálnymi 
darcami. Môžete mesačne posielať trvalým príkazom sumu podľa 
svojich možností PLAMIENKU, ktorý pomáha rodinám detí s on-
kologickými ochoreniami. Život v týchto rodinách sa nezaobíde 
bez stálej pomoci jedného z rodičov, ktorý sa musí vzdať zamest-
nania. Potrebné informácie Vám poskytne pani Mgr. Mária Berzá-
ková na tel. čísle 0905 883 733, prípadne webová stránka PLA-
MIENKA, www.plamienok.sk. V predvianočnom čase vás prosí-
me, otvorte svoje srdcia a prispejte tak, ako prispievame aj my.
S úctou a vďačnosťou,
Katrinkini rodičia Mária a Štefan Mészárošovci
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V Senci máme najlepšiu korepetítorku - Mgr. Art. Ilonu Takácsovú
Mgr. Art. Ilona Takácsová, učiteľka klavíra 
a korepetítorka ZUŠ Senec má titul naj-
lepšia korepetítorka po 12. ročníku pres- 
tížnej celoslovenskej súťaže Čarovná 
flauta, ktorá sa konala pod patronátom 
Ministerstva školstva SR v Nižnej. Má to 
čierne na bielom, ale tanečníci, speváci, 
interpreti v hre na dychových nástrojoch 
či  huslisti, ktorých za uplynulé desaťro-
čia korepetovala, o tom nikdy nepochy-
bovali.
• Nie každý vie, že čo vlastne robí kore-
petítor.
Korepetítor je od slova repetícia, čiže 
opakovanie. V hudbe to opakovanie je 
interpretácia skladby, ktorú spolu nacvi-
čuje a prednesie klavirista v roli dopro-
vodu a sólista, či je to spevák,  interpret 
na hudobnom nástroji alebo aj tanečník.  
Pri všetkej skromnosti  je korepetítor spo-
lutvorcom umeleckého výkonu, pričom 
ale vždy je prvoradá maximálna podpo-
ra sólistu.  Sú tam určité pravidlá, pove-
dala by som také umelecké „finty“ ako  
na to. Doprovod nie je hudobná kulisa, 
ale súčasť predstavenia. Môj otec bol ko-
repetítorom Boľšoj teatra v Moskve. Vždy 
hovorieval, že korepetítor musí dýchať 
spolu so spevákom a vtedy sa nemôže 
stať, že by sa rozladili. Nemyslel tým len 
samotné dýchanie, ale aj hlbšie vcítenie 
sa do duše sólistu. Korepetícia je celoži-
votné učenie sa. Aj po dlhoročnej praxi 
musím hľadať nové prístupy, pretože si to 
vyžadujú nové generácie žiakov.
• Ste pôvodne Moskovčanka. Ako ste sa 
stali Senčankou?
Môj starý otec pochádzal zo Slovenska 
z obce Vlky. Počas I. sv. vojny ho zaja-
li v Rusku a už sa domov nevrátil, za-
ložil si tam rodinu. Žili sme v Moskve.  
Na Slovensko som prvýkrát prišla na 
návštevu rodiny, keď som mala 19 rokov.  
V Moskve som vyštudovala konzervató-
rium a potom som nastúpila do prvého 
ročníka Moskovskej hudobnej vysokej 
školy. Vtedy nastala výrazná zmena v 
mojom živote, pretože na jednej z mo-

jich návštev Slovenska som sa zoznámila  
na dostihoch vo Veľkých Úľanoch s mlá-
dencom, ktorý sa stal mojím manželom. 
Od roku 1980 žijem na Slovensku. Doštu-
dovala som klavír na VŠMU a začala som 
pracovať ako korepetítorka tanca v SĽUK-
-u v Rusovciach. Prežila som tam osem 
nádherných rokov s výbornými kolegami 
a so slovenskou ľudovou hudbou, ktorú 
dodnes milujem. Keď sa mi narodil syn, 
už som nemohla ďalej dochádzať do Ru-
soviec a našla som si miesto ako učiteľka 
hry na klavíri ZUŠ v Senci. Je to už takmer 
dvadsať rokov.
• Aký bol prechod zo SĽUK-u do ZUŠ?
Priznám sa, mala som obavy, či to ne-
bude jednotvárna, profesionálne menej 
podnetná práca, ale zistila som, že sa 
veľmi mýlim. Učím klavír a korepetujem 
spev, husle a dychové nástroje ako flau-
ta, saxofón, klarinet a iné. Práca s deťmi 
od tých najmenších až po stredoškolákov 
je pestrá, musím ovládať celú škálu od-
lišných prístupov. Najmenší mávajú tré-
mu, ale veria, že ja sa nikdy nepomýlim 
a cítia sa v bezpečí aj na vystúpeniach. 

