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Už 15. marca budeme voliť nového prezidenta (viac na 4. strane).

Ročník 24 

Poslanci 20. februára rokovali na druhom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v tomto roku.
Viac na 2. strane... 

Prinášame prehľadný rozpis volebných okrskov  
v Senci a všetky potrebné informácie o špecifikách 
volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014.
Viac na 4. strane... 

Peter Fedor sa vo Venezuele podieľal na objave zoo-
logickej kuriozity - vodnej kobylky.
Viac na 15. strane... 

Piccard má nového predsedu - Dalibora Martišoviča.
Viac na 19. strane... 

Poznáme víťazov tradičnej Seneckej latky.
Viac na 20. strane... 

V čísle...

Prváčikov prišli rodičia zapísať do školy. Začína sa nová éra v ich živote. Naučia sa čítať, písať, počítať a mnoho iných 
zaujímavých vecí. V Senci nastúpi v septembri do troch základných škôl 269 prvákov. Viac na 9. strane.

Mesto Senec organizuje
5. marca 2014 (streda) o 18:00 

v kinosále Kultúrneho domu v Senci

JARNÝ OKRÚHLY STÔL 
Sociálne témy a aktuálne otázky Senca

Pokračujeme aj v novom roku  
v príprave organizovania verejných 
diskusií medzi občanmi mesta  
a primátorom mesta, resp. poslan-
cami mesta Senec. Pripravíme 
podmienky pre diskusiu o témach, 
ktoré sú v meste v pozornosti obča-
nov. Využijeme skúsenosti z pred-
chádzajúcich okrúhlych stolov  
a pokúsime sa pripraviť atraktívny 
program o sociálnych témach, ako 
ich mesto rieši a aké má predstavy 

ich riešenia v najbližšom období. 
Hlavnou prioritou bude disku-
sia nielen na sociálne otázky, ale  
na všetky témy, ktoré sa nadnesú 
i v hodine otázok na primátora. 
Chceme otvorene a úprimne ho-
voriť aj o najcitlivejších otázkach 
mesta, chceme počuť Váš názor, 
Vaše riešenia.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

Ing. Gašpar Józan, poslanec MsZ
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Prečo nie je v činnosti svetelná signalizácia  
na križovatke pri pošte - smer kostol a autobu-
sová stanica? P. H., Senec

Na tejto križovatke svetelná signalizácia funguje 
a je v činnosti. Nie je však zapnutá celý deň, ale 
len v časoch, v ktorých je jej vplyv na dopravu 
v Senci efektívny. V časoch dopravnej špičky a 
začiatku vyučovania na blízkej základnej škole 
svetelná signalizácia napomáha bezpečnej a 
plynulej doprave, ale v časoch zníženej premáv-
ky výrazne spomaľovala dopravu.
Mesto sa snaží presadiť, aby bola táto križovat-
ka vyriešená vybudovaním kruhového objazdu, 
ktorý by bol najlepším riešením komplikovanej 
situácie. Rozhodovanie však v tomto prípade nie 
je na meste, ale na vlastníkovi komunikácie.

Otázka 
pre primátora
Ak chcete položiť otáz-
ku primátorovi mesta 
Senec Ing. Karolovi 
Kválovi, napíšte nám  
na sencan@senec.sk.

Februárové zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva bolo búrlivé. Otvorený list ob-
čianskeho združenia Moje mesto, ktorý 
mnohí občania pochopili tak, že sa chys-
tá búranie polikniliky a ďalšia výstavba 
bytov v centre mesta, spôsobil negatívnu 
atmosféru na rokovaní.
Poslanci a poslankyne sa však napriek 
tomu dokázali zhodnúť na hlasovaní  

o jednotlivých bodoch programu. Vzali 
na vedomie správu hlavného kontrolóra 
mesta Senec a správu o činnosti Mest-
skej polície za obdobie od 1.10.2013  
do 31.12.2013, prerokovali hospodárenie 
Sociálneho podniku mesta Senec za rok 
2013, schválili obstaranie nového moto-
rového vozidla pre Mestskú políciu a tiež 
zloženie komisie na Senecké leto a Veľký 

letný karneval. Súhlasili s bezodplatným 
prevodom pozemku detského ihriska  
v Mlynskom kline na mesto a odsúhlasi-
li opodstatnené návrhy na odpredaj po-
zemkov mesta. 
Niektoré návrhy na odpredaj však po-
slanci zamietli. Napríklad aj návrh maji-
teľov priľahlých pozemkov k novostavbe 
rodinného domu na fotografii. Majiteľ si 
už pred zasadnutím zastupiteľstva stihol 
ešte neodkúpený pozemkok takto oplotiť. 
Zabral tak pozemok mesta - zatarasil ces-
tu, ktorá týmito miestami viedla a nebral 
ohľad ani na to, že práve tento pozemok 
je potrebný ako odvodnenie danej oblas-
ti. Poslanci žiadali, aby majiteľ rodinného 
domu odstránil čiernu stavbu - oplotenie 
z mestského pozemku.
Poslancov prišla informovať aj spoloč-
nosť AVE o stave skládkovania  a o se-
parácii v meste Senec. Skládka sa podľa 
predstaviteľov spoločnosti zapĺňa pomal-
šie ako sa predpokladalo a spoločnosť 
vyjadrila presvedčenie, že naplní zmluv-
ný sľub skládkovať komunálny odpad 
mesta Senec pravdepodobne aj na dlhší 
čas ako bolo dohodnuté. Pezinské smeti 
sa do Senca vozia stále. Spoločnosť tiež 
informovala, že Inšpekcia životného pros-
tredia nezistila zápach v okolí skládky. To, 
že obyvatelia Senca zápach naďalej cítia, 
spoločnosť AVE nekomentovala.       MO

Na mesto Senec, konkrétne  
na komisiu výstavby a územného 
plánovania mesta Senec, sa obráti-
li majitelia pozemku za poliklinikou  
v Senci. Žiadajú o zmenu funkčné-
ho využitia pozemku. Pozemok je 
vedený ako zeleň, jeho noví majite-
lia by tam však chceli stavať.
Mesto sa touto žiadosťou musí za-
oberať, ale primátor mesta Senec  
Ing. Karol Kvál vyhlásil už  
pred niekoľkými rokmi a aj na 
ostatnom Okrúhlom stole v no-
vembri, že je zásadne proti zme-
ne funkčného využitia tohto 
pozemku. Vedeniu mesta a aj 
poslancom Mestského zastupi-
teľstva záleží na tom, aby chránili 
záujmy Senčanov. Ani poslanci 
Mestského zastupiteľstva žiadosť  
o zmenu funkčného využitia po-
zemku nepodporia. 
Vedenie mesta Senec už v čase, keď 

Bratislavský samosprávny kraj pre-
dával pozemok novému majiteľovi, 
dbalo o to, aby dostal majiteľ jasnú 
informáciu o tom, že ide o pozemok 
určený na zeleň, nie na výstavbu  
a že mesto  bude na tomto status 
quo aj trvať. Mesto Senec je teda 
zásadne proti zmene funkčného 
využitia pozemku za poliklinikou  
v Senci, na tomto stanovisku trvá 
už niekoľko rokov a svoje rozhod-
nutie nezmení.
Mesto týmto reaguje na otvorený 
list Občianskeho združenia Moje 
mesto, ktoré reprezentujú aj mest-
ské poslankyne Jana Turanská  
a Martina Valachová. Tento otvo-
rený list považujeme za bezpred-
metný, pretože mesto za funkčným 
využitím pozemku ako zelene jed-
noznačne stojí. Zo strany poslan-
kýň bol zbytočne vyvolaný nepo-
koj medzi občanmi.

Mesto nechce zmeniť zeleň za poliklinikou 
na stavebný pozemok
„Za poliklinikou sa nebude stavať!“ primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál.

Poslanci riešili čierne stavby, smetisko aj otvorený list
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Ako funguje 
prepravná služba?

Mesto Senec sa stará o ob-
čanov odkázaných na in-
dividuálnu prepravu, preto 
poskytuje sociálnu službu 
– prepravnú služba. Ak si nie 
ste istí, či vy alebo váš blízky, 
ktorému by ste chceli zabez-
pečiť používanie tejto služby, 
spĺňate podmienky, stačí 
zavolať na Odbor sociálnych 
služieb mesta Senec 02/20 
205 122 alebo 0901/757 333 
alebo sa osobne prísť infor-
movať na Odbore sociálnych 
služieb mesta, Pribinova 15, 
Senec.
V prípade záujmu je potreb-
né podať žiadosť o posky-
tovanie prepravnej služby, 
ktorú môžete aj s vysvetle-
ním dostať na Odbore soci-
álnych služieb mesta Senec 
a 24 hodín vopred ohlásiť, 
že potrebujete službu využiť. 
Prepravná služba sa posky-

tuje v pracovných dňoch, 
obvykle v čase od 7:00 do 
15:00.

Prečo je táto služba potreb-
ná?

Občania odkázaní na indivi-
duálnu prepravu ju môžu vy-
užiť na cestu k poskytovate-
ľom zdravotnej starostlivosti 
– k lekárom na vyšetrenia,  
na cestu na úrady, ale na-
príklad aj na nákupy ale-
bo do divadla. Prepravná 
služba má slúžiť klientom  
s obmedzenou schopnosťou 
pohybu tak, aby im pomoh-
la integrovať sa do spoloč-
nosti. Stojí menej ako iný 
druh dopravy a jej pridanou 
hodnotou je aj to, že vodič-
kou je opatrovateľka, ktorá 
podľa potreby odprevadí 
klienta až domov a počká, 
kým si zamkne dvere. Klient 
sa tak v bezpečí dostane 
z domu tam, kam potre-
buje a naspäť. Zdroj: MsÚ

Zmeny v zákone 
o cestnej doprave

V januári vstúpila do platnos-
ti časť prechodných ustano-
vení zákona č. 56/2012 Z. z.  
o cestnej doprave, ktorá sa 
týka nepravidelnej osobnej 
cestnej dopravy vykonávanej 
cestnými osobnými vozidlami, 
ktoré majú okrem miesta pre 
vodiča najviac 8 miest na se-
denie.
Osvedčenia vydané pod-
ľa predpisov účinných pred 
1.3.2012 zostávajú v platnosti 
do vyznačeného dňa ich plat-
nosti. Ak nemajú vyznačenú 
platnosť, platia do 4.12.2015.
Prevádzkovanie osobnej do-
pravy podľa dovtedy vyda-
ných osvedčení sa považuje 
za prevádzkovanie taxislužby  
a platia preňho ustanovenia 
zákona ako pre taxislužbu. 
Prevádzkovatelia teda musia 
umiestniť do vozidla taxameter, 
aby mohli vytlačiť potvrdenie 

o zaplatení cestovného vo vo-
zidle taxislužby.
Vodič vozidla taxislužby (už aj 
osobná doprava) musí spĺňať 
tieto podmienky:

• preukaz vodiča taxislužby - 
vodič má najmenej 21 rokov, 
je spôsobilý na právne úkony v 
plnom rozsahu, bezúhonný a je 
najmenej tri roky držiteľom vo-
dičského oprávnenia skupiny 
oprávňujúcej viesť vozidlo ta-
xislužby, je odborne spôsobilý
• vozidlo musí byť upravené na 
poskytovanie služby, musí byť 
vybavené pevným alebo od-
nímateľným strešným svietid-
lom žltej farby s nápisom TAXI, 
musí mať na viditeľnom mieste 
umiestnenú základnú sadzbu 
cestovného
• po skončení platnosti osved-
čenia môže prevádzkovať ta-
xislužbu len držiteľ koncesie, 
ktorej podmienky udelenia 
upravuje tento zákon.

Zdroj: Mestská polícia

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

Pridajte sa do nášho tímu realitných 
maklérov! (0905 353 284

realitná kancelária
Directreal Sunny
Viac ponúk nájdete na našich 
nových internetových stránkach

www.reality-senec.sk
www.zarecky.sk
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• Kde nájdeme súhrnnú informáciu  
o prezidentských voľbách?

Do 23. 2. 2014 dostane každý volič 
oznámenie o čase a mieste konania 
voľby, ktorého súčasťou je aj poučenie 
o spôsobe úpravy hlasovacieho líst-
ka a taktiež upozornenie na povinnosť 
preukázať sa pred hlasovaním preuka-
zom totožnosti - občianskym preuka-
zom alebo iným dokladom totožnosti. 
V prípade, ak by ste oznámenie o čase 
a mieste konania voľby do tohto termí-
nu nedostali do poštovej schránky, tre-
ba sa informovať na referáte evidencie 
obyvateľstva Mestského úradu počas 
stránkových hodín.

• Ako má volič označiť svojho kandidáta?

Na hlasovacom lístku je pred priezviskom 
každého kandidáta vyhotovený rámček,  
v ktorom volič značkou „X“ označí, za koho 
hlasuje a hlasovací lístok vloží do obálky. 

