Zapojme sa do jarného upratovania a vyčistime si mesto!

Ročník 24

apríl 2014

Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál preberá ocenenie LED
Lighting City of the Year Central Eastern Europe 2014 od Joosta
Leeflanga, CEO Philips pre strednú a východnú Európu.

LED mesto Senec
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Senci bola ukončená
v decembri. V marci usporiadalo mesto Senec slávnostnú recepciu spojenú s tlačovou konferenciou k tomuto jedinečnému projektu, ktorý nášmu mestu závidia aj ostatné obce a mestá. Šetríme vyše 60% elektrickej energie
a podarilo sa nám získať 20% z investovanej sumy naspäť,
po tom, čo prebehol audit Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Senec je tak jediným mestom v strednej a východnej Európe, ktoré svieti takto šetrne a ekologicky.
Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, rekonštrukcia verejného osvetlenia v Senci je obrovská investícia. A nielen v zmysle investovaných finančných prostriedkov, ale je to aj investícia
do budúcnosti mesta.
Hostia slávnostnej recepcie ocenili odvahu vedenia mesta
a poslancov MsZ, že sa pustili do tak veľkého projektu
a že na ňom zbytočne nešetrili a rozhodli sa pre kvalitné dlhodobé
riešenie. V Senci máme špičkové verejné osvetlenie, ktoré bude
mesto splácať počas ôsmich rokov čisto z úspory elektrickej
energie a údržby verejného osvetlenia. Záruka na svietidlá presahuje návratnosť investície - pohybuje sa od 10 do 20 rokov. MO

15. marca prišla voliť prezidenta aj nevesta v bielych šatách.
Stihla to ešte za slobodna, tesne pred svadbou. Janka Csémy,
rodená Filová, teraz už manželka seneckého športovca Gabriela
Csémyho, si prišla splniť občiansku povinnosť. Urobila teda
za jeden deň dve veľké rozhodnutia. Voliči i členovia volebnej
komisie neváhali a odfotili ju aj pre Senčan.
V Senci vyhral prvé kolo volieb Andrej Kiska. Informácie a čísla
z oboch kôl vám prinesieme v ďalšom čísle.
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„Dlhý týždeň“

Otázka pre primátora
Ako často sa zametajú Slnečné
jazerá a kedy sa
začne so zametaním? Korčuliarka, Senec
Zametací
voz
upratoval na Slnečných
jazerách už v posledný piatok vo februári a pozametá každý piatok, aby boli cesty pripravené
pre Senčanov aj turistov, korčuliarov
aj všetkých ostatných.
Chcela by som sa opýtať na senecké „pole“, „kopec“ pri Štifte. Počula
som, že sa tam má stavať. Nedá sa
nejak zabrániť zastavaniu jedného
z mála kúskov zelene v obci? T. P.
Územie Seneckého poľa, nazývaná
aj ako Kopec pri Štifte, alebo Dolná
stará hora podľa starých katastrálnych máp je vymedzená Robotníckou ulicou, územím nazývaným
Za Štiftom, záhradkárskou osadou

Workout sa udomácni
na Tureckej
Na detskom ihrisku na Tureckej
ulici sa schádza skupina mladých
ľudí, ktorí sa začali venovať workoutu, čo je spojenie cvičenia, hudby (rappu) a slobodného pohybu.
Pustili sa do hracích prvkov, ktoré nie sú určené pre tento šport a
ani nie sú dimenzované na záťaž,
ktorej sú vystavené pri cvikoch s
vlastnou váhou tela. Pracovníci
oddelenia verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta Senec si všimli
nevšednú športovú aktivitu, ale
namiesto toho, aby umiestňovali
tabule so zákazmi, začali uvažovať nad tým, ako vyjsť v ústrety
mladým. Vedúca oddelenia pani
Kolozsváriová sa rozhodla, že vyčlení finančné prostriedky na nákup zostavy špeciálnych hracích
prvkov, určených pre workout. V
súčasnej dobe prebieha finančná
kalkulácia a následná realizácia
by mohla byť ukončená na jeseň
tohto roka. Mesto plánuje vytvoriť komplexnú oddychovú zónu
na Tureckej ulici, ktorej súčasťou
bude aj zostava prvkov pre tých,
ktorí holdujú workoutu. VCs

a územím vo vlastníctve J&T (stará tehelňa). Už v roku 1993, keď
boli spracované regulatívy územného plánu, bola táto lokalita
(v súčasnosti orná pôda vo vlastníctve fyzických a právnických osôb)
určená v územnom pláne na zastavanie rodinnými domami. Aj v pripravovanom územnom pláne uvažujeme
o využití tohto územia pre individuálnu bytovú výstavbu. Budú presne stanovené regulatívy funkčného využitia
a priestorového usporiadania tohto
územia, čím bude ovplyvnené aj zastúpenie zelene v danej lokalite. Momentálne tam neprebieha výraznejšia
výstavba, len na okrajových častiach
územia. Mesto bude požadovať,
aj po schválení nového územného
plánu vypracovanie urbanistickej štúdie na túto lokalitu, prípadne územný
plán zóny. Občania zainteresovaní do
konkrétneho využitia tohto územia sa
budú môcť zapojiť do pripomienkových konaní.

Otázky píšte na sencan@senec.sk.