Zúčastňujeme sa mnohých súťaží. Pra-
ha, Ústí nad Orlicí, Liezen, Győr, Banská 
Bystrica, Košice, Kežmarok, Vráble, Niž-
ná, Dolný Kubín, Rajec, Žilina a ďalšie 
mestá sú našimi každoročnými zastáv-
kami, kde si porovnávame svoju úroveň 
v celoslovenskej či medzinárodnej kon-
kurencii. Na našej ZUŠ je veľmi dobrý 
kolektív kvalitných učiteľov. Odchovali 
sme niekoľko významných umelcov, ale 
hlavne absolventov, ktorých osobnosť je 
bohatšia o umelecké cítenie a o radosť  
zo schopnosti reprodukovať umenie. 
• Zdedili umelecké gény aj Vaši potom-
kovia?
Jednoznačne áno, hoci nemám priame-
ho pokračovateľa. Dcéra študovala kla-
vír, ale zlákalo ju výtvarné umenie. Končí 
strednú školu a rozmýšľa čo ďalej. Syn 
výborne hrá na akordeóne a má pek-
ný barytón. Získal zlaté pásmo za spev  
v Prahe, ale zlákala ho informatika, študu-
je na vysokej škole ekonomickej. Umenie 
žije v našej rodine aj v najmladšej gene-
rácii, hoci sa mu nevenujú profesionálne.

Text a foto: VCs

Žiaci ZUŠ Fándlyho 20 sa 
zúčastnili množstva súťa-
ží a prehliadok s výrazný-
mi úspechmi a oceneniami  
na Slovensku i v zahraničí.
Na seneckom Jablkovom ho-
dovaní účinkovali žiaci taneč-
ného odboru manželov Czin-
gelovcov. Dve inscenácie na 
vianočný koncert ZUŠ pripravi-
li žiaci LDO pod vedením Mgr. 

Art. Bírešovej. V novembri sa 
uskutočnil Spoločný koncert 
štyroch ZUŠ seneckého okre-
su /ZUŠ Bernolákovo, ZUŠ 
Dunajská Lužná, ZUŠ Ivanka 
pri Dunaji a ZUŠ  Fándlyho Se-
nec/. Žiaci a učitelia navštívili 
koncert na BHS. V spolupráci 
s MsKS vystúpili naši kolego-
via Mgr. V. Kubalák, Mgr. Eva 
Muchová a Mgr. Art. Ilona 

Takácsová na podujatí Popo-
ludnie s tangom. Spevácky 
zbor Stella vystúpil v Stupa-
ve pod vedením Bc. T. Šelca. 
Komorné súbory manželov 
Dömeovcov v rámci Mesiaca 
úcty k starším niekoľkokrát 
vystúpili pre seniorov v Dome 
dobra a pre Jednotu dôchod-
cov. Žiaci našej školy účinko-
vali vo vianočnom programe 

aj pre firmu Swiss Re v Brati-
slave /súbor p. Škriečkovej/,  
pre poslancov a zamestnan-
cov Mestského úradu v Senci. 
Pripravili sme dva vianočné 
koncerty. Vypredaný koncert 
v kultúrnom dome a v plný 
evanjelický kostol svedčili  
o záujme rodičov a mali medzi 
nimi priaznivú odozvu. 