• Je možné hlasovať aj inde ako v mies-
te bydliska?

Volič, ktorý v deň konania voľby nebude 
môcť hlasovať v mieste svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname oprávnených voličov je zapísa-
ný, môže požiadať mesto o vydanie vo-
ličského preukazu. Voličský preukaz sa 
vydáva na počkanie na referáte evidencie 

obyvateľstva. Voličský preukaz oprávňuje  
na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľ-
vek volebnom okrsku na Slovensku.

• Ako môžu voliť napríklad imobilní?

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do voleb-
nej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby  
v obci, v ktorej má trvalý pobyt alebo má 
voličský preukaz, môže pred voľbami 
požiadať mesto – referát evidencie oby-
vateľstva MsÚ písomne alebo telefonicky   
(02/20 205 119) o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schránky.
V deň voľby je o hlasovanie do prenosnej 
volebnej schránky potrebné žiadať prís-
lušnú okrskovú volebnú komisiu.

Čo potrebujeme vedieť o voľbe prezidenta SR?
Už 15. marca nás čaká prvé kolo prezidentských volieb. Keďže majú všetky voľby  
na Slovensku trochu odlišné pravidlá, porozprávali sme sa s volebnou koordinátorkou 
Janou Maczeákovou z Mestského úradu v Senci, aby našim čitateľom ozrejmila dôležité 
fakty pre voľbu prezidenta SR. Ak v prvom kole prezidenta nezvolíme, pôjdeme k urnám 
už onedlho, 29. marca.

Už vo voľbách do samospráv-
nych krajov platili v Senci nové 
volebné okrsky. V prezident-
ských voľbách platia tiež. Pri-
nášame vám ich ako pomôcku, 
aby ste vedeli, kde vás vaša vo-
lebná komisia bude 15. marca a 
prípadne aj 29. marca čakať.

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: 
ZŠ s VJM, Námestie A. Molnára 
č. 2
Ulice: Svätého Urbana, Škor-
cova, Pivničná, Robotrníc-
ka, Vinohradnícka, Pri Štifte,  
J. Murgaša, J. Farkasa,  
J. Csermáka, A. Hlinku,  
A. Dubčeka, Mesačná, Tehelná

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: 
ZŠ s VJM, Námestie A. Molnára 
č. 2
Ulice: Bratislavská č. 3-25 iba 
nepárne čísla, Mierové nám., 
Nám. A. Molnára, Moyzesova, 
Farské námestie, Krátka

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: 
ZŠ s VJM, Námestie A. Molná-
ra 2
Ulice: Nám. 1. mája, F. Kráľa 

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: 
Materská škola, Kollárova uli-
ca č. 23
Ulice: J. Jesenského, Šafári-
kova, Trnavská 

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: 
Materská škola, Kollárova uli-
ca č. 23
Ulice: Kollárova, Hurbanova, 
Turecká 

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: 
Materská škola, m.č. Svatý 
Martin 3
Ulice: m.č. Svätý Martin 

Volebný okrsok č. 7 
Volebná miestnosť: 
ZŠ, Mlynská ul. č. 50
Ulice: Fučíkova, Hečková, 
Mlynská, Vrbenského, Kvetná, 
Slnečná, Jasná, Dúhová, Ros-
ná, Boldocká cesta, Jarná, 
Lúčna, Lipová, Zimná, Jesen-
ná, Agátová, Brezová, Dlhá, 
Orechová 

Volebný okrsok č. 8 
Volebná miestnosť: 
Gymnázium maďarské, Lich-

nerova ul. č. 71
Ulice: Štefanikova, SNP, Vod-
ná, Rybárska, Štúrova, Škol-
ská, Hollého 

Volebný okrsok č. 9 
Volebná miestnosť: 
Materská škola, Kysucká ul. 9
Ulice: Horný dvor, Gaštanová, 
Čerešňová, Višňová, Šípková, 
Trnková, Drienková, Bazová, 
Morušová, Javorová, Pezin-
ská, Žarnovova, Ľ. Fullu, Ba-
ničova, Jána Smreka, E. B. 
Lukáča, Záhradnícka, Novo-
meského, Bratislavská č. 2-30 
iba párne čísla a 27-75 iba ne-
párne čísla, Ulica pri Búroši 

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: 
SOŠ, Kysucká 14
Ulice: Jánošíkova, Zemplín-
ska, Kalinčiakova, Gagarino-
va, M. Urbana, Pri Striebor-
nom jazere, Liptovská, Hany 
Zelinovej, Dobšinského, Karo-
la Šišku 

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: 
SOŠ, Kysucká 14
Ulice: Inovecká, Žitavská, Po-
važská, Kysucká, Oravská 

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: 
Školský klub, Sokolská 4134
Ulice: Sokolská, Fándlyho, 
Chalupkova, A. Sládkoviča, 
Hviezdoslavova 

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: 
ZŠ Tajovského, Tajovského 1
Ulice: Bernolákova, Košická, 
Pribinova, J. G. Tajovského 

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: 
ZŠ Tajovského, Tajovského 1
Ulice: Svätoplukova, Letná, 
B. Bartóka, Športová, Prie-
myselná 

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: 
Gymnázium A.Bernoláka, 
Lichnerova. 69
Ulice: Lichnerova, Vajanské-
ho, Kováčska, Mäsiarska, 
Lesná, Jedľová, Smreko-
vá, Borovicová, Borievko-
vá, Horná, Dolná, Okružná, 
Turnianska, Seredská, Muš-
kátová, Ružová, Fialková, 
Tulipánová, Slnečné jazerá, 
Železničná, Nitrianska, Ša-
morínska

Volebné okrsky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
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O nedostatku miest v materských ško-
lách v Senci sme písali už viackrát. 
Mesto si dalo riešenie tejto otázky ako 
jednu z priorít na rok 2014. Uchádza sa 
o finančné prostriedky z eurofondov  
na nadstavbu MŠ Košická a plánuje pre-
stavať bývalú chatu Ministerstva hospo-
dárstva na novú škôlku.
Koľko miest pre škôlkarov nám chýba, 
bude jasné už po zápise detí do všet-
kých materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Senec pre školský 
rok 2014/2015. MŠ Fándlyho, MŠ Kol-
lárova a MŠ Kysucká už majú zápisy  
za sebou.

Aké sú termíny zápisov v marci?

MŠ s VJM na Fándlyho 20
10.-11.3. od 9:00 do 16:00
MŠ Košická
12.3 od 9:00 do 16:00
Aké sú podmienky zápisu?

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 
materskej škole sa do MŠ prijímajú deti vo 
veku spravidla od troch do šiestich rokov. 

Prednostne sa do materskej školy prijí-
majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 
deti s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou a deti s dodatočne odloženou 
povinnou školskou dochádzkou. Deti po 
dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, 
ak sú vytvorené vhodné materiálne, per-
sonálne, priestorové a iné podmienky. 
Ostatné podmienky prijímania detí určuje 
riaditeľ školy a po prerokovaní s peda-
gogickou radou školy ich zverejňuje na 
viditeľnom mieste (dieťa zamestnaných 
rodičov, trvalý pobyt, a pod.). Zákonný 
zástupca môže zapísať dieťa len do jed-
nej materskej školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Senec. 

Čo budete potrebovať na zápise?
• vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie
• žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť v 
materskej škole alebo si ich stiahnuť z 
webovej stránky príslušnej MŠ
• písomnú žiadosť musí rodič vyplniť a 
dať si ju potvrdiť od všeobecného lekára 
pre deti a dorast
• ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno 
– vzdelávacími potrebami, zákonný zá-
stupca predloží okrem žiadosti a potvrde-
nia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjad-
renie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie.

Zdroj: MŠÚ Mgr. A. Kubliniak 

Aj v marci budú rodičia zapisovať deti do materských škôl

Poďakovanie
15. februára sa v hoteli Senec 
na Slnečných jazerách ko-
nal IV. Openbál pod záštitou  
Ing. Rity Tornyaiovej. Vďaka 
podpore všetkých zúčast-
nených bola časť výťažku  
z tomboly použitá na pomoc 
pre zdravotne oslabené deti 
zo Spojenej školy na Trnav-
skej ulici č. 2.
IV. Openbál splnil svoj účel  
a ako každoročne sa organi-
zátorom podarilo získať srd-
cia ľudí pre pomoc tým, ktorí 
to potrebujú.
Touto cestou sa chceme sr-
dečne poďakovať pani Rite 
Tornyaiovej a celému organi-
začnému tímu. Naše poďako-
vanie patrí aj všetkým zúčast-
neným za pomoc a podporu, 
ktorá je pre nás taká dôležitá.
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Nádoby na triedenie 
odpadov patria všetkým
Nádoby na triedenie odpadov 
financuje Mesto Senec. Ne-
patria bytovkám, pri ktorých sú 
umiestnené. Ak vlastníci bytov 
odháňajú iných Senčanov, kto-
rí prišli vyseparovaný odpad 
vhodiť do kontajnerov, nie je to 
správne. Nádoby na separova-
nie sú pre všetkých, bez ohľa-
du na to, kde v Senci bývajú.

Zmena údajov
V Sociálnom sprievodcovi 
mesta Senec vyšli dve infor-
mácie, ktoré sa medzičasom 
zmenili. Od januára sa Úrad 
práce, sociálnych vecí a ro-
diny riadi zákonom 417/2013 
Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. 
Všetky potrebné informácie 
získate osobne na ÚPSVaR 
alebo na telefónnom čísle 
02/2045 3511 alebo 2045 3512 
- referát pomoci v hmotnej nú-
dzi. Tiež sa zmenili telefónne 
čísla Sociálnej poisťovne. Nové 
telefónne čísla na podateľňu  
a register sú: 090   6 178 950,  
02/3247 8950.

Štatistické zisťovanie
Štatistický úrad realizuje zis-
ťovanie údajov pre štatistiku 
rodinných účtov aj v roku 2014. 
Získava informácie o výške, 
štruktúre a vývoji peňažných 
príjmov fyzických osôb v rôz-
nych typoch domácností. Vý-
sledky zisťovania sa použijú 
na zabezpečenie potrieb in-
formačného systému Štatistic-
kého úradu SR, požiadaviek 
ministerstiev a štátnych organi-
zácií, osobitne na poskytnutie 
údajov na účely posudzovania 
úprav súm životného minima. 
Zisťovanie sa uskutoční od 1. 
februára do 30. apríla 2014. 
Vo februári a marci uskutoč-
ní Národná banka Slovenska 
v spolupráci so Štatistickým 
úradom SR Zisťovanie o finan-
ciách a spotrebe domácností, 
ktoré je súčasťou európskeho 
projektu HFCS. V tomto obdo-
bí navštívi aj senecké domác-
nosti opytovateľ ŠÚ SR, ktorý 
je povinný preukázať sa v do-
mácnostiach osobitným pove-
rením. Zdroj: ŠÚ SR

Je čas na orezy drevín
Západoslovenská distribuč-
ná, a.s. ako poverený správ-
ca elektrických sietí na dis-
tribúciu elektrickej energie 
vyzýva vlastníkov, nájomcov 
alebo správcov nehnuteľností,  
na ktorých sa nachádzajú nad-
zemné i podzemné elektrické 
vedenia v správe ZSDIS, a.s. 
na odstránenie a okliesne-
nie stromov a porastov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť alebo 
spoľahlivosť prevádzky vedení 
distribučnej sústavy v rozsahu 
podľa paragrafu 43 zákona 
251/2012 Z. z. Orezy drevín 
je možné realizovať celoroč-
ne. Výruby drevín v termíne  
od 15. 10. do 15. 4. v roku. V ob-
dobí hniezdenia chránených 
druhov živočíchov sa výrub  
a orez drevín nevykonáva. Vy-
užitie drevnej hmoty po oreze 
a jej likvidácia je v kompeten-
cii vlastníka nehnuteľnosti.  
O vypnutie vedenia z bezpeč-
nostných dôvodov pre prí-
pad výrubu a orezu je nutné 
požiadať v lehote minimálne 
25 dní pred plánovanou rea-
lizáciou prác na ZSDIS, a.s.  
u špecialistu správy podľa 
obce. Vlastníci a užívatelia po-
zemkov majú povinnosť udr-
žiavať stromy a kríky v ochran-
nom pásme vedení a pod 
vedením maximálne do výšky 
3m od zeme. Je potrebné tiež 
udržiavať „bezlesie“ v šírke 4m 
po oboch stranách elektrické-
ho vedenia. Včasné a správne 
orezanie stromov má zásadný 
vplyv na kvalitnú  a bezpečnú 
dodávku elektrickej energie.

Zdroj: ZSDIS, a.s.