Možnosť osobne si prevziať rozhodnutia
za daň z nehnuteľností, za komunálny
odpad a ostatné miestne dane.
V čase od 28. apríla, vrátane soboty 3. mája,
do 7. mája 2014 si budú môcť občania prevziať
rozhodnutia naraz za daň z nehnuteľností,
za komunálny odpad aj za ostatné miestne
dane. Zároveň bude k dispozícii pracovisko
pokladne. Platby môžu občania realizovať
v hotovosti aj prostredníctvom platobných kariet cez POS terminál priamo v pokladni.
Počas tohto „dlhého týždňa“ budú pracovníčky ekonomického odboru – oddelenia
príslušných daní a poplatku ako aj pokladne
k dispozícii denne od 7:00 do 18:00 nepretržite, v sobotu 3. mája od 08:00 do 12:00, aj
počas obedových prestávok.
Mesto týmto sleduje úsporné opatrenie na
poštovnom a žiada občanov o ústretovosť,
aby využili tento „dlhý týždeň“ a prišli si osobne vyzdvihnúť platobné výmery a v rámci
možností si aj vysporiadať daňové povinnosti.
Ďakujeme.
Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

OECD sa zaujíma o seneckú komunálnu politiku

OECD je medzivládna organizácia zastrešujúca 34 ekonomicky najrozvinutejších krajín
sveta. V pripravovanej hodnotiacej správe
o Slovensku pre rok 2014 bude zachytený
aktuálny stav našej ekonomiky.
Delegáciu OECD privítal na pôde Mestského úradu primátor mesta Senec Karol Kvál,
prednostka MsÚ Senec Jarmila Répássyová
a projektové manažérky Nataša Urbanová
a Angelika Matlohová.
Vedúci misie poukázal na to, že Slovensko
sa potýka so značnými regionálnymi rozdielmi v oblasti hospodárskeho rozvoja, ale
Senec podľa štatistík patrí medzi najúspešnejšie mestá, preto odľahčene poznamenal,

že delegácia prišla zistiť „tajomstvá“ úspešnosti mesta.
Primátor poukázal na pomerne nízku úroveň
nezamestnanosti v Senci (cca 4,5 %), ktorá
sa drží aj vďaka logistickému parku pri Senci
a blízkosti hlavného mesta. Zásluhu na rozvoji mesta má aj úspešne riadený projektový
manažment. Mesto je vo fáze ekonomického a demografického rastu, čo kladie nároky
na ubytovacie a zdravotnícke kapacity a na
mestské školské zariadenia, kam smerujú
najväčšie mestské investície.
Po rokovaní sa delegácia v sprievode
zástupcov mesta vybrala na prehliadku mesta. Viac na www.senec.sk. VCs
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Okrúhly stôl aj o sociálnych témach
Na predposledné stretnutie občanov s primátorom v tomto volebnom období prišlo takmer 140
ľudí.
V kinosále Mestského kultúrneho strediska sa hovorilo
o hlavnej téme - sociálnych otázkach, ale priestor dostali
aj otázky občanov, ktoré mohli adresovať priamo primátorovi Karolovi Kválovi, poslankyni BSK Gabrielle Németh
a zamestnancom Mestského úradu.
Vedúca Odboru sociálnych služieb mesta Senec Jana
Matulová priblížila oblasti a služby, ktoré mesto poskytuje občanom. Problematike je venovaná aj brožúrka Sociálny sprievodca mesta Senec, ktorú si Senčania našli
v schránkach, je k dispozícii na MsÚ a na webe mesta.
Organizátor Okrúhlych stolov - poslanec Mestského zastupiteľstva Gašpar Józan pozval na stretnutie aj prednost Okresného úradu v Senci Martina Doboša a riaditeľa ORPZ v Senci Dušana Valeka, aby predstavili zmeny
na Okresnom úrade v rámci reformy verejnej správy ESO.
V diskusii skritizoval Peter Sedala architektúru mesta
a poslankyne Martina Valachová a Jana Turanská vystúpili
s kritikou predaja pozemku za poliklinikou. Nový poslanec
BSK Červienka prišiel vyjadriť názor, že BSK nemal predávať tento strategický pozemok mesta. Primátor uviedol,
že mesto nemohlo v elektronickej aukcii finančne konkurovať súkromným investorom a bolo pripravené pozemok
odkúpiť v prípade, že by v predaji hodnom osobitného
zreteľa stál výrazne menej. Prisľúbil občanom, že bude
rokovať s majiteľom pozemku o ďalších možnostiach riešenia situácie za poliklinikou. Poslankyňa BSK Gabriella
Németh vysvetlila, ako a prečo došlo k predaju a navrhla,
aby mesto dalo majiteľovi ponuku na odkúpenie pozemku.
Senčania dostali priestor na ďalšie otázky, napríklad
o protipovodňových opatreniach, priestore pre psíčkarov,
mestskej autobusovej doprave a mnohých ďalších. MO
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Senecké leto s Chinaski a IMT Smile
Termín Seneckého leta 2014 je už jasný! 14. júna na južnej strane Slnečných jazier spolu otvoríme letnú sezónu. Môžeme sa tešiť
na IMT Smile, Chinaski, Hex, Funkiez a Katku Knechtovú. Veľkolepý ohňostroj bude opäť zlatým klincom, na ktorý sa tešia malí
i veľkí. Na severe v karavanovom kempe bude záchytné parkovisko
pre tých, ktorí plánujú prísť autom.
Veľký letný karneval má už tiež termín - 27. jún. V Labyrinte MsKS
bude už tradične požičovňa masiek, ale tí, ktorí si masky vyrobia
sami, môžu získať pekné ceny.