ZUŠ Senec

Základná umelecká škola na Fándlyho ulici má bohatú zbierku aktivít
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Ne hidd, hogy a télnek
Ne hidd, hogy a télnek nem törik ereje,
ne hidd, hogy az őszben maghal a sok cserje,
ne hidd, hogy az álmok csak álmok maradnak,
ne hidd, hogy a fecskék fészket itt nem raknak,
ne hidd, hogy a  vágyak meg nem valósulnak,
ne hidd, hogy a szívek többé nem dobognak,
ne hidd, hogy a bánat öröklakó nálunk,
ne hidd, hogy nincs hitünk, s elesik a VÁRUNK,
ne hidd, hogy a mondat nem lesz befejezve,
ne hidd, hogy kicsorbul a sok éles fejsze,
ne hidd, hogy ajkunkról nem szól majd az ének,
ne hidd, hogy folyóink tengerhez nem érnek,
ne hidd, hogy Dévának várát nem emeljük,
ne hidd, hogy pókháló, s rozsda fedi lelkünk,
ne hidd, hogy kezdet nincs, remény, ami biztat, 
ne hidd, hogy  hiába hű, igazak vívnak,
ne hidd, hogy a TAVASZ nem hoz ezer rózsát,
ne hidd, hogy nem járjuk a zöldellő rónát,
ne hidd, hogy ez FÖLDNEK meghal hű ereje,
ne hidd, hogy nem zengi: gyere haza, gyere,
ne hidd, hogy az élet nem teremt szent JÖVŐT,
ne hidd, hogy a múltunk nem sarjaszt hű erőt,
ne hidd, hogy az érzés meghalt sok-sok szívben,
ne hidd, hogy nincsenek, kik szolgálnak híven,
ne hidd, hogy itt lehet közömbösként élni,
ne hidd, hogy nem fogunk a TAVASZBA érni,

FELKEL FÉNYLŐ NAPUNK, HAJNAL LESZ AZ ÉLET,
MEGVALÓSÍTUNK ITT MINDEN JÓT ÉS SZÉPET,
SZÍVÜNK, LELKÜNK, TANÍTS, FELEDNÜNK: 
NEM SZABAD!
MÚLTUNK, SZENT TAVASZUNK CSAK A 
MIENK MARAD,
HŰSÉG MINDEN MAGVA NAGY ZÖLD ER-
DŐT NEVEL
AZ A NÉP NEM VÉSZ EL, KI EGYETÉRT EZZEL!!!

Katona Roland

Karácsonyi ünnepek 
sincsenek tudomány 
nélkül 
A Szenczi Molnár Alapiskola tanulói 
tanulmányi kiránduláson vettek részt 
Bécsben 2013. december 12-én, mely-
nek során előbb a Művészettörténeti 
Múzeumban megtekintették az egyip-
tomi és mezopotámiai gyűjteményt, feli-
dézve a történelem és művészettörténet 
órákon tanultakat, majd a karácsonyi vá-
sár forgatagának rövid felfedezése után 
folytatták az ismerkedést a tudománnyal 
a Természettudományi Múzeum pale-
ontológia részlegén, a kőzettani rész-
legen, illetve megtekinthették a zooló-
giai és az antropológiai gyűjteményt is.                                                                                                                        
Matus Mónika 

Bez vedy nie sú ani 
vianočné sviatky
Žiaci ZŠ Alberta Molnára Szenczi-
ho zavítali do Viedne 12. decem-
bra. Dátum by naznačoval, že ich 
zlákali viedenské vianočné trhy. Je 
to síce pravda, pretože krátko sa 
ponorili aj do víru trhov a nadýchli 
sa sviatočnej viedenskej atmosféry, 
ale najviac času trávili v múzeách. 
V Múzeu dejín umenia si pozreli 
zbierky z Egypta a Mezopotámie, 
osviežili si tak spomienky na učivo 
z dejepisu a dejín umenia. Exkur-
zia pokračovala v Prírodovedeckom 
múzeu, kde ich čakala  paleontolo-
gická zbierka a jedinečné expozície 
geológie, zoológie a antropológie.                                                                                                                              
Mónika Matus
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Pod týmto názvom uzrela svetlo sveta knižná publikácia 
vydaná pobočkou Maďarského národného archívu vo Vesz-
préme, ktorá obsahuje doteraz nespracované state rodinnej 
histórie Esterházyovcov. Kniha vydaná v maďarskom jazy-
ku sa zrodila vďaka medzinárodnej, maďarsko – slovenskej 
odbornej spolupráci, pretože Esterházyovci mali rozsiahle 
statky aj na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja a ich 
rodinný archív sa nachádza v Slovenskom národnom archí-
ve v Bratislave. Zástupcovia archívu vo Veszpréme, István 
Hermann a Hajnalka Márkusné Vörös, a dvaja z autorov: 
ochranca pamiatok z Galanty György Pekarovics a vedúci 
Mestského múzea v Senci Gábor Strešňák, priblížili obsah 
publikácie panelovou diskusiou 11. decembra v Tureckom 
dome. Autori našli artefakty, zbierky, fotografie, výpovede 
pamätníkov, ktoré pridávajú ľudský rozmer, plasticky dotvá-
rajú predstavu o živote Esterházyovcov. Publikácia význa-
mom prekračuje hranice Maďarska a Slovenska, je zaujíma-
vým príspevkom do Stredoeurópskej historiografie. VCs