V Senci horel odpad

Príslušníci Hasičskej stani-
ce Senec likvidovali hlásený 
požiar odpadu na Diaľničnej 
ulici 7 pri logistickom sklade 
ESA. Po príchode na miesto  
zásahu sa zistilo, že horí 
skládka odpadu pneumatík. 
Veliteľ zásahu nariadil po-
žiar zlikvidovať jednoduchý-
mi hasiacimi prostriedkami.  
Po zlikvidovaní požiaru sa 
jednotka vrátila na základňu.  

Zdroj: OR HAZZ v Pezinku

V januárovom čísle Senčana som sa potešila informácii  
o separovaní odpadu v Senci. Pre niekoho novinka, aké sú 
možnosti separovania, pre mňa je to vnímané ako povinnosť 
každého uvedomelého obyvateľa tejto planéty. Separujem  
od malička papier, neskôr k tomu pribudli tak neobľúbené 
plasty, či veľký odpad, ktorý sa okrem opretia k smetným ná-
dobám dá odniesť na zberný dvor – že, leniví občania Senca?
Chcem však poukázať na fakt, s ktorým som sa v januári stret- 
la a určite nie som jediná. Poctivo som odkladala kovy, aby 
som ich mohla odniesť do nových červených nádob. Aké ne-
milé prekvapenie ma čakalo, keď som v nádobe objavila ko-
munálny odpad, papier, plast, proste všetko. Pýtam sa samej 
seba, aký význam malo podporiť separáciu, keď ľudská poho-
dlnosť spojená s hlúposťou nepozná hranice?
Zároveň chcem poukázať na problém chýbajúcej smetnej ná-
doby, ktorá na sídlisku Bratislavská chýbala viac ako mesiac 
(prelom mesiaca decembra, januára). Tento problém sa ne-
vyskytol prvýkrát, niekto si smetiak „požičal“ už počas letnej 
sezóny a odpad sa povaľoval kade-tade. Daný problém bol 
nahlásený na Mestský úrad. Pýtam sa, kto zodpovedá za do-
danie chýbajúcej smetnej nádoby, resp. ako potrestať vinníka.

Čitateľka Senčana

Odpad - malý veľký problém...

Odpovedáme...
Separovanie odpadov je momentálne skôr na dobrej vôli obča-
nov. Postupom času sa však čoraz viac bude stávať nevyhnut-
nosťou. Chválime čitateľku Senčana, ktorá separuje odpad 
už od malička a povzbudzujeme k tomu všetkých Senčanov  
a ich deti. Naučiť obyvateľov novým zvykom trvá dosť času. Aj 
psíčkari si na povinnosť upratať po svojich miláčikoch museli 
zvykať. Pred pár rokmi upratovanie väčšina z nich úplne igno-
rovala, dnes už vysoké percento z nich vie, že psie hovienka 
patria do špeciálneho kontajnera alebo do smetnej nádoby  
na komunálny odpad.
Čo sa týka ukradnutého kontajnera, sledovať takéto 
veci patrí do kompetencie majiteľa nehnuteľnosti alebo 
správcu - ten sa má aj postarať o zabezpečenie nové-
ho kontajnera. Nájsť vinníka však bude náročné. Naj-
mä ak nikto nevidel, nepočul, ani si nevšimol, že nie-
kto presúva takú veľkú vec, akou je kontajner. Redakcia
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SOLAR Hvezdáreň SENEC
Astronomická prednáška

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho
12.3.2014 o 18:00

Téma: Realita STAR TREK-u
Prednáša: RNDr. Ladislav Kómar, PhD.

absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecký pracovník 
Slovenskej akadémie vied. Venuje sa fyzike kozmického 

prachu, rozptylu žiarenia v atmosfére Zeme a modelovaniu 
rozloženia oblohových jasov. 

Chválime

• Senčanov, ktorí sa počas 
poľadovice pustili do práce  
a ošetrili chodníky pred svo-
jimi domami - rozbíjali ľad, 
solili, posypali pieskom...

• vodičov, ktorí trpezlivo 
a ohľaduplne prechádzali 
mestom, keď boli kvôli prob-
lémom na diaľnici plné hlav-
né cesty. Chválime aj tých, 
ktorí použili vedľajšie cesty 
alebo nechali auto doma a 
dopravili sa do práce inak.

• mamičky, ktoré deti učia 
hádzať smeti do smetiakov  
a ešte viac tie, ktoré deti učia 
aj separovať papier, plasty, 
kovy... a vychovávajú deti k 
zodpovednosti.

Karháme

• vodičov, ktorí nerešpek-
tujú pravidlá cestnej pre-
mávky - parkujú v križovat-
kách. Problém je najmä na 
Hviezdoslavovej ulici a na 
križovatke pri Gymnáziu An-
tona Bernoláka. 
V týchto oblastiach zbystria 
pozornosť aj naši policajti, 
ktorí budú šoférov pokuto-
vať.

•  občanov, ktorí hádžu svo-
je smeti do cudzích smet-
ných nádob. Je to minimálne 
neslušné. Stáva sa tak často 
najmä na Slnečných jaze-
rách. Odporúčame preto 
majiteľom, aby si svoje smet-
né nádoby uzamykali do tzv. 
klietok alebo inak ochránili.

Takmer každý sa už dnes zamýšľa nad 
životným prostredím a jeho ochranou. 
Najväčší dôraz sa posledné roky kladie  
na zníženie množstva komunálnych od-
padov, ktoré sa skládkujú. Dostupné 
štatistiky nie sú priaznivé. Z odpadov vy-
produkovaných na Slovensku v roku 2012 
skončilo viac ako 46 % na skládkach,  
v prípade komunálneho odpadu to bolo 
viac než 74 %. Produkcia komunálnych 
odpadov sa znížila v roku 2012 len o 1,1%. 
Čo je komunálny odpad?
Komunálne odpady (KO) sú odpady z do-
mácnosti vznikajúce na území obce pri 
činnosti fyzických osôb. Za odpady z do-
mácnosti sa považujú aj odpady z nehnu-
teľností slúžiacich fyzickým osobám  
na ich individuálnu rekreáciu, napríklad 
zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parko-
vanie alebo uskladnenie vozidla použí-
vaného pre potreby domácnosti, najmä  
z garáží, garážových stojísk a parkova-
cích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj 
všetky odpady vznikajúce v obci pri čiste-
ní verejných komunikácií a priestranstiev, 
ktoré sú majetkom obce alebo v správe 
obce, a tiež pri údržbe verejnej zelene vrá-
tane parkov a cintorínov a ďalšej zelene 
na pozemkoch právnických osôb, fyzic-
kých osôb a občianskych združení. 
V Senci je zabezpečený zber komunálne-
ho odpadu spoločnosťou AVE Bratislava 
s.r.o. podľa harmonogramu dostupného 
na stránke mesta. Na komunálny odpad 
sú určené čierne nádoby, prípadne čierne 

vrecia s logom spoločnosti. Dôležité však 
je, aby v komunálnom odpade nekončili 
druhy odpadov, ktoré je možné vysepa-
rovať. Základnými druhmi oddelených 
zložiek KO, ktoré sú obce a mestá povin-
né separovať, sú papier, plast, sklo, kovy  
a biologicky rozložiteľný odpad (BRKO). 
Je samozrejmosťou, že do nádob urče-
ných na likvidáciu zmesového komunál-
neho odpadu nepatria ani rôzne druhy 
nebezpečných odpadov ako napr. baté-
rie, motorové oleje, žiarivky, liečivá a pod.
Do komunálneho odpadu nepatrí drobný 
stavebný odpad, objemný odpad, oleje  
a tuky, pneumatiky. Tieto patria najmä na 
Zberný dvor, prípadne ich môžu občania 
mesta za zvýhodnených cenových pod-
mienok odovzdať priamo na Skládke od-
padov Senec, Červený majer 13, Senec 
v pracovných dňoch v čase 7:00 – 15:30. 
Stačí si vziať občiansky preukaz s uvede-
ním trvalého pobytu v Senci.
Do zmesového komunálneho odpadu 
teda podľa správnosti patria zložky odpa-
dov, ktoré sa už ďalej vyseparovať nedajú 
a ktoré nie sú nebezpečné. 
V praxi a v bežnej domácnosti je naozaj 
ťažké venovať sa dôkladnej separácii, ale 
podstatou je, aby sme sa o to aspoň po-
kúsili a zmenšili množstvo odpadov, kto-
ré ukladáme na skládku. Veď len odpady  
z plastov sa v prírode rozkladajú desiat-
ky, niektoré až stovky rokov. Občanom sú  
k dispozícii kontajnery, prípadne vrecia na 
separovaný zber. Jeho základné pravidlá 

a princípy sme spomenuli v januárovom 
vydaní Senčana. Každý má možnosť pri-
spieť k zmene vo svojom okolí dôkladnej-
šou separáciou a zároveň s tak správať 
zodpovednejšie a myslieť ekologickejšie.
Vďaka separácii a recyklácii odpad pomá-
ha chrániť životné prostredie, efektívne  sa 
využijú zdroje, prispieva sa k zvyšovaniu 
HDP, zamestnanosti a znižujú sa emisie. 
Správajme sa voči sebe samým a hlavne 
voči budúcim generáciám zodpovednej-
šie!

Zdroj: AVE

Musíme separovať a recyklovať, aby sme si zachovali čisté prostredie
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Od januára 
2013, keď 
na SOŠ, 
K y s u c k á 
14 nastú-
pilo nové 
v e d e n i e , 

prechádza škola postup-
nými modernizačnými 
zmenami. Cieľom a sna-
hou SOŠ je úzka spolu-
práca so zamestnávateľmi  
v našom regióne, čím rea-
guje na odporúčania MŠV-
VaŠ SR a požiadavky trhu 
práce. V regióne sa nachá-
dza široká sieť podnikov  
a firiem či už štátnych alebo 
súkromných, ktoré vyvíjajú 
činnosť v rôznych oblastiach 
priemyslu – automobilové-
ho, strojárskeho, spracova-
nia technického odpadu, v 
logistike a doprave, v poľno-
hospodárstve a v mnohých 
ďalších oblastiach.                                                          
Novinkou na škole je otvo-
renie nového štvorročného 
študijného odboru končia-
ceho  maturitnou skúškou 
3916 M životné prostredie. 
Zavedenie tohto žiadaného 
a perspektívneho odboru 
vzniklo práve na základe ko-

munikácie s firmami a pod-
nikmi regiónu Senec. Škola 
disponuje vyhovujúcimi 
podmienkami a je jedinou 
strednou školou v okolí, kto-
rá poskytuje tak potrebné 
vzdelanie v oblasti environ-
mentalistiky, preto Odbor 
školstva BSK udelil SOŠ Se-
nec povolenie otvoriť tento 
študijný odbor od 1. septem-
bra 2014.   

Žiaci majú zabezpečenú 
stredoškolskú odbornú 
prax. Zamestnávatelia nie-
lenže uvítali myšlienku za-
viesť daný študijný odbor, 
ale vyjadrili aj svoje pod-
porné stanovisko a prejavili 
veľký záujem o absolventov 
odboru životné prostredie, 
čo predstavuje prínos pre 
región v oblasti vzdelávania 
a zamestnanosti. Maturanti, 
ktorí prejavia záujem, môžu 
pokračovať v štúdiu  na VŠ. 
Vedenie a pedagógovia 
SOŠ sa tešia na ďalšiu spo-
luprácu s rodičmi žiakov a 
so zamestnávateľmi nášho 
regiónu.  

PaedDr. Oľga Hlavačková  

Zmeny na SOŠ Senec pokračujú

Zmeny na SOŠ Senec pokračujú 
 

     Od januára 2013, keď na SOŠ, Kysucká 14 nastúpilo nové vedenie, prechádza škola 
postupnými modernizačnými zmenami. Cieľom a snahou SOŠ je úzka spolupráca so 
zamestnávateľmi v našom regióne, čím reaguje na odporúčania MŠVVaŠ SR a požiadavky 
trhu práce. V regióne sa nachádza široká sieť podnikov a firiem či už štátnych alebo 
súkromných, ktoré vyvíjajú činnosť v rôznych oblastiach priemyslu – automobilového, 
strojárskeho, spracovania technického odpadu, v logistike a doprave, v poľnohospodárstve  
a v mnohých ďalších oblastiach.                                                           

 
     Novinkou na škole je otvorenie nového štvorročného študijného 
odboru končiaceho  maturitnou skúškou 3916 M životné prostredie. 
Zavedenie tohto žiadaného a perspektívneho odboru vzniklo práve 
na základe komunikácie s firmami a podnikmi regiónu Senec. Škola 
disponuje vyhovujúcimi podmienkami a je jedinou strednou školou 
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environmentalistiky, preto Odbor školstva BSK udelil SOŠ Senec 
povolenie otvoriť tento študijný odbor od 1. septembra 2014.    
 