Inzercia
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Vyčistime si domy a záhrady, odovzdajme nebezpečný odpad a separujme
Počas marca sa môžeme zapojiť do jarného upratovania,
ktoré sa koná v záujme nás
všetkých. Máme možnosť vyčistiť si domy, byty a záhradky.
Prinášame vám rozpis stojísk.
Veľkokapacitné
kontajnery
budú umiestnené v nasledovných lokalitách:
Od 28. do 30. marca
(piatok, sobota, nedeľa):
• Sídlisko za Štiftom
• plocha na parkovisku
pri Obchodnom dome
„Minor“
• plocha
pri
telefónnej
ústredni na Košickej
• Pribinova - pri El-trase
• sídlisko Inovecká na parkovisku pri vojenských
bytovkách
• plocha pri bytovke na Žitavskej

•

plocha
pri
garážach
na Gagarinovej
• plocha pri bytovke na Novomeského
• plocha pri záhradách
na ulici E. B. Lukáča
• Robotnícka pri soche
• Vinohradnícka
• Bratislavská - parkovisko
• MŠ Košická - Svätoplukova
• Farské námestie
• roh
Svätoplukova
Hviezdoslavova
• Vajanského – vstup na
dvor MsÚ
• Pezinská - nové bytovky
• Mlynský klin
Od 4. do 6. apríla
(piatok, sobota, nedeľa):
• križovatka ulíc Moyzesova
- Šafárikova
• parkovisko na Fraňa Kráľa
• sídlisko Jesenského (prechod k VÚB)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parkovisko pred Okresným úradom, Hurbanova
parkovisko pred Zdrojom
na Fučíkovej
parkovisko pred Amfiteátrom na Vodnej
parkovisko na Šamorínskej ulici
plocha pred ZŠ na Mlynskej
plocha pri križovatke ulíc
Letná a Športová
plocha na Liptovskej
roh Slnečnej - Fučíkovej
Dúhová pri bytovke
Rybárska – Štefánikova
Kollárova pri výmeničke
Osada Martin
Malý Biel

Biologický odpad (konáre)
a elektroodpad ukladajte vedľa kontajnerov. Bude sa na
mieste triediť a spracovávať.

Prosíme všetkých, aby poslúchli pokyny zamestnancov
mesta. Urýchlia tak následné
upratovanie a spracovávanie
odpadu.
Nebezpečný odpad (farby,
laky, riedidlá, pesticídy) je
možné priniesť na Kalinčiakovu 19 v uzavretých obaloch
(piatok, sobota).
Novinkou upratovania je spolupráca mesta a firmy Romag.
„Ak máte doma elektroodpad,
môžete zavolať na telefónne
číslo 0917 747 080 a vozidlo
z Romagu ho príde priamo
k vášmu domu vyzdvihnúť.
Nemusíte ho ani nosiť ku
kontajnerom, ktoré budú rozmiestnené na jednotlivých
stanovištiach.“
informovala
vedúca Oddelenia verejnej
zelene, údržby a čistenia mesta Ing. Kolozsváriová. MO

Chválime

Karháme

• Všetkých Senčanov, ktorí sa zapájajú do jarného a jesenného
upratovania a rešpektujú pokyny, ktoré vždy zverejňujeme aj v
mestských novinách Senčan. Aj ich prispením je naše mesto
krajšie, čistejšie a smetisko menej plné. Aj takýmto spôsobom
robíme niečo pre svoje zdravie a pre život našej planéty.
• Ďakujem neznámemu bradatému pánovi, že môj stratený
mobil odovzdal na Obvodnom oddelení PZ v Senci. Taktiež ďakujem našim policajtom, že ma vypátrali a vyhľadali, aby ma
potešili správou o - pre mňa veľmi dôležitom - náleze.
Margit Polák

• tých, ktorí vytváralú nelegálne skládky odpadu na rôznych
miestach Senca. Škodia ľuďom, ktorí bývajú v okolí takýchto
skládok a aj mestu, ktoré na vlastné náklady musí skládky eliminovať. Zamestnanci Oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta mohli namiesto toho zametať ulice, či sadiť kvety.
• občanov, ktorí napriek výraznému farebnému označeniu
kontajnerov a článkov nielen v Senčane, ignorujú separovanie
odpadov a hádžu všetko možné do kontajnerov určených na
kovy, papier, či plasty. Mesto tak musí platiť za tento odpad
viac peňazí, za ktoré mohlo už stáť napríklad nové ihrsko.

Stretnutie s malou Táliou
Jarmila Hnatová, vedúca
útvaru záujmovo-umeleckej
činnosti
Malokarpatského
osvetového strediska, spolu
s organizačným tímom súťaže dramatickej tvorivosti,
sa na dva dni „usalašila“
v MsKS.
„Stretnutie s malou Táliou je
krajská výberová prehliadka
na dve celoštátne prehliadky.
Už sedemnásty rok sa schádzajú detskí a ochotnícki
divadelníci v Senci. Umelecká úroveň prehliadky z roka
na rok stúpa. Mesto Senec
nám každoročne prispieva
na ceny a máme veľmi dobrú
spoluprácu s Mestským kultúrnym strediskom. Chcem
sa poďakovať, že nám pra-

covníci MsKS vytvárajú výborné podmienky na prácu.
Zrekonštruovaná
budova
MsKS je veľmi pekná a účelná. Predtým sme súťaž robili
jeden deň, teraz už je to dvojdňová prehliadka. Sme ubytovaní v Senci, pretože chceme, aby sa súbory navzájom
videli, aby boli všetci spolu
celé dva dni. O to ide, aby sa
jeden od druhého učili, vymieňali si skúsenosti. Naším
cieľom nie je to, aby sa deti
stali hercami, skôr tie deti
vychováva hranie divadla
k hlbšiemu precíteniu vzťahov, k lepšiemu vnímaniu
toho druhého, k spolupráci
a empatii,“ uviedla Jarmila
Hnatová.