A Csemadok Városi Szervezete, valamint a Szenc és Vidéke Társu-
lás támogatásával a szenci Kincskereső Ifjúsági  és Gyermekklub 
„Rigó színpad“-ának tagjai ebben az évben is tanulmányi kirándu-
láson vehettek részt. Az uticél november 28-án Győr és Mosonma-
gyaróvár volt. Győrben a Kovács Margit Múzeumba látogattak el, 
ahol a híres keramikus, Kovács Margit kiállítását tekintették meg, 
majd rövid séta következett a karácsonyi vásárra készülődő bel-
városban. A gyerekek természetesen bevásárlóhelyeket is talál-
tak.  Innen az autóbusz Mosonmagyaróvárra indult, egyenesen a 
Flesch Károly Művelődési Központba, mivel a győri Vaskakas Báb-
színház már harmadik napja itt vendégszerepelt. Testvérvárosunk 
kultúrházában nagyon kedvesen fogadták a szenci gyerekeket. A 
Vas Laci című mesejáték  modern színpadi és bábtechnikája lekö-
tötte őket, a társulat színészei osztatlan sikert arattak. Az előadás 
után hazaindultunk, mind a 32 gyermek és a 6 felnőtt kísérő fárad-
tan ugyan, de vidáman, nótaszóval érkezett meg a Szenczi Molnár 
Albert Alapiskolához. Polák Margit

A „Rigó színpad“ év végi jutalomkirándulása

„Csesznecká línia Esterházyovcov“  

Deti sa vybrali 28. novembra za kultúrou a poznaním do Győru  
a Mosonmagyaróváru. V győrskom Múzeu Margity Kovácsa si 
prezreli výstavu jej keramickej tvorby a potom sa vybrali na krát-
ku prechádzku námestím, kde samozrejme nevynechali príležitosti  
na nakupovanie. V Mestskom kultúrnom stredisku Károlya Fle-
scha v Mosonmagyaróvári privítali Senčanov veľmi srdečne.  
V kultúrnom stánku partnerského mesta predviedli umelci győrske-
ho bábkového divadla „Vaskakas Bábszínház” predstavenie roz-
právkovej hry pod názvom Vas Laci. Moderná technika scénického 
stvárnenia bábkovej hry a výkony umelcov zožali veľký úspech.    
Na spiatočnej ceste sa prihlásila aj únava u 32 detí a 6 dospelých, 
ale pred cieľom sa vzchopili a do ZŠ A. M. Szencziho dorazili vese-
lým nôtením. Margit Polák