 
     Žiaci majú zabezpečenú stredoškolskú odbornú prax. Zamestnávatelia nielenže uvítali 
myšlienku zaviesť daný študijný odbor, ale vyjadrili aj svoje podporné stanovisko a prejavili 
veľký záujem o absolventov odboru životné prostredie, čo predstavuje prínos pre región 
v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Maturanti, ktorí prejavia záujem, môžu pokračovať 
v štúdiu  na VŠ.  
     Vedenie a pedagógovia SOŠ sa tešia na ďalšiu spoluprácu s rodičmi žiakov a so 
zamestnávateľmi nášho regiónu.   
                                                                                                       PaedDr. Oľga Hlavačková   

Najväčšiu zásluhu na dvojnásobnom 
mimoriadnom úspechu a výbornej re-
prezentácii ZŠ na Mlynskej v Senci ako 
aj zviditeľnení nášho mesta Senec má 
predovšetkým triedna učiteľka Mgr. 
Gabriela Józanová a jej žiačikovia 3.B 
a učiteľka slovenského jazyka a litera-
túry Mgr. Alena Rezníková a jej zvere-
nec - mladý rozprávkar a nádejný spi-
sovateľ Adam Lysý zo 6. A.
Prvý obrovský celoslovenský úspech 
zožal časopis LIENKA z dielne 3.B, kto-
rý je tohtoročným najkrajším triednym 
časopisom na Slovensku. 
11. novembra 2013 to vyhlásili na mest-
skej radnici v Žiline na slávnostnom vy-
hodnotení celoslovenskej súťaže PRO 
SLAVIS 2013. LIENKA získala 1. miesto 
v kategórii Základné školy - triedne ča-
sopisy 1. - 4. ročník v rámci 15. ročníka 
tejto prestížnej súťaže. Do súťaže sa 
zapojilo takmer 200 škôl so 600 súťaž-
nými časopismi.

Nadaní žiaci ZŠ Mlynská získali dve prvenstvá počas jedného mesiaca
A čo nás veľmi teší, do súťaže sme sa zapo-
jili prvýkrát. Žiakom 3. B i pani učiteľke Mgr. 
G. Józanovej gratulujeme a želáme veľa tvo-
rivosti a literárnych nápadov aj v tomto škol-
skom roku.
O druhý mimoriadny úspech ZŠ na Mlynskej 
v Senci sa postaral Adam Lysý zo 6.A so svo-
jou rozprávkou O kráľovi Sicranovi, ktorá zo 
64 zaslaných súťažných prác najviac zaujala 
odbornú porotu. Najúspešnejšiemu autorovi 
rozprávky vo svojej kategórii /11 – 13 rokov/ 
na Slovensku A. Lysému odovzdala najvyš-
šie ocenenie jej predsedníčka, spisovateľka 
pre deti a mládež Katarína Mikolášová na 
slávnostnom vyhlásení výsledkov 6. ročníka 
celoslovenskej literárnej súťaži Detská roz-
právková Žilina, ktoré sa konalo na Radnici 
mesta Žilina vo štvrtok 28. novembra 2013. 
Adam i jeho učiteľka slovenčiny Mgr. A. 
Rezníková mali z celoslovenského víťazstva 
nesmiernu radosť . Všetci sa tešíme z jeho 
úspechu a želáme veľa chuti do ďalšieho 
písania.                                   Text a foto: -ir-

Senčan Zdeněk Macháček 
bol dlhoročným šéfdirigen-
tom spevohry Novej scény  
v Bratislave. Jeho zásluhou 
sa Nová scéna stala najlep-
ším operetným divadlom na 
území celého bývalého Čes-
koslovenska. Prispel tak ne-
malou mierou aj k zachovaniu 
tradičnej hudby nášho regió-
nu – operety a jej prostredníc-
tvom aj k významnej propa-
gácii našej hudobnej kultúry 
doma i v zahraničí. Dodnes je 
veľmi aktívny, založil a vedie  
na Štátnom konzervatóriu  
v Bratislave Operetné oddele-
nie, vychováva mladú generá-
ciu, koncertuje a odovzdáva 
svoje bohaté skúsenosti ďal-
šej generácii. 

Mária Máziková viac ako 
30 rokov vyučovala prírodo-
vedné predmety na Gymná-
ziu s VJM v Senci. V rokoch 
1996/97 bola riaditeľkou 
gymnázia. Desiatky študen-
tov doviedla k úspechom  
na biologických a chemic-
kých olympiádach a pripravi-
la ich na vysokoškolské štú-
dium. Ako dôchodkyňa vypo-
máhala na ZDŠ v Tomášove, 
kde viedla 2 úspešné projek-
ty, v ktorých škola získala ako 
prvá na Slovensku titul Zelená 
škola a Ekoškola. Prednášala 
na katedre chémie Pedago-
gickej fakulty v Nitre a prelo-
žila 17 učebníc prírodoved-
ných predmetov pre základné  
a stredné školy.    Zdroj: BSK

Župan ocenil 12 osobností
Bratislavský župan Pavol Frešo ocenil 12 osobností Výročnou 
cenou Samuela Zocha, Čestným občianstvom a Pamätným lis-
tom predsedu kraja. Ocenenie získali tí, ktorí sa svojou prácou 
výrazne zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu 
a jeho reputáciu doma i v zahraničí. Slávnostný galavečer sa 
konal vo štvrtok večer v Divadle Aréna. Medzi ocenenými boli 
aj Senčania.
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Tohtoročné zápisy do základných škôl 
nepriniesli žiadne prekvapenia. Základ-
ná škola J. G. Tajovského s prírastkom 
144 detí a Základná škola na Mlynskej  
so 109 zapísanými deťmi si udržujú vy-
rovnané a silné postavenie. Z roka na 
rok sa hlási takmer rovnaký počet de-
tičiek vstupujúcich do školopovinného 
veku. Na ZŠ A. M. Szencziho zazna-
menali minulý rok výrazný nárast poč-
tu prváčikov, ale tohtoročné číslo 16 už 
zase odzrkadľuje dlhodobý priemer. 
Senecké základné školy udržujú vyso-
ký štandard vo výchove a vzdelávaní, 
poskytujú po odbornej aj materiálnej 
stránke kvalitne zabezpečenú záujmo-
vú a športovú činnosť pre deti. Doka-
zujú to úspechy žiakov seneckých škôl 
v športových, vedomostných a ume-
leckých súťažiach, ale aj minuloročná 
správa INEKO, podľa ktorej ZŠ A. M. 
Szencziho obsadila 10. miesto v rámci 
BSK, a bola na 92. priečke spomedzi 

vyše 2000 ZŠ na Slovensku. Základ-
né školy po zápise evidujú 14 žiadostí  
o odklad školskej dochádzky. Dôvo-
dom odkladu môže byť emocionálna 
nezrelosť, sociálna nezrelosť, nedo-
statky v poznávacej oblasti alebo aj 
zdravotné problémy, či zmena rodin-
nej situácie, ktorá spôsobuje psychic-
kú záťaž pre dieťa. Platí, že odklad  
v odôvodnených prípadoch dieťaťu 
prospeje. Za rok dozrie na školu psy-
chicky, sociálne, zdravotne alebo sa 
zlepší rodinná situácia a môže nastú-
piť do školy rovnako zrelé  ako ostat-
né deti. Vyšetrenia školskej zrelosti 
sa deťom poskytuje bezplatne buď  
v materskej škole, alebo individuálne 
v Centre pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie Senec. 
Rodičia, ktorí majú záujem o peda-
gogicko – psychologické poraden-
stvo sa môžu informovať na stránke 
www.poradnasenec.sk/pppmb/ VCs

V Senci bude 269 prváčikov v šk. roku 2014/2015

Celé desaťročia marcu u nás kraľoval Medzinárodný deň žien. 8. marca 1971 si deti pripravili  
pre všetky ženy program. Možno sa na fotografii niektorí Senčania aj spoznajú. Všetkým ženám prajeme  

k ôsmemu marcu, dňu žien, všetko najlepšie. Všetkým mamám, babičkám, tetám, sestrám, dcéram...

Historický Senec
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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, digitál-
ny zvuk DOLBY SURROUND   7.1. 
Tešíme sa na Vašu návštevu!

1.2. sobota – nedeľa
DEDICTVÍ, ANEB KURVASE-
NEŘÍKA
Vlastička zomrela. Všetci tak tro-
chu zostarli. Hrajú: Bolek Polívka, 
Miroslav Dunutil, Ivana Chýlková, 
Dagmar Veškrnová-Havlová a 
ďalší. ČR  MP 106 min.
Vstupné: 4,00 Eur

3. 4. pondelok – utorok
NON-STOP
„Každých dvadsať minút jeden 
pasažier na palube tohto lietadla 
zomrie.“ V tomto filme nemôžete 
veriť nikomu. Hrajú: Liam Neeson, 
Juliane Moore a ďalší.
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

6. štvrtok o 18:00. a 7. piatok o 
20:00.
PAMIATKÁRI
Toto je možno posledný veľký prí-
beh 2. svetovej vojny, ktorý ešte 
nikto nikdy nevyrozprával.
„Po stopách nacistických pokla-
dov“. Pôsobivý a veľmi netradičný 
vojnový film. Hrajú: George Cloo-
ney, Matt Damon, Bill Muray, Cate 
Blanchett a ďalší.
USA MP 112 min.
Vstupné: 4,00 Eur

7. piatok o 18:00, 2D, 8. 9.sobo-
ta – nedeľa  o 18:00 3D
300: VZOSTUP IMPERIA
Začína sa nová kapitola veľkého 
epického dobrodružstva na ďal-
šom bojovom poli – na mori. Akč-
ný film. USA MP 105 min.
Vstupné na 2D formát: 4,00 Eur
Vstupné na 3D formát: 6,00 Eur

10. pondelok o 18:00
PREDPREMIÉRA -  FAIR PLAY
Praha 1983. Mladá bežkyňa Anna 
(Judit Bárdos rodáčka zo Senca), 
členka Strediska vrcholového 
športu, je aj napriek svojmu „zlé-
mu kádrovému profilu“ zaradená 
do Programu špecializovanej 
starostlivosti. Anne, aby jej vý-
konnosť stúpla podávajú bez jej 
vedomia anaboliká. Ona sa o prí-
pravku dozvedá pravdu-  v stávke 
je jej účasť na olympiáde....
ČR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

11. utorok
VLK Z WALL STREET
Cez deň si zarábal tisíce dolárov 
za minútu, noci prežíval naplno 
a rýchlo ako len mohol – na dro-
gách a sexe. Fascinujúci životný 
príbeh finančníka Jordana Bel-
forta. Hrajú: Leonardo Di Caprio, 
Matthew McConaughey a ďalší.
USA MP 179 min.
Vstupné: 4,00 Eur

13.  štvrtok o 18:00  3D – 14. pia-
tok o 20:00 2D
NEED FOR SPEED
Filmová adaptácia jednej z naj-
populárnejších a najkultovejších 
počítačových hier z prostredia 
rýchlych áut. Závodenie je ume-
nie. Akčný film.
USA MP 100 min.
Vstupné na 2D formát: 4,00 Eur
Vstupné na 3D formát: 6,00 Eur

14. piatok o 18:00
CHROBÁČIKOVIA
Vydajte sa na cestu plnú dob-
rodružstva, priateľstva a fantázie 
do sveta tých najmenších...chro-
báčikov. Originálne a zábavné 
príbehy zo sveta hmyzu.
Fr/Belg. pre všetky vekové skupi-
ny dabing 80 min.
Vstupné: 3,00 Eur

15. sobota 3D
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA PEA-
BODYHO A SHERMANA
Veľa zábavy a zopár smiešnych 
stretnutí s najväčšími osobnos-
ťami svetovej histórie, pri ktorých 
občas zatajíte dych. Pán Peabo-
dy je naviac pes. Animovaná ko-
média.
USA MP 92 min. slovenský da-
bing Vstupné: 6,00 eur

16. nedeľa
ARCIBISKUP BEZÁK, ZBOHOM
Dokumentárny film o Róbertovi  
Bezákovi. SR MP
Vstupné: 4, 00 Eur

17. 18. pondelok - utorok
UPÍRSKA  AKAMÉDIA
Rose so svojou kamarátkou Lis-
sou prežívajú rôzne dobrodruž-
stvá. Testujú pevnosť ich pria-
teľstva, trpia a strácajú svojich 
milovaných ľudí. Boj proti zlým 
upírom . Upírie vojny sú všade 
okolo nich...
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

20.21.štvrtok – piatok o 18:00 
10 PRAVIDEL, JAK SBALIT 
HOLKU
Platí v živote tých 10 zaručených  

pravidiel presne podľa knižiek? 
Filmová komédia od tvorcu divác-
kych hitov – Karla Janáka, autora 
úspešných filmov Snowborďáci a 
Rafťáci.
ČR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