• Špeciálnu cenu a diplom za
výber a spracovanie aktuálnej
témy (drogy) získal kolektív
DDS Lano pri ZUŠ J. Kresánka
Kategória detskej dramatickej
tvorivosti:
3. miesto: DDS Mačky pri ZUŠ
Senec
2. miesto: DDS Lano pri ZUŠ
J. Kresánka Bratislava

1. miesto a postup na celoštátne kolo v Šali – Divadlo
JA pri ZUŠ J. Albrechta
Kategória dospelých hrajúcich pre deti:
1. miesto DS GONG Bratislava
postupujú na celoštátne kolo
Divadlo a deti.
Všetky súbory dostali diplom
a cenu za účasť. VCs
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Lepšia cesta n.o.
Zbory 30
831 07 Bratislava
Nezisková organizácia
Aj my by sme chceli 2% z vašich daní
Prečo?
Pretože nám záleží na ľuďoch, ktorí padli
do siete alkoholu a drog.
Pomáhame im vrátiť sa do plnohodnotného života, aby sa
stali vašimi spoluobčanmi bez predsudkov.
Čo preto robíme?
Predliečebnú starostlivosť, Ambulantnú liečbu závislosti
a dôsledkov závislosti, Doliečovanie, Denný stacionár a tiež
pracujeme s rodinami

Uzávierka
májového
čísla:
22. apríla.
www.
senec.sk.

Naša sídlo – Pezinok, M. R. Štefánika 10 a Senec, 1. Mája 2
Naša www stránka – www.lepsiacesta.sk

Riadková inzercia

Vážení priatelia!

Doučovanie ruského jazyka pre začiatočníkov aj pre pokročilých.
Ruština je môj rodný jazyk. Vyučovať môžem v slovenskom aj
v anglickom jazyku. Mam dlhoročné skúsenosti, pedagogické
a lingvistické vysokoškolské vzdelanie. Priebeh a obsah doučovania bude prispôsobený individuálnym požiadavkám záujemcu. Kontakt pre bližšie informácie: chmaria@centrum.sk.

Z vašich daní, za rok 2013, ktoré odvediete v roku 2014
pri celoročnom zúčtovaní dane môžete určiť 2% (3%) pre
našu neziskovú organizáciu.
Finančné prostriedky získané v 2% kampani chceme v roku
2014 použiť v prospech skvalitnenia života našich klientov.
Budú použité pre nákup materiálu a zabezpečenie činnosti
v našich dielňach, zabezpečenie sociálnej služby a na vytváranie zážitkových foriem a vzdelávania.
Tlačivá sú na:

www.betania-senec.sk,
alebo na www.rozhodni.sk
alebo na 090463089

Betánia Senec n. o.
Štefánikova č. 74, 903 01 Senec

Milé budúce mamičky a mamičky s malými detičkami, náš novootvorený internetový obchod BABY PARADISE ponúka najnovšie kolekcie kojeneckého a detského tovaru svetoznámej
renomovanej španielskej značky TUC TUC a mladej kreatívnej
dánskej značky SILLY U. Tovar dovážame priamo od výrobcu
a snažíme sa aby boli naše produkty cenovo dostupné. V ponuke, ktorú neustále dopĺňame už teraz nájdete ergonomické
nosiče, fixačné podložky pre novorodencov, cestovné detské
stoličky, jedálenské potreby, detské sedacie vaky, hojdačky,
batôžteky do škôlky. BABY PARADISE Vám pomôže uskutočniť
všetky predstavy z pohodlia domova. Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme Vám príjemný nákup!
WWW.BABYPARADISE.SK
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RELAX, Lichnerova 27, SENEC, 0905 98 44 44 info@relax-senec.sk

SHAPEMASTER - rekondičné stoly
ROLLEN LUX - masážny stroj

Akcia!

Shapemaster - 10 hodín/35 eur
Rollen Lux - 10 vstupov/16 eur
Vyhrajte permanentku na rekondičné cvičenie v hodnote 85 eur. Napíšte na
sencan@senec.sk odpoveď na otázku: Aké účinky majú rekondičné stroje?

Do práce na bicykli

Viac informácií sa dozviete aj na www.senec.sk.

„Lepšia cesta“ vedie cez Senec

Mestá budú medzi sebou súťažiť v celonárodnej cyklistickej
súťaži. Inštitúcie, zamestnávatelia a organizácie sa môžu
prihlásiť na Mestskom úrade.
Jedinou povinnosťou je zapojiť
2-4 zamestnancov, ktorí budú
počas celého mája chodiť do
práce na bicykli a viesť o tom
stručný denník.