Koncoročný výlet členov „Rigó scény“

Ezzel a címmel jelent meg a Magyar Nemzeti Levéltár 
Veszprém megyei Levéltárának a kiadványa, amely az Es-
terházyak családtörténetének eddig feldolgozatlan fejezete-
it tárja az olvasók elé. A kötet magyarországi és szlovákiai 
szakemberek együttműködésének az eredménye, mivel 
az Esterházy családnak Pozsony megyében és Nyitra me-
gyében is kiterjedt birtokai voltak és levéltárukat a pozso-
nyi Szlovák Nemzeti Levéltárban őrzik. December 11-én a 
Török házban került sor a kötet ismertetésére, amelyet a 
Veszprém megyei Levéltár képviseletében Hermann István 
igazgató, a kötet szerkesztője, Márkusné Vörös Hajnalka és 
két társszerző: Pekarovics György galántai műemlékvédő, 
valamint Strešňák Gábor a Szenci Városi Múzeum vezető-
je tartott meg.  A tanulmánykötet szerzőgárdája a régészet, 
műemlékvédelem és az antropológia területéről verbuváló-
dott, ami a téma nagyon sokrétű megközelítését tette lehe-
tővé. A kutatások során családi műkincsek, gyűjtemények, 
emlékezők vallomásai és fényképek bukkantak fel, amelyek 
a könyv gazdag anyagában megtalálhatóak. Összességé-
ben elmondható, hogy a kötet mind a magyar, mind a kö-
zép-európai történetírás, a helytörténeti kutatás és a helyi 
közösségek számára kiemelt jelentőségű. A szerzők köny-
nyed, mégis szakmai párbeszéd keretében ismertették kö-
tetüket, amelybe a hallgatóság is bekapcsolódhatott. VCs

„Az Esterházy család cseszneki ága“

A Szenczi Molnár Albert Gimnázium 
és a Szenci MTNY Szakközépiskola

tisztelettel értesít minden kedves szülőt, tanárt és diákot, 
hogy 2014. január 10-én

NYÍLT NAPOT 
tart az iskola épületében. Kérjük, jelezze vissza részvételét 

a résztvevők számával együtt.

02/4592 3424 szenczigv@gmail.com 
Mindenkit szeretettel várunk!

BEIRATKOZÁSI ÉRTESÍTŐ
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola igazgatósága értesíti a 

szülőket, hogy a jövendő elsősök beíratása 
a 2014/15-ös tanévre január 24-én délután és 25-én 

délelőtt lesz. Január 24-én délután 15:00 órakor várjuk a 
gyerekeket szüleikkel együtt varázslótanodánkba, kézmű-

ves foglalkozásunkra, majd 15:30 órakor a Kuttyomfitty 
Társulat meseelőadására.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Piatok trinásteho nemusí nevyhnutne 
predznamenávať smolu. Dokázali to 
účastníci 22. ročníka mix volejbalového 
turnaja zamestnancov a priateľov škôl 
mesta Senec O putovný pohár primá-
tora mesta. Tohto roku túto súťaž uspo-
riadala Stredná odborná škola Senec. 
Na turnaji sa už tradične zúčastňujú re-
prezentanti všetkých škôl nášho mesta, 
ale aj Mestského úradu v Senci a ten-
to rok si prišlo zmerať sily aj družstvo  
zo ZŠ v Kráľovej pri Senci. Všetci hráči 
vydávali v boji o čo najlepšie umiestne-
nie maximum. Nikto sa neulieval, nao-
pak, každý dokazoval, že učitelia sú aj 
vynikajúci športovci. Skvelá atmosféra 
panovala v telocvični na jednotlivých 
zápasoch, ale aj počas chvíľ oddychu, 
kedy sa zo zarytých súperov z rôznych 
tímov ako mávnutím zázračného prúti-
ka stávali najlepší priatelia. Nakoniec si 
putovný pohár po tvrdom boji a po zá-
pasoch plných napätia a nečakaných 
zvratov vybojovalo domáce družstvo 
Strednej odbornej školy. Druhé miesto 
obsadila Základná škola, Mlynská a na 
tretiu priečku vystúpili reprezentanti 

Základnej školy Tajovského. Môžeme 
však konštatovať, že víťazmi sa stali 
všetci zúčastnení a ich entuziazmus  
a dobrá nálada vytvorili, ako každý rok, 
nezabudnuteľnú atmosféru tohto tur-
naja. Text: SOŠ Senec

Zúčastnené družstvá: 
SOŠ Senec – organizátor, Gymnázium  
A. Bernoláka, Gymnázium A. M. 
Szencziho, ZŠ s VJM A. M. Szencziho, 
ZŠ Kráľová pri Senci, ZŠ Mlynská,  
ZŠ Tajovského, MsÚ Senec