21. piatok o 20:00
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Hrdinovia sú svojrázni a nevšed-
ní. Film ponúka zábavu, ktorá 
žánrovo plynule prechádza z akč-
nej komédie do drámy, romantiky, 
detektívky či grotesky a to všetko 
v odzbrojujúcom tempe.
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

22. 23.  sobota  2D a nedeľa 3D 
POMPEJE
Historicko- katstrofický veľkofilm 
inšpirovaný jednou z najväčších 
prírodných katastrof, aká kedy 
postihla ľudstvo. Obľúbené a vy-
hľadávané antické mesto Pompe-
je zasiahla a zničila erupcia sop-
ky Vezuv...
USA MP 104 min.
Vstupné na 2D formát: 4,00 Eur
Vstupné na 3D formát: 6,00 Eur

24. pondelok a 27. štvrtok
KRÁSKA A ZVIERA
Večer čo večer sa krásna Bella a 
Zviera stretávajú za jedným sto-
lom. Postupne sa spoznávajú a 
začnú si dôverovať. Vďaka odva-
he a otvorenému srdcu sa Belle 
nakoniec podarí vyslobodiť Zvie-
ra zo zla a objaviť pravú lásku.
Fr MP 105 min. český dabing
Vstupné: 4,00 Eur

28. piatok
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ  2D
Nič nie je tak jednoduché, ako sa 
im na prvý pohľad zdalo...Veveri-
čiak a jeho kamarát majú niečo 
za lubom.
USA MP 90 min. slovenský da-
bing Vstupné. 4,00 Eur

30. 31.nedeľa – pondelok
HER ONA
Nevšedný príbeh lásky – dej sa 
odohráva v blízkej budúcnosti a 
ústrednou postavou je nesmelý 
Theodore Twombley – do jeho ži-
vota vstupuje Samantha príjemný 
ženský hlas, ktorý je pohotový, 
vnímavý a prekvapivo vtipný.
USA MP 126 min.
Vstupné: 4,00 Eur

Detské filmové 
predstavenia:

16. nedeľa o 15:30  
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA PEA-
BODYHO A SHERMANA  2D
Veľa zábavy a zopár smiešnych 
stretnutí s najväčšími osobnos-
ťami svetovej histórie, pri ktorých 
občas zatajíte dych. Pán Peabo-
dy je naviac pes. Animovaná ko-
média.
USA MP 92 min. slovenský da-
bing Vstupné: 4,00 eur

23. nedeľa o 15:30
LEGO PRÍBEH  2D
Originálny počítačovo animovaný 
príbeh. Hovorí  o bežnej, posluš-
nej a priemernej LEGO postavič-
ky, ktorá je omylom  identifikova-
ná ako tá najvýnimočnejšia oso-
ba, v ktorej rukách leží záchrana 
sveta.
USA MP 90 min. slovenský da-
bing
Vstupné: 4,00 Eur

30. nedeľa o 15:30
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ  3D
Nič nie je tak jednoduché, ako sa 
im na prvý pohľad zdalo...Veveri-
čiak a jeho kamarát majú niečo 
za lubom.
USA MP 90 min. slovenský da-
bing
Vstupné. 6,00 Eur

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na marec v Kine Mier
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Kultúrne podujatia: Kinosála
2.3. ned. o 15:30
„Kráľ  Šašo“ - divadlo Fortissimo
Príbeh je postavený na fantázii pub-
lika, ale je ľahko čitateľný. Divák je 
často prekvapený nečakanými poin-
tami známych rozprávkových situácií.
Vstupné: 2.50 Eur

5.3. str. o 18:00
„JARNÝ okrúhly stôl“ na  tému: So-
ciálne témy a aktuálne otázky Senca

9.3.  ned. o 15.30
„Aladinova čarovná lampa“ muzikál 
pre deti z Malej scény. Podľa klasickej 
rozprávky sa v inscenácii s piesňami 
objavia nezabudnuteľné postavy 
– Aladin, Džin, Princezná, Zlý Čaro-
dejník aj Sultán, ktorého múdrosti sa 
vyrovná iba jeho bohatstvo. 
Vstupné: 4,- Eur, Predpredaj vstupe-
niek: kancelária, pokladňa kina, La-
byrint 2. Poschodie

12.3. str. o 17:00
„Športovec roka 2013“ za mesto Se-
nec. Slávnostné vyhlásenie úspeš-
ných športovcov  a klubov za rok 2013

19-20.3. celý deň 
„Malá Tália“ prehliadky detskej dra-
matickej tvorivosti 

25.3. ut. o 19.00
„Láááska“ divadelná komédia
Hrajú: Marek Majeský, Martin Mňa-
hončák,  Lucia Lapišáková/Lenka 
Barilíková
Vstupné: 11 Eur, Predpredaj vstupe-
niek: kancelária, pokladňa kina, La-
byrint 2. Poschodie

29.3. sob 
„Senecká ruka“ medzinárodná súťaž 
v pretláčaní rukou

Knižnica
12. streda o 17:00
Pavel  Dvořák – prednáška s histori-
kom a spisovateľom
Prednáška sa bude konať vo veľkej 
hale Labyrintu

30. nedeľa od 10. – 17:00
Knižná nedeľa - deň otvorených 
dverí v knižnici 
Od 10:00 do 17:00 sa budú odpúšťať 
upomienky, bezplatne zapisovať do 
knižnice a deti čakajú tvorivé dielne.

1.3. – 24.3.
Spisovatelia v školských laviciach
/Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Da-
niel Hevier.../ Výstava predstavuje 
známych slovenských spisovateľov  
z pohľadu ich detstva, školských  
a študentských rokov.

Labyrint
5. streda o 18:00
„TVORIVOSŤ DUCHA A MYSLE“ 
Hravá pocitová výtvarná dielňa pre 
DOSPELÝCH, spojená s reproduko-
vanou klasickou hudbou. 
Netreba vedieť kresliť. Vstup zdarma. 

7. piatok o 16.00
Vernisáž  výstavy „IMPRESIE“ 
maľba: Jaroslava Wágnerová, Kveto-
slava Turanská, Alena Polakovičová, 
keramika: Mária Hanusková, drevo: 
Anton Vizner. Výstava trvá 7. - 27.3.

15. sobota o 11:00., o 14:00, o 15:30 
„BATOLÁRIUM“  najmladší divadelný 
projekt na Slovensku  Bábkové di-
vadlo na rázcestí. Interaktívne pred-
stavenie pre batoľatá a ich rodičov.
Vstupné: 2,50 Eur Upozornenie: Ka-
pacita hľadiska je limitovaná!!!

22. sobota o 16:00
„CHLAPČEK SYNČEK“ detské báb-
kové predstavenie Divadlo JAJA
Vhodné pre deti  3 – 9 rokov. Limito-
vaný počet miest v hľadisku. 
Vstupné: 2,50 Eur Upozornenie: Ka-
pacita hľadiska je limitovaná!!!

28. piatok o 20:00
Úvodný koncert programového 

projektu „UMENIE OBČANOM“ 
„REFLECTIVE“   koncert   klasika – jazz  
Vstupné: 4 Eur 

Mestské múzeum: 
Turecký dom

Stála expozícia prírody a starších de-
jín Senca a jeho okolia

12. 3. streda, 18:00
Vernisáž výstavy k 95. výročiu smrti 
M.R. Štefánika spojená s prednáškou 
PhDr. Radoslava Ragača, PhD.  
o Štefánikovej písomnej pozostalos-
ti v Slovenskom národnom archíve. 
Jedinečná príležitosť stretnutia sa s 
originálnymi dokumentmi jeho života! 
Výstava návštevníkom predstaví Šte-
fánika – študenta, astronóma, cesto-
vateľa i vojaka. Potrvá len do konca 
apríla 2013!

16. 3. ned, 17:00
Prednáška o revolúcii v roku 
1848/1849 v maďarskom jazy-
ku v podaní Dr. Róberta Her-
manna /Ústav a múzeum vo-
jenskej histórie, Budapešť/. 
Spoluorganizátor: MO Csemadok

Dr, Hermann Róbert hadtör-
ténész előadása az 1848/1849-
es szabadságharcról /Had-
történeti Intézet és Múzeum, 
Budapest/. Társrendező:  
CSEMADOK VSZ
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Skúšobným elektronickým testovaním 
žiakov sa overuje kvalita úloh, ktoré vy-
tvorili autori - učitelia z regiónov. Overené 
úlohy sa stanú súčasťou databázy úloh, z 
ktorej sa budú zostavovať kvalitné testy. V 
procese overovania testových úloh je kľú-
čovým práve ich overenie pri riešení žiak-
mi. Týmto procesom prejdú všetky nové 
testové úlohy. Skúšobné testovanie pre-
behlo zatiaľ na troch seneckých školách 
- na Gymnáziu Andreja Bernoláka, na ZŠ 
Mlynskej a na ZŠ s VJM A. M. Szencziho. 
Piataci na ZŠ s VJM A. M. Szencziho boli 
testovaní 11. februára z predmetu maďar-
ský jazyk a literatúra. Skúšobné testova-
nie nepreveruje len testové úlohy, ale aj 
technické vybavenie školy a kvalitu inter-
netového pripojenia, pretože testovanie 
prebieha on-line v prostredí programu, 
ktorým NÚCEM vybavil spolupracujúce 
školy. Žiaci si ráno prevzali heslá, ktorými 
sa prihlásili a pustili sa do riešenia úloh. 
Pri prihlasovaní sa ukázalo, že deťom 
dali zabrať heslá, ktoré obsahovali menej 
používané znaky, napríklad mriežku či 
hviezdu. Test obsahoval otvorené aj za-
tvorené typy úloh. Elektronický systém po 
ukončení testovania vyhodnotil zatvorené 
úlohy. Odpovede na otvorené úlohy po-
súdia hodnotitelia v inom čase, čiže cel-
kový výsledok bude známy až potom, čo 
otvorené úlohy centrálne opravia a ohod-
notia hodnotitelia. Piatakom sa zdali byť 
otázky ľahké, ale tri testové úlohy neprešli 
sitom detí, pretože boli nezrozumiteľne 
formulované. Testovanie nebolo treba 
prerušiť pre technický problém, hoci NÚ-
CEM poskytol potrebné inštrukcie aj pre 
také prípady. Počítače, internetové pripo-
jenie aj celková organizácia skúšobné-
ho testovania dopadla na výbornú. VCs

Skúšobné testovanie

Pekná hudba je v súčasnej hudobnej 
pluralite nekonečne širokým pojmom, 
ale stretnutie s originálnou skladbou  
v živom podaní nadaných umelcov je 
vždy krásnym umeleckým, intelektuál-
nym a dušu povznášajúcim zážitkom. 
Takýto zážitok poskytli obecenstvu 
umelci zboru Stella a Orchestra ZUŠ 
Fándlyho na svojom spoločnom koncer-
te v Labyrinte. Na programe boli diela 
Händla, Offenbacha, Dvořáka, Chopina, 

Bacha a ďalších skladateľov. Popri hlav-
ných protagonistoch večera vystupoval 
hrou na trúbke Matej Korbelič, študent 
konzervatória a bývalý žiak ZUŠ. Tomáš 
Šelc, sa predstavil v úlohe dirigenta zbo-
ru Stella, ale vystúpil aj so sólovým spe-
vom, sprevádzaným Ilonou Takácsovou 
na klavíri. O koncert bol veľký záujem, 
obsadená bola aj „galéria“ v strede La-
byrintu, čo umelci oplatili obecenstvu 
krásnym zážitkom z peknej hudby.   VCs

Fašiangy, obdobie veselosti, zábavy  
a hodovania, trvajú od Troch kráľov až 
do polnoci pred Popolcovou stredou, 
ktorá v tomto roku pripadne na 5. mar-
ca. Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci  
na čele s predsedníčkou Máriou Klok-
nerovou a vedúcou klubu Helenou 
Majorovou, tradične dopraje svojim 
členom fašiangovú veselosť s príjem-
nou hudbou, dobrým jedlom, bohatou 
tombolou a tancom. Skrátka všetkým, 
čo k tomu patrí.  Tohtoročným prekva-
pením bolo vystúpenie Tanečného štú-
dia Sana. Orientálny tanec desiatich 

pôvabných žien zožal veľký úspech. 
Do poslednej stoličky obsadená sála 
im nadšene tlieskala, medzi nimi aj 
hostia večera: primátor mesta Senec 
Karol Kvál, poslanec mestského zastu-
piteľstva Ladislav Nádaský a vedúca 
odboru sociálnych služieb mesta Jana 
Matulová. Za toto vydarené podujatie 
si zaslúžia všetci sponzori, ktorí prispe-
li do tomboly alebo inak pomohli, veľ-
kú vďaku Klubu dôchodcov pri MsÚ  
v Senci. 