Zazmluvnite si hrobové
miesto

V zmysle zákona č.131/2010
Z. z. o pohrebníctve prebieha
v Senci prečíslovanie hrobových miest. Stále sú nájomcovia hrobových miest, ktorí nemajú uzavretú nájomnú zmluvu. Žiadame týchto nájomcov,
aby prišli do Domu smútku na
Farskom námestí vyzdvihnúť si
u pani Kubovej oznámenie o
pridelení nového čísla hrobového miesta a následne, aby na
MsÚ u pani Časnej podpísali
zmluvu s Mestom Senec.
Na cintorínoch je tiež problém
s etickým prístupom návštevníkov. Z úcty k zosnulým chceme požiadať všetkých, aby
so svojimi domácimi miláčikmi
nechodili na cintorín a neznečisťovali okolie hrobov. Tiež
by bolo vhodné, aby cyklisti
pri vstupe do cintorína zostúpili
z bicykla a v areáli ho len tlačili
vedľa seba. Patrí to k základnej
slušnosti a nestojí to veľa námahy.

Vek tých, ktorí užili drogu prvýkrát, je čoraz
nižší. S alkoholom a tabakom sa stretávajú už
desaťročné deti a skúsenosti s nelegálnymi
drogami majú už žiaci posledných ročníkov
základných škôl. Žiaľ, Senec nie je imúnny
voči tomuto trendu, preto vedenie mesta s radosťou prijalo ponuku neziskovej organizácie
Lepšia cesta na zriadenie pobočky v Senci.
Organizácia uspokojuje prioritný spoločenský
záujem, preto MsKS poskytlo zrekonštruovanú miestnosť pre pobočku za symbolický
nájom. 7. marca slávnostne otvorila senecké
Centrum psychologickej a sociálnej pomoci
riaditeľka neziskovej organizácie Lepšia cesta Lucia Lesayová za prítomnosti prednostky
MsÚ Jarmily Répássyovej, vedúcej odboru sociálnych služieb mesta Senec Jany Matulovej,
riaditeľa MsKS Petra Szaba, náčelníka mestskej polície Ľuboša Hlaváča a ďalších hostí.
V centre pod vedením psychologičky Jany Beňuškovej bude Senčanom k dispozícii bezplat-

ná pomoc. Pracovníci centra poskytnú aj psychologické a sociálne poradenstvo pre tých,
ktorí chcú niečo robiť so svojou závislosťou,
alebo si nevedia rady s problémom rodinného
príslušníka.
„Má to byť prvozáchytné preventívne pracovisko. Neskôr sa činnosť rozšíri aj na doliečovanie. Závislosť je celoživotné recidivujúce
ochorenie, preto starostlivosť a sprevádzanie klientov pokračuje aj po ukončení liečby.
V Senci je treba vytvoriť cestu k školskej mládeži. Môžu nás vyhľadať nielen samotní užívatelia drog alebo alkoholu, ale aj ich rodinní
príslušníci,“ dodáva Lucia Lesayová.
Centrum psychologickej a sociálnej pomoci
sa nachádza v budove MsKS Senec s vchodom pri bývalom hoteli Lúč.
Viac na www.lepsiacesta.sk.
VCs

Solar Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára
Szencziho
9.4.2014 o 18:00

Téma:
Meteority a ich výskum
Prednáša: Mgr. Michal Hamara
študent doktorandského štúdia na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave, zaoberajúci sa
optickým pozorovaním častíc kozmického
odpadu a blízkozemských asteroidov.
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Dalkia svojim odberateľom v koncovom vyúčtovaní vráti viac ako 36 000 eur
Začiatkom januára spoločnosť Dalkia Senec a.s. informovala, že podľa predbežných odhadov dopadne
vyúčtovanie za dodávku tepla a teplej vody za rok 2013 pozitívne. Aká je realita?
Predpoklady Dalkie sa potvrdili, keďže
nenaplnila maximálnu cenu tepla, ktorú
jej na rok 2013 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cena
tepla nebola naplnená ani vo variabilnej
a ani vo fixnej zložke, o čom sa odberatelia presvedčia v samotných vyúčtovaniach. Znamená to, že svojim odberateľom bude Dalkia v koncovom vyúčtovaní vracať 36600 eur vrátane DPH. To,
či budú mať preplatky aj samotní obyvatelia, záleží samozrejme na preddavkových mesačných platbách. Od správcov domov a zástupcov spoločenstiev
vlastníkov bytov dostane konečný spotrebiteľ ročné zúčtovanie za teplo a teplú úžitkovú vodu za rok 2013 najneskôr
do 31. mája 2014.
Je ťažké predvídať, aký bude rok 2014,
keďže vyúčtovanie sa robí za kalendárny rok, ale mierna zima na začiatku tohto

roka umožní ušetriť značnú časť financií
do rodinných rozpočtov. Priemerné denné teploty prvých mesiacov sú nad dlhodobými hodnotami, čo znamená, že domácnosti aktuálne spotrebúvajú menej
tepla. Čo sa týka jednotkovej ceny tepla,
tá je stanovená ÚRSOm ako maximálna vo variabilnej a fixnej zložke a pokiaľ
nedôjde k nepredvídateľným opravám,
Dalkia jednotkové ceny nenaplní presne
tak, ako ich nenaplnila v roku 2013.
Systém dodávky tepla, tzv. centrálne zásobovanie teplom (CZT), je ekologický
a vďaka domových odovzdávacím staniciam tepla (DOST) komfortný. „Z hľadiska rozvoja centrálneho zásobovania
teplom bol na okruh kotolne Gagarinova
v decembri v roku 2013 napojený dom
na Kalinčiakovej ulici 29-31 prostredníctvom novej odovzdávacej stanice tepla.
Pôvodná kotolňa vyžadovala značnú