V boji o putovný pohár primátora mesta vyhrali všetci

„Poznáme to všetci: do nového roku si zostavíme dlhý zoz- 
nam predsavzatí. Chceme schudnúť, zdravšie sa stravovať 
a robiť niečo pre svoje zdravie, viacej sa hýbať, nerobiť veci 
vždy na poslednú chvíľu, viacej sa venovať deťom...“ hovorí 
trénerka Marta.
„Ak si dávame prehnané ciele, väčšinou dosiahne iba mini-
mum –  často zlyháme už pri prvom kroku,“ to nám potvrdia 
mnohé členky aj z vlastnej skúsenosti. S motivujúcou a ove-
renou koncepciou Mrs. Sporty sa rok 2014 môže stať rokom, 
v ktorom sa Vám podarí splniť si predsavzatia: „Podporujeme 
naše členky, aby premohli „leňocha v sebe“. A tá, ktorá sa už 
raz prekonala, rýchlo zistí, ako jednoducho sa dajú dosiah-
nuť osobné ciele prostredníctvom iba 30-minútového pravi-
delného tréningu.“ 
Nadšenie však nevyvoláva iba nekomplikovaná tréningová 
koncepcia, ale aj aktuálna ponuka: v klube Mrs. Sporty Se-
nec trénujú teraz nové členky celý mesiac za polovičnú cenu 
a v príjemnej rodinnej atomsfére!

Vyhrajte poukazy na tréning v Mrs. Sporty. Stačí správne od-
povedať na otázku: Prečo je potrebný strečing po tréningu?

Odpovede posielajte  
na sencan@senec.sk.

V Senci sa stretli členovia a priatelia volejbalového klubu  
na vianočnom turnaji. Rodičia hráčov pripravili pohostenie, po-
dávali sa tri druhy kapustnice. V priateľskej atmosfére hráčky 
všetkých vekových kategórií, vrátane prípravky, hrali v zmieša-
ných družstvách so svojimi rodičmi a trénermi. Nebolo dôležité, 
kto vyhráva, ale aby vytvorili výbornú náladu. Dúfame, že vznik-
la krásna tradícia, ktorá bude pokračovať aj v ďalších rokoch. 
Bilancovali sa tiež výsledky klubu. Počet členov narástol zo 40 
na 80. Mladšie žiačky si zatiaľ držia druhú pozíciu v tabuľke. 
Tak isto aj ženy. V kategórii starších žiačok a junioriek sa káder 
dopĺňa o nové posily.
Termíny domácich stretnutí:
• mladšie žiačky (ZŠ Tajovského): 19.1. o 10:00
• staršie žiačky (ZŠ Tajovského): 25.1. hostíme Dráčik BA  
o 10:00                                                                                        
• juniorky (Montostroj): 24.1. hostíme Pezinok o 16:30
• ženy (Montostroj): 15.1. hostíme Nordsee BA o 17:30

Volejbalisti slávili Vianoce
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Krajský výbor Slovenského streleckého zväzu  
v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu  
na školách a so športovo-streleckými klubmi 
usporiadal 4. decembra súťaž „Majstrovstvá 
okresu celoštátnej súťaže žiakov a žiačok ZŠ  
v streľbe zo vzduchových zbraní“. Priestory a or-
ganizačné zabezpečenie pre strelecké zápolenie 
poskytla ZŠ s VJM A. M. Szencziho. Súťažilo sa  
v trojčlenných družstvách aj jednotlivo.
Medzi mladšími žiakmi zvíťazila ZŠ J. G. Tajovské-
ho, na druhom mieste skončila ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho. Najšikovnejší starší žiaci boli tiež zo 
ZŠ J. G. Tajovského Senec, tesne pred ZŠ Blatné 
a Gymnáziom A. Bernoláka.
Mladšie žiačky zo ZŠ s VJM A. M. Szencziho 
vyhrali nad ZŠ J. G. Tajovského a medzi starší-
mi žiačkami získala prvé  miesto ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho pred ZŠ Blatné a ZŠ J. G. Tajovského.
Spomedzi jednotlivcov boli medzi mladšími naj-
úspešnejší Jakub Szaszák zo ZŠ J. G. Tajovské-
ho, Roland Vitálos zo ZŠ s VJM A. M. Szencziho  
a Martin Matloha zo ZŠ J. G. Tajovského.
Najúspešnejší starší žiaci boli Viktor Roth zo 
ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Adrián Juríček  
zo ZŠ J. G. Tajovského, Timotej Michalka z Gym-
názia A. Bernoláka a René Rajcsányi zo ZŠ J. G. 
Tajovského.
Mladším žiačkam kraľovala Viktória Eliašová  
zo ZŠ s VJM A. M. Szencziho a Kristína Lipčáková 
zo ZŠ J. G. Tajovského a starším žiačkam zasa 
Eszter Farkašová zo ZŠ s VJM A. M. Szencziho, 
Monika Mišáková zo ZŠ Blatné a Veronika Demo-
vičová  zo ZŠ Blatné.
Žiaci a žiačky, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, 
postupujú do krajského kola. Držíme im palce!