Text: VCs
Foto: VCs, Jana Matulová

Fašiangové posedenie seniorov

Koncert zboru Stella a Orchestra ZUŠ Fándlyho
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Deti poznávajú les
Medzi žiakov na ZŠ Tajovského prišli lesníci, ktorí v spolu-
práci so spoločnosťou Dalkia a.s. realizujú na školách bese-
dy na tému ,,Lesy okolo nás“. Žiaci 2. – 4. ročníka sa zapo-
jili do 9. ročníka environmentálnej súťaže pre žiakov základ-
ných škôl organizovanej spoločnosťou Dalkia a.s.. Na bese-
dách sa žiaci dozvedeli čo je to les, na čo slúži, aké druhy le-
sov poznáme a hlavne, ako lesy chrániť. Pútavým rozprávaním  
a zaujímavými ukážkami priblížili deťom veľa nových poznat-
kov a zážitkov, ktoré im pomôžu vytvoriť do súťaže plagát  
na propagáciu ochrany lesa v ich meste. Zároveň sa učia vnímať 
lesy a ich ochranu, ako neoddeliteľnú súčasť života každého z nás. 

Text: Marianna Szabová
Foto: Dalkia a.s.

V ZŠ Tajovského sa žiaci venujú aj poézii

Zima
Vznešené štíty v náručí oblakov,
kde zima vládne pevnou rukou,
kde rána mrazivé a večery chladné,
kde vločky padajú z neba ladne,
tam mráz maľuje nežné obrazy,
na oblakoch, jazerách,
vločky majú piesne na perách
a z tejto scenérie na duši zamrazí,
tam krutí vojaci studenej zimy
skladajú svoje ľadové rýmy.
M. Matlohová

Je to tu zas
olympiáda volá nás.
Či sme z Číny,
a či prídu Fíni,
športovci u nás
v podporu budú dúfať zas.
Andrej Múčka, 7.A

Sochi
Je to tu zas,
Olympiáda nás zaujme až až.
Športovci sú všelijakí,
hokejisti i lyžiari.
Z opačného konca sveta
fanúšikovia prihrnú sa.
Milan Šebok, 7.A

Valentín
Valentín je lásky čas
pekné spomienky vzbudia v nás.
Milenci sa milujú
a deti sa len hrajú.
Chalan babe kvetinu dá
a dievča poteší sa.
Kvetinu dá do vázy
a pri nej pusu dajú si.
Emma Guzmová,7.A

Geografia po mojom
Veľa z nás v škole hnilo,
počítali sekundy, aby už zvonilo.
Na učiteľov sa tvárili milo
o palacinkách sa nám snilo.
Že okolo nás nie je sila,
o tom sa ti isto sníva.
Dá sa merať a aj skúmať,
ako to robiť? Budem dumať.
Tiež sa dá graficky znázorniť,
len nemáme potuchy ako to urobiť.
V učebnici nájdeme kopu vecí,
nie sú to iba hlúpe „kecy“.
Gravitačné pole sa prejavuje 
gravitačnou silou,
toto všetko sa učíme s našou 
pani učiteľkou milou.
Každý z nás silno maká,
jednotka v žiackej veľmi láka                  
Dominika Maráková, 8.C

Úspechy ZŠ Tajovského sú už niekoľko rokov na vzostupe. Nemyslím len šport, vedomosti, kultúrne prejavy, bohatú a peknú činnosť 
16 oddelení školského klubu, ale aj o literárnu stránku, konrétne prácu v školskom časopise a prispievateľov. Školský časopis Zvonček 
pôsobí na ZŠ J. G. Tajovského od roku 1992, teda už 22 rokov zapĺňa svoje stránky výtvormi žiakov. Za tento čas prešiel mnohými 
zmenami, ale aj obsahovo je skutočne bohatý. O tom, že príspevky majú svoju „dušu“, sa môžete presvedčiť týmito ukážkami. Monškov

Anjel spieval

16. februára sa v Kráľovej pri Senci uskutočnil festival 
slova a hudby KEĎ ANJEL V TEBE SPIEVA venovaný 
dielu a odkazu kňaza a básnika Ferdinanda Svetloslava 
Veigla, OFM, pri príležitosti štvrtého výročia jeho smrti.
Vzácnymi hosťami, ktorí recitovali a hovorili o osobnosti 
S. Veigla, boli recitátorka, dramaturgička a režisérka Rá-
dia Lumen pani Hilda Michalíková a básnik, šéfredaktor 
Kultúry a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov 
pán Teodor Križka. V programe vystúpil súbor dobových 
nástrojov Cuore Barocco, dirigent a umelecký vedúci 
Tomáš Kardoš, chrámový spevácky zbor Nebeská rosa  
s dirigentom Martinom Kardošom. Moderátorkou festiva-
lu bola Helena Čajková.
Programu sa zúčastnili aj milovníci poézie pána Veigla 
zo Senca. Ďakujeme za hlboký umelecký zážitok.

Helena Čajková

Deň otvorených dverí na seneckom gymnáziu
Gymnázium Antona Bernoláka v Senci pozýva rodičov 
žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ zo Senca a okolia na Deň otvo-
rených dverí, ktorý sa uskutoční pre 9. ročník v utorok 11. 
marca 2014 o 17:00 a pre 5. ročník vo štvrtok 13. marca 

2014 o 17:00. Rodičov oboznámime s kritériami prijímacích skúšok, 
s podmienkami štúdia a s mimovzdelávacími aktivitami školy. 
Na základe zákona č. 324/2012 Z.z., ktorým bol okrem iných noveli-
zovaný aj školský zákon, musia všetky stredné školy robiť prijímacie 
skúšky na študijné odbory, ktoré končia maturitou, to znamená aj 
gymnáziá. Bez prijímacích skúšok budú prijatí len tí deviataci, ktorí 
budú v oboch predmetoch v Testovaní 9 úspešní aspoň na 90 %.
V školskom roku 2014/2015 budeme otvárať jednu triedu prímu pre 
28 žiakov v osemročnej forme štúdia a jednu triedu 1. ročníka pre 30 
žiakov v štvorročnej forme štúdia. Kritériá a podmienky prijatia na 
GAB v Senci sú na www.gabsenec.edu.sk

RNDr. Jozef Radzo  
riaditeľ školy  
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Karin Strapáčová, Karin Bedečová, 
Mia Mlynková, Ema Ondrášková, 

Maxim Kučerka, Daniel Čičmanec, 
Matúš Gengel, Oliver Beke, Ella 
Kvočková, Emília Šiková, Marek 

Lučan, Adam Daniel, Amiel Malcolm 
Kaba, Laura Rraci, Marko Málek, 

Viktória Smatanová, Andrea 
Görfölová, Marcel Hulík, Matej Valach

Manželstvo uzatvorili

Mihajlo Gilbert – Andrea Gašparíková
Ing. Slavomír Šefčík – Anna Onderišinová
Ing. Jozef Sakoš – Ing. Anna Ďurišová

Roman Dudík – Zdenka Slováková

Blahoželáme jubilantom

Naša drahá Mária 
Spuchláková sa 25. febru-
ára dožila krásneho život-
ného jubilea 90 rokov. Pri 
tejto príležitosti Ti chceme 
popriať všetko len to naj-
lepšie, nech Tvoje pery 
vždy úsmev zdobí, nech iskra v očiach Ti 
je po všetky doby, nech zdravie, šťastie 
a láska sú Tvoj každodenný hosť, aby si 
mala okolo ľudí pre radosť. Synovia Šte-
fan, Ján, Jozef s manželkami, dcéry Mária 
a Anna s manželmi, vnúčatá a pravnúčatá 
ako aj ostatná rodina.

Jednota dôchodcov 

Imrich Bordáč (65), Magdaléna Cho-
vancová (70), Ildikó Sándorová (65), 
Mgr. Mária Stančáková (70), Anna 
Stankovičová (75), Alexander Kuchár 
(75), Božena Konečná (70)

Klub dôchodcov

Mária Gráčiková (60), František Bálint 
(65), Anna Kolenová (65), Ildikó Sándo-
rová (65), Alexander Kuchár (75), Anna 
Stankovičová (75), Katarína Valachová 
(75), Alžbeta Murčová (90)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Gabriela Pikáliová (60), Marta Strihovská 
(65), Ildikó Sándorová (65), Katarína He-
gedűssová (70), Štefan Lopušný (70)

Navždy nás opustili

Eva Šarlota Podivinská (1930), Ľudovít 
Kovács (1966), Pavel Olmer (1936), 
Anna Andrisová (1934), Žofia Bogárová 
(1924),Juraj Vince (1949), Helena Füze-
siová (1919)  

Dňa 12. 3. 2014 uplynú 
dva roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá man-
želka, mamička a babič-
ka Mária Bittnerová. S 
láskou spomínajú manžel 
Lojzo, dcéry Viera a Anetta  

s rodinami.

Dňa 4.2.2014 sme sa na-
vždy rozlúčili s našou mi-
lovanou matkou, babkou  
a prababkou Žo-
fiou Bogárovou, kto-
rá nás náhle opustila  
vo veku 89 rokov. Ďakuje-
me všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym za prejavenú sústrasť 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina
Zároveň ďakujeme pohrebnej službe 
VA-SI, spol. s.r.o. za ústretovosť, ochotu 
a rýchle vybavenie pohrebných záleži-
tostí.

Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa 23.1.2014 prišli 
rozlúčiť s našou drahou 
mamičkou, babičkou  
a prababičkou MUDr. 
Evou Podivinskou, 
všetkým priateľom, 

známym, všetkým s ktorými spolupraco-
vala, susedom, a tiež aj jej pacientom, o 
ktorých sa s láskou starala. 

Odišli ste tíško, bez rozlúčky. Dňa 
5.2.2014 si pripomíname nedožitých 69 
rokov otca Štefana Füzika a 11.2.2014 
nedožitých 67 rokov matky Evy Füzi-
kovej, na ktorých s láskou spomína syn 
Ján. Spomeňte si na nich aj vy, ktorí ste 
ich poznali.

Dňa 12. marca uplynie 
30 rokov, kedy nás na-
vždy opustil náš milova-
ný manžel, otec a ded-
ko Tibor Varga. Priate-
lia a známi, ktorí ste ho 
poznali venujte mu pro-
sím tichú spomienku.  

S úctou, láskou a vďakou naňho spomí-
na smútiaca rodina.

Március 24-én lesz 4 
éve, hogy váratlanul 
örökre itt hagyta sze-
retett családját Jasze-
niczký István. Könnyes 
szemmel emlékezünk. 
Felesége, gyermekei, 
unokái.  
24. marca uplynú 4 roky, keď náhle a na-
vždy zanechal svoju milujúcu rodinu Šte-
fan Jaszeniczký. S láskou spomíname. 

Touto cestou vyslovuje-
me úprimné poďakova-
nie všetkým príbuzným, 
priateľom a známym 
za účasť na poslednej 
rozlúčke s našou milo-
vanou Helenou Füze-
siovou, rod. Döményovou. Ďakujeme 
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.
Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
dazoknak a rokonoknak, barátoknak 
és ismerősöknek, akik szeretett Füzesi 
Józsefné, szül. Dömény Ilona temeté-
sén megjelentek és részvétükkel fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló 
család

30. 3. uplynú 2 roky čo 
nás po ťažkej chorobe 
opustil manžel, otec, 
dedo, svokor Štefan 
Kopriva. Venujte mu ti-
chú spomienku.
Smútiaca rodina

24. 3. uplynú 4 roky čo 
nás nečakane opustil syn, 
otec, brat, strýko, švagor 
Štefan Kopriva ml. Kto 
ste ho poznali venujte mu 
prosím tichú spomienku. 
Smútiaca rodina
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Senec, IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk, 
redaktor Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka, 
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• Prácu zoológa vnímajú 
mnohí so záujmom. Naozaj 
je zaujímavá?
Celkom určite. Keď si pred-
stavíte, že dnes poznáme 
len niečo vyše 1,5 milióna 
druhov rastlín a živočíchov  
a ďalších asi 30 miliónov 
čaká na objavenie, stojí pred 
nami veľké penzum práce.

• Teda môžeme si Vás pred-
staviť ako zanietene beháte 
so sieťkou po pralese?
No, dnes sú už metódy so-
fistikovanejšie. Existujú mo-
derné odchytné zariadenia 
a analýzy druhov prebiehajú 
najmä v laboratóriu, vráta-
ne štúdia DNA získaných 
druhov. Mnohé sú tak malé  
a nerozoznateľné, že kľúčom 
k ich opisu sú len drobné 
štruktúry v bunke. Ale prácu 
v tropickom ekosystéme ne-
možno stále nijako obísť.