investíciu a tak sa obyvatelia rozhodli
využiť ponuku napojenia na existujúci
systém, pričom na realizáciu napojenia
nemuseli vynaložiť vlastné finančné prostriedky,“ hovorí Miloš Valovič, senior
manažér pre starostlivosť o zákazníkov.
Ďalej dodáva, že „Aj poskytované služby v oblasti odbornej správy už existujúcich domových kotolní a poskytovanie
drobných údržbárskych služieb sa u odberateľov stretlo s pozitívnym ohlasom.“
Dalkia Senec a.s. prevádzkuje a spravuje tepelnotechnologické zariadenia, ktoré sú majetkom mesta Senec
a teda všetkých Senčanov. Všetko úsilie
podriaďuje tomu, aby zariadenia pracovali čo najefektívnejšie a spoľahlivo
slúžili počas celého roka. Počas letných
mesiacov ich pripravuje na zimnú vykurovaciu sezónu. Tá aktuálna prebieha
bez problémov.

Lesní pedagógovia
na základných školách
Dalkia pripravila v školskom roku
2013/2014 už deviaty ročník vzdelávacej súťaže pre žiakov 2. – 4. ročníka
základných škôl zameranú na vytváranie pozitívneho vzťahu k životnému
prostrediu. Tentoraz súťaž nesie názov LESY OKOLO NÁS. Už tradične,
prihlásené triedy dostali zadarmo materiály pre učiteľa a každý žiak dostal
pracovné listy. Úlohou každej triedy
je spoločne vytvoriť plagát na propagáciu ochrany lesa v ich okolí a napísať návrh na jeho možnú ochranu.
Pre lepšie pochopenie témy lesa boli
zorganizované aj debaty s lesnými pedagógmi, ktoré sa stretli s pozitívnym
ohlasom detí aj ich učiteľov.
Adriana Hegedüsová, ZŠ J. G. Tajovského: „Besedu hodnotíme veľmi
pozitívne. Deťom aj pedagógom sa
veľmi páčila. Deti sa samozrejme dozvedeli veľa nového. To, čo vedeli, si
zopakovali a utvrdili. Okrem pútavých
pomôcok mali lesníci pripravené pre
deti zaujímavé hry, do ktorých zapájali
všetkých žiakov. Sme radi, že ste nám
túto možnosť ponúkli.“
Jana Bujňáková, ZŠ Mlynská: „Lesníci zvolili vhodnú hravú formu. Deti
si z besedy odniesli nové poznatky
a zážitky, ktoré využijeme aj pri tvorbe
súťažnej práce.“

Spolu sme to zvládli hravo
Do súťaže Dalkie zameranej na ochranu
životného prostredia LESY OKOLO NÁS
sa zapojila sa aj 2. C zo ZŠ Tajovského
pod vedením pani učiteľky Evy Nemčovičovej. Druháci sa navyše rozhodli, že
do projektu prizvú žiakov a študentov
z rôznych typov škôl. Na ich pozvanie
zareagovali 4-5 ročné deti z MŠ Fándlyho s pani učiteľkou Alicou Andrássyovou
a študenti sekundy z Gymnázia A. Bernoláka s pani učiteľkou Tatianou Vietorisovou. Na problematiku lesov a ich ochrany sa teda pozreli oči detí troch rôznych
generácií.

Škôlkári prezradili, že v lese sa nesmie
kričať, hádzať odpadky na zem, zakladať
oheň či chodiť do lesa autom. Ich poznatky a predstavy rozšírili druháci, ktorí
opísali les ako domov rôznych vzácnych
rastlín a živočíchov a navrhli, čo môžu
urobiť ako „malí ochranári“. Gymnazisti predstavili les ako zložitý fungujúci
ekosystém so všetkými jeho zložkami
a procesmi, ktoré v ňom prebiehajú. Svoju prácu obohatili aj o výsledky z ankety.
Všetci sa radovali z dobre vykonanej práce a tešia sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.
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Operačný program vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka
Ministerstvo školstva vedy, výskumu
a športu SR vyhlásilo výzvu Operačného programu vzdelávanie na predkladanie projektov na tému Premena tradičnej
školy na modernú pre Bratislavský kraj.
Senecké gymnázium bolo so svojím projektom „Učíme moderne, učíme (sa) radi“
úspešné a na modernizáciu vzdelávania
v prírodovedných predmetoch získalo
nenávratný finančný príspevok vo výške
takmer 113.000 EUR spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu a zo Štátneho rozpočtu SR s 5% spoluúčasťou,
ktorú pokryje zriaďovateľ školy Bratislavský samosprávny kraj.
Ciele projektu – skvalitniť vzdelávanie žiakov a zvýšiť ich záujem o oblasť prírodovedných predmetov za súčasnej podpory
vzdelávania učiteľov – chceme dosiahnuť
implementáciou nových didaktických
prostriedkov do vyučovacieho procesu,