Mgr. Alžbeta Vinczeová
Foto: VCs

Žiaci seneckých škôl si na majstrovstvách okresu vystrieľali výborné miesta 

20.11.2013 sa v KC Fontána 
konali krajské majstrovstvá 
žiakov v šachu. Hlavným 
organizátorom bol MÚ Dúb-
ravka spolu s ŠK Dúbravan  
a ŠK Doprastav. Majstrov-
stiev sa zúčastnilo 50 detí 
zo všetkých Bratislavských 
okresov vrátane účasti Pez-
inka, Malaciek, Senca, Slo-
venského Grobu a Dunajskej 
Lužnej. Dúbravku reprezen-
tovali len dvaja žiaci - Michal 
Dvornický, 14. miesto a Ma-
túš Belák 17. miesto (obaja  
z ŠK Dúbravan). Hlavným 
rozhodcom majstrovstiev 
bol FIDE arbiter Rastislav 
Diviak.
Absolútnym víťazom v ka-

tegórii chlapcov sa stal Miro-
slav Macko zo ŠMND Skalic-
ká 1 v Bratislave, absolútnou 
víťazkou v kategórii dievčat 
Anna Vrtiaková z Gymnázia 
J. Papánka (na fotografii spo-
lu s FA Diviakom). Senčanka 
Dóra Simon získala druhé 
miesto vo svojej kategórii.
Počas prestávky sa usku-
točnila šachová prednáška, 
ktorej lektorom bol FIDE 
majster Ing. Stanislav Vlček. 
Všetkým víťazom držíme 
palce na majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa usku-
točnia v decembri 2013  
v Ružomberku.

FA Rastislav Kevický, 
riaditeľ turnaja

Šachisti bodovali na Krajských majstrovstvách žiakov v šachu v Dúbravke
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Senecké ľadové medvede – Piccard Senec 
a Ľadové medvede Bratislava 

už po 16-krát srdečne pozývajú divákov na tradične 
prvú športovo-kultúrnu akciu v novom kalendárnom 

roku v Senci 

Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov,

ktoré sa uskutoční v pondelok 6.1.2014 od 13:30 
na pláži pod Hotelom Senec 

na severnej strane Slnečných jazier.  

Predchádzajúci ročník akcie sa niesol v znamení osla-
vy 15-tych narodenín podujatia. Organizátori pripravili aj  
v nadchádzajúcom ročníku pre divákov niekoľko zaují-
mavostí. 
O dobrú náladu a zábavu divákov sa postarajú nielen 
ľadové medvede (samozrejme “domáce medvede“  
zo  Senca sa predstavia v plnom počte), ktoré si s chu-
ťou zaplávajú v studenej vode Slnečných jazier, ale aj 
DJ Robo Matejka, ktorý ponúkne kvalitnú hudbu.  
Pre divákov je pripravené chutné občerstvenie a čaj  
na zahriatie.
Otužilci sa tešia na všetkých divákov, ktorí ich prídu pod-
poriť a stráviť príjemné sviatočné popoludnie na Slneč-
ných jazerách v Senci.