• Objavili ste aj niečo naozaj 
zaujímavého?
Podľa toho pre koho... Pri 
nedávnom výskume dosiaľ 
neobjavených jaskýň Sto-
lových hôr v juhoamerickej 
Venezuele sme objavili uni-

kátny druh kobylky, ktorá žije 
pod vodou. Uloží si kyslíkové 
bubliny do špeciálnej štruk-
túry a ako potápač prežíva 
pod hladinou. Objav bol tak 
unikátny, že bol nedávno 
prostredníctvom prestížnej 
Univerzity v Oxforde vyhlá-
sený za svetovú zoologic-
kú kuriozitu. Druh sme po-
menovali Hydrolutos brewe-
ri, teda vodná kobylka.

• Ste najmladším profeso-
rom Univerzity Komenského. 
Prednášate aj na iných uni-
verzitách? Kde publikujete 
výsledky svojho výskumu?
Táto oblasť výskumu je nes-
mierne dôležitá pre pocho-
penie evolúcie v prírode ale 
aj potenciálu živočíšstva pre 
ľudstvo. Ja sám sa usilu-
jem vyvíjať poloautomatické 
umelo inteligentné systémy 
schopné včas zaznamenať 
rôzne pre človeka nebezpeč-
né druhy. Práve preto nachá-
dzajú moje prednášky ohlas 
aj v Amerike, Austrálii, Oceá-
nii či vo viacerých ázijských 
krajinách. Rovnako je to aj 
s vedeckými prácami, ktoré 
sa pokúšam publikovať v re-

nomovaných zahraničných 
vedeckých časopisoch, aby 
našli čo najširšie čitateľské 
publikum. Naposledy som 
prispel do veľkej britskej En-
cyklopédie ekológie vo vy-
davateľstve Elsevier.

• Máte pri všetkých tých 
povinnostiach čas zakladať 
múzeá?
Keď tak nad tým rozmýšľam, 
budúci rok oslávi senecké 
múzeum 5. narodeniny. A te-
ším sa, že pod súčasným ve-
dúcim Mgr. G. Strešňákom 
prekvitá. Som si istý, že ta-
káto inštitúcia je dôležitejšia 
ako mnohé vedecké objavy. 
Slúži vzdelávaniu našich 
detí, budovaniu ich vzťahu 
ku skutočným hodnotám, 

k múdrosti, etike a pravde. 
Tomu, čo sa pomaly z našej 
spoločnosti vytráca.

• Kam sa chystáte najbliž-
šie?
Vraciam sa po čase do Indo-
nézie. Pripravujem momen-
tálne cestu na Komodské 
ostrovy. Indonézia v sebe 
ukrýva tisíce dosiaľ nepo-
znaných druhov. A kto vie, 
možno aj také, ktoré nám 
pomôžu pri liečbe tých naj-
vážnejších ochorení. 

Martina Ostatníková

Obr. 1: V korune dažďového 
pralesa
Obr. 2: Z očí do očí. Kobylka 
rodu Hydrolutos ako zoolo-
gická kuriozita

Od dažďových pralesov k seneckému múzeu
Prof. Peter Fedor si pred takmer piatimi rokmi splnil so svojimi kolegami detský sen. Založil v Senci múzeum. Predo-
všetkým však pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, ktorý má za sebou už vyše 250 vedeckých publikačných zázna-
mov. Ako uznávaný zoológ na svoje materské mesto nezabúda ani pri náročnom výskume v dažďových pralesoch.
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Zápis na ZŠ A. M. Szencziho Beiratkozás  az alapiskolába
Výsledky ZŠ A. M. Szencziho hovoria sami za seba, ale to 
neznamená, že by nemusela každý rok statočne zabojovať  
o priazeň rodičov. Minulý rok sa umiestnila na špičke rebríčku 
základných a stredných škôl na Slovensku, ktorý vypracoval 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). V rámci 
Bratislavského kraja obsadila 10. miesto a v rámci Slovenska 
sa umiestnila na 92. mieste spomedzi vyše 2000 základných 
škôl. Úsilie vynaložené za uplynulé roky sa odzrkadlilo vo vy-
sokej úrovni vyučovania a výchovy, vo výsledkoch vedomost-
ných či športových súťaží, a predsa niektorí rodičia z maďarskej 
komunity dávajú prednosť inej škole. Na školský rok 2014/2015 
sa zapisovalo 24. a 25. januára, prihlásilo sa 16 detičiek. 
V piatok pre nich pripravili program žiaci z prvého stupňa a sú-
bor Kuttyomfitty im zahral hru pod názvom Raz jeden princ. VCs

A beiratkozást évről évre lázas készülődés előzi meg a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskolában. Az iskolának újra és újra meg kell 
küzdenie a szülők bizalmáért, holott a Gazdasági és Szoci-
ális Reformokért Intézet (INEKO) tavalyi jelentésében a Sz. 
M. A. Alapiskola a Pozsonyi kerületben a 10. helyre került, az 
országos listán pedig, amely több mint 2000 alapiskolát tar-
talmaz, a 92. helyet foglalta el.  Az elmúlt évek erőfeszítései 
megmutatkoznak a magas színvonalú oktatásban és neve-
lésben, a versenyeken elért sikerekben, mégis vannak ma-
gyar ajkú szülők, akik más iskolát részesítenek előnyben. A 
2014/2015-ös tanév elsősei január 24-én és 25-én iratkoztak 
be. Idén 16 kicsi jelentkezett, akiket pénteken a Kuttyomfitty 
társulat az Egyszer egy királyfi című darabbal, az alsó tago-
zatosok pedig saját műsorukkal örvendeztettek meg. VCs

Valentínsky ples  
Spojenej školy s VJM
Tohtoročný fašiangový ples 
Spojenej školy s VJM pripa-
dol na Valentína. Vo veľkej 
sále Elektrovodu boli pod-
mienky dobrej zábavy spl-
nené bezozbytku. Rodičom  
a priateľom školy hrala skupina 
PIK-NIK. Večer sa začal svie-
žim vstupom študentov školy. 
Hviezdou večera bola Mónika 
Rigó, kráľovná rómskej muzi-
ky, ktorá sa chytila príležitosti 
a poriadne roztancovala sálu 
pred losovaním tomboly a mi-
moriadnych cien. Počas tom-
boly boli servírované zabíjač-
kové špeciality, na doplnenie síl 
pre zábavu až do úsvitu. VCs

Bálintnapi gimibál
A Szenci Molnár Albert Gimnázium 
és Szakközépiskola farsangi bálja 
egyben Bálint napi bál volt. A részt-
vevők tanúsíthatják, hogy szerencsés 
volt az egybeesés. A jó szórakozás 
feltételeit a rendezőgárda maradék-
talanul biztosította az Elektrovod 
nagytermét megtöltő szülők és isko-
labarátok részére.  A zenét a PIK-NIK 
zenekar szolgáltatta. A diákok mű-
sora üde színfolt volt a bál kezdetén. 
A sztárvendég, a cigányzene hazai 
királynője, Rigó Mónika a tombola-
húzás előtt élt a lehetőséggel, és ala-
posan megtáncoltatta a bálozókat. 
A hagyományos tombolát az értékes 
különdíjak sorsolása követte. A tom-
bola közben disznótoros ételeket le-
hetett kóstolgatni, hogy erőt merítse-
nek a mulatozók a folytatáshoz. VCs

Foto: Gábor Agárdy
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Pekná maďarská reč
12. februára sa s podporou Ministerstva 
školstva SR uskutočnilo združené okres-
né a krajské kolo súťaže Pekná maďarská 
reč v ZŠ s VJM A. M. Szencziho. Porota 
v zložení Ágnes Bárdos, Ottó Culka a Fe-
renc Csenger hodnotila súťažiacich, ktorí 
vynikali predovšetkým v tvorbe textov. 
Víťazi súťaže budú v apríli reprezentovať  
Bratislavský samosprávny kraj v Košiciach 
na celoštátnom finálnom kole súťaže. Vo 
všetkých troch kategóriách obsadili prvé 
miesto seneckí školáci a v druhej kategórii 
aj druhé miesto.  Naši ocenení:  I. kategó-
ria: 1. miesto - Lilla Korpás, II. kategória: 1. 
miesto - Dóra Simon, 2. miesto - Lili Voj-
tek, III. kategória: 1. miesto  - Bence Simon  
/Gymnázium A. M. Sz./. Gratulujeme  ku 
kvalitným výkonom. Mgr. Mónika Matus

Szép magyar beszéd
Február 12 - én, szerdán zajlott az Ok-
tatásügyi Minisztérium által támogatott 
Szép magyar beszéd verseny összevont 
járási-kerületi fordulója iskolánkban, a 
Szenczi Molnár Albert Alapiskolában. A 
zsűri (Bárdos Ágnes, Culka Ottó és Csen-
ger Ferenc) értékelte a tanulókat, akik 
különösen remekeltek a szövegalkotás 
terén. A győztesek Kassán, a Szép ma-
gyar beszéd áprilisi országos fordulóján 
fogják képviselni a Pozsonyi kerületet. 
Mindhárom kategóriában szenci diákok 
lettek az elsők a második kategóriában 
pedig egy második helyezést is elértünk. 
Helyezettjeink: I. kategória: 1. hely - Kor-
pás Lilla, II. kategória: 1. hely - Simon 
Dóra, 2. hely  - Vojtek Lili, III. kategória: 1. 
hely  - Simon Bence /Sz. M. A. Gimnázi-
um/.  Mindenkinek gratulálunk a színvo-
nalas alakításához. Mgr. Mónika Matus

A Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola 
(Szenczi Molnár Albert Gimnázium) igazgatósága 

felhívással fordul minden volt diákjához!
Iskolánk 55. évfordulójára ünnepi kiállítást rendezünk, 

mely anyagának összeállításához volt diákjaink közreműködését kérjük. 
Emléktárgyak, személyes ereklyék, fényképek fölajánlását kérjük 

kölcsönbe a kiállítás idejére.
Fölajánlásaikat április 10-ig várjuk elérhetőségeinken: 

tel.: 0245923424, mail: szencziai@gmail.com, vagy személyesen.

Riaditeľstvo Spojenej školy s VJM A. M. Szencziho
(Gymnázia Alberta Molnára Szencziho)

sa obracia s výzvou na bývalých študentov a priateľov školy!
V rámci osláv 55. výročia založenia školy pripravujeme výstavu.

Žiadame Vás o zapožičanie predmetov, fotografií a iných relikvií 
spojených s našou školou do expozície výstavy, 

najneskôr do 10. apríla. 
 Kontakt: tel. č. : 0245923424,

mail: szencziai@gmail.com, prípadne aj osobne.

Lúčime sa s Ilonou Füzesi  
Ilona  Füzesi, „Ica néni”, bola prvou riaditeľkou 
jedinej materskej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským v Senci od 19. októbra 1953 do 
decembra 1974. Bola nesmierne vzácnym 
človekom s čistým srdcom a skvelým peda-
gógom. Vo svojej edukačnej činnosti sa v ne-
zlomnej viere držala myšlienky: „Nevravte de-
ťom, že sú zlé. Hovorte im často, že sú dobré 
a dočkáte sa.“ Škôlku viedla v duchu svojho 
kréda a dočkala sa úprimnej a bezpodmieneč-
nej lásky tisícov detí, ktoré nikdy nezabudnú 
na jej láskavý úsmev a podporu. Mesto Senec 
ju ocenilo v roku 1999 Cenou primátora. 
Ica néni bola medzi nami 94 rokov, jej pamiat-
ka žije ďalej v srdciach bývalých škôlkarov. 
Nech odpočíva v pokoji.