inovovaním obsahu a metód vzdelávania a modernizáciou laboratórií. Aktivity
sú plánované na 18 mesiacov a začali
vo februári 2014.
Laboratóriá fyziky, chémie a biológie zariadime modernými pomôckami, špeciálnymi zostavami obsahujúcimi systém
zberu a vyhodnocovania dát tak, aby boli
riadené počítačom. Vytvoríme tiež učebňu na kolaboratívne interaktívne vyučovanie a novú multimediálnu učebňu.
Na rozšírenie odborných znalostí a získanie kompetencií pedagógov s cieľom
efektívnej práce so zavedenými prvkami
a systémami modernizácie, absolvujú pedagógovia v rámci projektu akreditované
vzdelávania zamerané na:
• prácu s kódovanou interaktívnou knihou
a interaktívnym perom
• využitie interaktívnej tabule, multimédií a digitálnych mobilných zariadení

vo vzdelávaní
• prácu so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom
• metodiku tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom
• kolaboratívne interaktívne vyučovanie
Výstupom projektu, okrem modernizácie
laboratórií, budú vytvorené a inovované
učebné texty a materiály, metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiaka
a edukačné videosekvencie v súčinnosti s interaktívnymi kódovanými knihami
a kódovanými pracovnými listami na vybrané prírodovedné témy modernizovaných predmetov.
RNDr. Jozef Radzo
riaditeľ školy

Mesto ocenilo učiteľov zo všetkých seneckých škôl
Práca učiteľa je často nedocenená. A práve učitelia sú veľmi dôležitými ľuďmi v živote každého školáka. Pamätáte si na učiteľa alebo učiteľku, bez ktorých si neviete
predstaviť svoj školský život? Niektorí nás
motivujú k výberu nášho povolania, iní
v nás vzbudia záujem o vedu, umenie či
šport. Učiteľ nielen učí, ale či chce alebo
nie, aj vychováva.
V Senci našťastie máme také učiteľské
osobnosti, ktoré si predstavitelia mesta radi uctia na Deň učiteľov. 26. marca

v Hoteli Senec sklenenú plaketu oceneným učiteľom odovzdala viceprimátorka Helena Nemcová, prednostka
Mestského úradu Ing. Jarmila Répássyová a poslanec Mestského zastupiteľstva Mgr. Rudolf Galambos. MO

Ocenení učitelia:

Eva Talamonová z MŠ Fándlyho 2
Darina Rajcsányiová z MŠ Košická
Taťjana Leitnerová z MŠ Kysucká
Alena Máňová z MŠ Kollárova

Mgr. Gabriela Matláková
a Mgr. Ľubica Blahová zo ZŠ Tajovského
Katarína Köglerová zo ZŠ s VJM
Marta Benešová zo ZŠ Mlynská
Elena Dömeová zo ZUŠ
PaedDr. Zuzana Synaková z GAB
Mgr. Andrea Bánová Ballyáková zo Spojenej školy s VJM
Mgr. Iveta Gašparová zo Strednej odbornej
školy
Mgr. Elena Kvassayová zo Spojenej školy
– ŠZŠ
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Mnohí nás poznajú...
Zdá sa, že prvé
roky
usilovnej
zbierkot vornej
a osvetovej práce
seneckého
Mestského múzea
prinášajú
ďalšie
celkom
príjemné odozvy
jeho
celoštátnej akceptácie.
V ešte horúcom
prvom
vydaní naozaj výpravnej a reprezentačnej
publikácie Mestské múzeá z pera Petra
Marákyho a v rámci rozsiahleho kompendia Kultúrne krásy Slovenska sa čitatelia dozvedia o osobitostiach seneckého múzea na nadštandardne troch
plnofarebných stranách.
Iste je to príjemný pocit, že takáto inštitúcia našla nielen uplatnenie pri vzdelávaní, predovšetkým našich najmladších generácií, ale aj uznanie zo strany
iných miest a regiónov Slovenska.

Mestské múzeum v Senci

SPEKTRUM

ŠTEFÁNIK – Od študenta po ministra

V Mestskom múzeu bola 12. marca otvorená výstava
venovaná životu a dielu Milana Rastislava Štefánika
(1880 – 1919), pri príležitosti 95. výročia jeho tragickej smrti. Malá výstava v Tureckom dome dobre vystihuje renesančnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Autori výstavy venovali väčší priestor ľudskému rozmeru Štefánika, než politickému. Dokumenty
a rekvizity nám predstavujú človeka z mäsa a krvi,
ktorý bol vedcom, ktorý precestoval takmer celý
známy svet, prešiel závratnou vojenskou kariérou,
stal sa politikom európskeho formátu, miloval a bol
milovaný. Výstavu, ktorá potrvá do 25. apríla 2014,
realizuje múzeum v spolupráci so Štátnym archívom
v Bratislave. Vernisáž výstavy bola spojená s prednáškou riaditeľa Slovenského národného archívu,
PhDr. Radoslava Ragača, PhD. Text a foto: VCs

Večer s Pavlom Dvořákom

Labyrint je plný impresií
Kurátor výstavy Peter Ronec moderoval vernisáž pezinských amatérskych
výtvarníkov. Jemná gitarová hudba v
podaní Vladimíra Kubaláka, mladého
učiteľa ZUŠ Senec, sa postarala o naladenie hostí na zážitok z výtvarného
umenia. Pod názvom Impresie predstavujú svoje diela amatérske maliarky
Jaroslava Wágnerová, Alena Polakovičová, Kveta Turanská a drevorezbár
Anton Vízner, ktorí sú poslucháčmi Akadémie tretieho veku v Pezinku. Spolu
s nimi vystavuje figurálnu keramiku aj
známa pezinská keramikárka Mária Hanusková. Diela autorov už boli prezentované na viacerých výstavách v Malokarpatskom regióne. Text a foto: VCs