Búcsúzunk Füzesi Ilonától
Füzesi Ilona, Ica néni volt Szenc város egyet-
len magyar tanítási nyelvű óvodájának első 
igazgatója 1953 október 19-től, egészen 1974 
decemberéig. Értékes, tiszta szívű ember és 
nagyszerű pedagógus volt, aki töretlen hittel 
tartotta magát hitvallásához: „Ne mondjátok 
a gyerekeknek, hogy rosszak! Mondjátok ne-
kik inkább gyakran, hogy jók és az eredmény 
nem marad el.” Az óvodát odaadó szeretettel 
vezette. Cserébe több ezer óvodás feltétlen, 
őszinte szeretetét élvezhette, akik sosem fe-
lejtik el jóságos mosolyát, biztatását. Mun-
kássága elismeréseként 1999-ben megkapta 
Szenc város polgármestere díját. 
Ica néni 94 évet élt köztünk, emléke tovább él 
a volt ovisok szívében. Nyugodjék békében.
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Senčania poznajú Daniela Bartka skôr 
ako futbalistu a futbalového manažé-
ra, ktorý sa významnou mierou zaslúžil  
o rozvoj seneckého profesionálneho fut-
balu. Už menej je známe, že v mlados-
ti bol reprezentantom Československa  
v behu na lyžiach. Futbalu sa venoval až 
do svojej päťdesiatky, ale pred pár rokmi 
sa vrátil k lyžovaniu v kategórii veteránov. 
V súčasnosti 58-ročný športovec pova-
žuje súťaženie za neodmysliteľnú súčasť 
svojho života. Od októbra do apríla sa 
takmer týždenne zúčastňuje domácich 
a medzinárodných pretekov. Na neofici-
álnych majstrovstvách Európy v Ramsau 
bol 6. vo svojej kategórii a celkovo sa 
umiestnil na 19. priečke. Vrcholom lyžiar-

skej sezóny 2013/14 v medzinárodnom 
meradle bol 34. ročník Svetového pohára 
veteránov, ktorého sa zúčastnil v dňoch 
23.1.-1.2.2014 v rakúskom St. Ulrich am 
Pillerseetal. Preteky absolvoval vo vý-
bornej forme a v konkurencii vyše 1100 
štartujúcich dosiahol vynikajúce umiest-
nenia. Na 15 kilometrovej trati bol 7.,  
na 10-ke 12., v pretekoch štafiet na 4x5km 
bol ôsmy a na 45km klasickým spôso-
bom sa umiestnil na 15-om mieste. Me-
dzi pretekmi najčastejšie trénuje v Novom 
meste na Morave. Ďalšie medzinárodné 
preteky absolvuje v Taliansku. V Senci 
ho stretneme najskôr v lete na Slnečných 
jazerách, ako trénuje na kolieskových 
lyžiach alebo na korčuliach. Text: VCs

Daniel Bartko boduje v behu na lyžiach

Maťo Homola - motoristický 
športovec roka
Automobilový pretekár a vicemajster Eu-
rópy v pretekoch cestovných automobilov 
FIA ETCC, Maťo Homola, sa dočkal uzna-
nia - na slávnostnom galavečere Automa-
gazín Award 2013, kde sa odovzdávali či-
tateľské ocenenia pre najlepšie automo-
bily roku 2013, prevzal od šéfredaktora 
Ivana Mička cenu pre Najväčšiu osobnosť 
motoršportu 2013. Homola Motorsport

Striebro pre Aquaticu

Senčanka Vaneska Lacsková zo Špor-
tového klubu AQUATICA (na fotografii 
uprostred) si vyplávala na Majstrov-
stvách SR v synchronizovanom plávaní 
v povinných figúrach striebornú medailu 
v kategórii mladšie žiačky C (7-8 ročné).  
V kategórii mladšie žiačky A (12 ročné 
a mladšie) obsadila ďalšia Senčanka 
Zuzana Tereza Neczliová peknú štvrtú 
priečku. Preteky sa konali v Bratislave 
na plavárni FTVŠ UK na Lafranconi v 
nedeľu 2. a 9. februára 2014.

Mladšie žiačky C:
1. Lukáčová Nina (Iuventa) 53,3981
2. Lacsková Vanesa (AQUATICA) 51,4796
3. Ždánová Nina (AQUATICA) 50,8259

Mladšie žiactvo B:
1. Smandrová Petra (AQUATICA) 57,4848
2. Solymosy Jozef (AQUATICA) 56,6667
3. Dulayová Veronika (Iuventa) 55,8889

Foto: archív D. Bartka

Mesto Senec
vás pozýva na vyhodnotenie

Športovec roka mesta Senec 
za rok 2013

12.3. (streda) o 17:00
kinosála MsKS Senec

Program: 
Miroslav „Bruise“ Žilka 

finalista známej talentovej súťaže
Tanečná skupina Ladies

Capoeira zo štúdia Dance 
Arena

Moderuje: Tatiana Čuperková 
(redaktorka RTVS)

Vstup voľný

Volejbaloví nadšenci v spolupráci  
s VK Tajovského Senec 

vás pozývajú na

Volejbalový turnaj 
pri príležitosti MDŽ.

Kedy: v sobotu 8.3.2014 o 8:30 
Kde: v telocvični ZŠ Mlynská  

a ZŠ A. M. Szenciho
Kategória: amatéri MIX

Basketbalový oddiel na vzostupe

Teamy basketbalového oddielu Škol-
ského športového klubu pri Gymnáziu 
A. Bernoláka hrajú v MICROlige a ob-
lastných súťažiach. Aktuálne umiest-
nenia sú: starší mini - 6. miesto, žiaci 
– 5. miesto. Traja kadeti – Victor Ibara, 
Samuel Hanák a Samuel Žák – hrajú   
v spoločnom družstve s MBK Karlovka 
najvyššiu Slovenskú ligu, kde sa dosta-
li do prvej osmičky. Zabojujú o postup 
medzi štyroch najlepších, ktorí si zme-
rajú sily o titul Majstra Slovenska vo fi-
nálovom turnaji.
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Výročná členská schôdza Pic-
cardu Senec, ktorá sa konala 
19. januára, priniesla zásadné 
zmeny vo vedení tohto športo-
vého združenia. Za predsedu 
nového výboru bol zvolený Da-
libor Martišovič. Bývalý pred-
seda klubu František Gábriš sa 
chce venovať výlučne hádza-
nej, pričom zanecháva novému 
vedeniu združenia kluby, ktoré 
dosahujú výborné výsledky. 
Dalibor Martišovič prichádza 
do čela 53-ročného združenia, 
ktoré vzniklo z potápačského 
klubu, ku ktorému sa postup-
ne pridružili ďalšie. Vedúcimi 
jednotlivých klubov sú: Fran-
tišek Gábriš - hádzaná, Peter 
Jankovič - lukostreľba, Vladimír 
Lysičan - zimné plávanie, Ivana 
Hofericová –plávanie. 
Predseda združenia Dalibor 
Martišovič je členom Piccardu 
Senec od roku 1984. Okrem 
potápania a vodnej záchran-
nej služby sa venoval rých-
lostnému plutvovému plávaniu  
a orientačnému plávaniu  
v rámci SR a Čiech. Na zák-
ladnú školu chodil v Senci, 
strednú školu a zdravotnícku 
nadstavbu, v zdravotníckom 
záchranárskom odbore, absol-
voval v Bratislave. V súčasnosti 
je konateľom spoločnosti DM 
Resustic Slovakia.
Nový predseda Piccardu Se-
nec takto zhrnul svoju pred-
stavu o ďalšom smerovaní 

združenia: „Keď si prečítame 
výročné správy klubov, uvedo-
míme si, aké veľké úsilie bolo 
vynaložené a zároveň pre-
menené na výborné výsledky  
vo všetkých kluboch v uply-
nulom roku. Problém je v tom,  
že Senčania nie sú dostatoč-
ne informovaní o našej čin-
nosti. Viete napríklad, že naši 
lukostrelci, hádzanári a plavci  
v roku 2013 sa vrátili s me-
dailovým umiestnením skoro  
zo všetkých pretekov alebo 
turnajov, ktorých sa zúčastnili 
na Slovensku, či v zahraničí? 
Je nevyhnutné, aby sme lepšie 
informovali verejnosť o dianí  
v našom združení. Naše vý-
sledky by sa mali dostať viac 
do povedomia ľudí,  aj v záuj-
me zlepšenia úspešnosti zís-
kavania prostriedkov na finan-
covanie dopravy na tréningy, 
preteky a turnaje, na ubyto-
vanie, na kvalitných trénerov,  
na kvalitných športovcov, na 
finančné zabezpečenie pod-
mienok zodpovedajúcich me-
dzinárodným predpisom (hlav-
ne pre ženy hrajúce vo WHIL)  
a na ďalšie výdavky spoje-
né s fungovaním jednotlivých 
klubov. Mesto Senec posky-
tuje dotácie pre lukostrelcov, 
hádzanú, plávanie a zimné 
plávanie. Samozrejme sa ne-
zaobídeme bez ďalších spon-
zorských príspevkov, ktoré si 
zháňajú kluby autonómne. Za-

sadím sa o lepšiu komunikáciu 
s verejnosťou a o získavanie fi-
nančných zdrojov. Chronickým 
problémom je, že ženskému 
tímu a siedmim mládežníckym 
hádzanárskym družstvám veľ-
mi chýba športová hala, pre-
tože za vyhovujúcimi trénin-
govými podmienkami musia 

cestovať do Modry a Pezinku. 
Budem preto podporovať sna-
hu o presadenie stavby športo-
vej haly v Senci.“
Držíme palce novému vedeniu 
športového združenia Piccard 
Senec!

Text: VCs
Foto: Piccard Senec

Piccard Senec má nového predsedu

Plavcom PK PICCARD SENEC sa 
darilo na pretekoch v Spišskej No-
vej Vsi. Na konto si pripísali ďalšie 
medaily: 1 zlatú a 8 bronzových. 
Chlapci nezaváhali ani v štafete 
4x50m voľný spôsob a umiestnili sa 
na striebornej pozícii. 
V kategórii 2002 – 2003 reprezen-
toval Matej Sninčák, ktorý si vy-
tvoril osobné rekordy a umiestnil 
sa do 4. miesta. Najúspešnejšími 
plavcami v kategórii 2004 bol Svä-
toslav Bollo (3 x bronz v kategórii 
prsia) a Simonka Hriňáková (1x zla-
to a 1 x bronz v disciplíne motýlik). 
V kategórii 2005 bol úspešný Ri-
chard Schwartz, Ivanka Martišovi-
čová a Alicka Szarázová. Po prvý-

krát vybojovali svoje „osobáky“ 
na 100m a skončili do 6. miesta. 
V najmladšej kategórii sa zúčast-
nili Timejka Schwarzová a Tatian-
ka Bollová (ročník 2008). Timejka 
Schwartzová zaplávala disciplíny 
50m voľný spôsob a 50m prsia, 
kde sa umiestnila na 4. mieste 
a v disciplíne 25m prsia, kraul  
a motýlik s neuveriteľnými časmi 
získala 3 x bronz.
Prvýkrát sa plaveckých pretekov 
zúčastnili nováčikovia klubu Noel 
Várady, Adrián Gabriš a Ondrej 
Žec. Všetkým plavcom blahoželá-
me a prajeme veľa nových „oso-
bákov“ a medailí.
Text a foto: Piccard Senec

Plavci Piccardu Senec žnú úspechy
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29. ročník Seneckej latky, tradičnej sú-
ťaže seneckých školákov v skoku do 
výšky, usporiadala v tomto roku ZŠ na 
Mlynskej 50. V telocvični školy sa 12. 
februára zišlo 120 súťažiacich. Prišli 
aj žiaci zo ZŠ Nová Dedinka, ktorých 
priviedol ich učiteľ telocviku, Vladimír 
Chríbik, zakladateľ Seneckej latky a 
dlhoročný organizátor seneckého mlá-
dežníckeho športu. Stále je vo výbor-
nej kondícii. „Nechcem, aby žiaci robili 
telocvik pre známku, chcem, aby sa 
telesná výchova stala súčasťou ich ži-

vota,“ povedal počas súťaže. Neopúšťa 
ho pedagogický optimizmus, pretože 
sa mu darí motivovať žiakov k pohybu. 
Zápolenie o putovný pohár primátora, 
hlavnej ceny Seneckej latky, otvoril pri-
mátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a 
Ivan Rezník, riaditeľ ZŠ na Mlynskej 50. 
Dievčatá a chlapci súťažili v siedmich 
vekových kategóriách. Putovný pohár 
primátora získala opäť ZŠ J. G. Tajov-
ského s presvedčivým náskokom pred 
ostatnými školami. Text a foto: VCS

Putovný pohár primátora ostáva v ZŠ Tajovského Víťazi v jednotlivých kategóriách:

• ZŠ J. G. Tajovského:
Zuzana Pavlovičová, Sebastian Sulka, 
Tomáš Farkaš, Nina Tengeriová, 
Adam Horváth, Linda Figurová, Jakub 
Dubovický a Samuel Mako, Vanessa 
Hromadová

• ZŠ Mlynská:
Klára Bubeníková, Svätozár Bollo, Hana 
Blinková

• ZŠ s VJM A. M. Szencziho: 
Viktor Roth, Mónika Németh, Ronald 
Szalma

Celkové poradie: 
1. miesto ZŠ J. G. Tajovského /110 b./
2. miesto ZŠ Mlynská Senec /62 bodov/
3. miesto ZŠ s VJM Szencziho /45 b./

Futbalová miniliga Senca 
pokorila Pezinok

V sobotu 1. februára v športovej hale na 
Komenského 8 v neďalekom Pezinku 
vybojoval výber Futbalovej miniligy Senca 
postup do finále Mestskej minifutbalovej 
ligy (MMFL) mesta Pezinok. Finálový 
zápas proti mužstvu Obvoďáci zavŕšil 
výber FMS presvedčivým víťazstvom 2-9 
(0-2). 
Strelecky sa presadili: Richard Hulák (2), 
Miro Kaňuk (3), Juraj Gubáni (2), Tomáš 
Tengeri (1), Michal Mráz (1), Michal Čambal 
(2). 
Výber našej seneckej futbalovej miniligy, 
ktorého hráči hrajú na ihrisku ZŠ Mlynská, 
úspešne reprezentoval mesto Senec.

Zdroj: FMS