Tí, ktorí prišli 12. marca na stretnutie s historikom
Pavlom Dvořákom, neoľutovali. Mestská knižnica v Senci zorganizovala v priestoroch Labyrintu
Mestského kultúrneho strediska jedinečný večer.
Už desaťročia sa Pavel Dvořák venuje popularizácii slovenských dejín. História ho pritom začala
baviť až vtedy, keď objavil jej súčasnú a živú silu.
Má i vlastné vydavateľstvo a patrí medzi našich
najobľúbenejších spisovateľov. Je to veľmi pohodový človek, ktorý pohotovo odpovedal na otázky
svojich obdivovateľov a rád sa s nami podelil so
svojimi životnými skúsenosťami, láskami, koníčkami i najobľúbenejšími postavami z našich dejín.
Po besede nasledoval predaj jeho kníh, DVD, ako
i diel jeho manželky, ktorá je tiež známou historičkou, mimochodom, jeho bývalou žiačkou. Samozrejme, predaj bol spojený s autogramiádou a tak
mnohí z návštevníkov odchádzali nielen s úsmevom
na tvári, ale i s knihou od svojho obľúbeného autora a autogramom. Jarmila Majová, Foto: VCs
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Župa si zvolila piatich
podpredsedov

Na mimoriadnom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja 20. marca
zvolili poslanci piatich podpredsedov BSK. Župa však
bude platiť len troch, ako doteraz.
Novými podpredsedami Bratislavského
samosprávneho
kraja sú Martin Berta z KDH,
ktorý bude zodpovedať za
agendu územného plánovania
a dopravy, svojho zástupcu má
aj strana SaS, Igora Bendíka,
ktorého zodpovednosťou bude
majetok a projekty SORO,
Gabriella Németh z SMK sa
bude v bratislavskom kraji
starať o oblasť zdravotníctva a
sociálny odbor. Alžbeta Ožvaldová zo strany Most – Híd bude
mať pod sebou oblasť školstva,
kultúry a športu, Martin Zaťovič z SDKÚ-DS bude mať na
starosti verejné obstarávanie,
financie a projekty INTERACT.
Zdroj: BSK

Nové stromy a jarná výsadba

Mesto finišuje orezy listnatých
stromov. Reagovalo na požiadavky občanov, ale aj na
potreby bezpečnosti dopravy.
Orezávalo sa tiež v okolí kamier mestského kamerového systému – aby kamerám
nebránili konáre vo výhľade.
Začína sa prevzdušňovanie
a prihnojovanie trávnikov. Prebieha jarná výsadba stromov
- firma Plant-Servis so sídlom
v Pustých Úľanoch venovala
mestu okolo 200 kusov nepredaných vzrastlých ihličnatých
aj listnatých stromčekov, ktoré
mesto vysádza na celom území Senca. Jarnú náladu vyvolávajú aj novovysadené sirôtky.
Neskôr budú letničky v centre
mesta, na Farskom námestí,
v Parku oddychu, pri vstupoch
do mesta a na stĺpoch verejného osvetlenia. Senec skrášli
okolo 1000 muškátov a 2500
letničiek (rôzne farby tagates,
begónie, rôzne druhy šalvie...).
Vzhľad kruhového objazdu pri
Lidli môžete ovplyniť hlasovaním na www.senec.sk.
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Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na apríl v Kine Mier
Začiatok
filmových
predstavení 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, digitálny zvuk
DOLBY
SURROUND
7.1. Tešíme sa na Vašu
návštevu!

4. piatok o 19:30
VŠETKY MOJE DETI
Príbeh skutočnej odvahy
a lásky. Ústrednou postavou filmu je charizmatický
farár Marián Kuffa. Film
sleduje jeho misiu do žalostného prostredia biedy
a beznádeje v zabudnutých osadách Huncovce a
Veľká Lomnica.
SR MP 90 min.
Vstupné: 3,00 Eur

6. utorok
VÁŠEŇ MEDZI RIADKAMI
Svoj najväčší príbeh
Charles Dickens nenapísal, ale prežil. Ženatý
autor mnohých legendárnych románov, sa na vrchole svojej kariéry zamiloval do mladšej dievčiny.
Vášnivý vzťah v tajnosti až
do smrti.
VB MP 111 min.
Vstupné: 4,00 Eur

1. a 3. utorok a štvrtok
KOĽAJE OSUDU
Príbeh o vine a treste, o
láske a odpúšťaní. Hrajú: Nicole Kidman, Colin
Firth, a ďalší.
USA MP 116 min.
Vstupné: 4,00 Eur

5. sobota
CILILING A PIRÁTSKA
VÍLA 3D
Nový dobrodružný príbeh
o Zarine temperamentnej
a ambicióznej víle, ktorá
je očarená nekonečnými
možnosťami hviezdneho
prachu.
USA MP 95 min. slovenský dabing
Vstupné: 6 ,00 Eur

10. štvrtok o 18:00 11.
piatok o 20:00
NOE
Koniec sveta je len začiatok. Katastrofická dráma s nejednoznačným
hrdinom, ktorému Russell Crowe dodá patričnú razanciu. Ďalej hrajú:
Anthony Hopkins, Emma
Watson, Jennifer Connelly.
USA MP 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur

20.21.22.
Veľkonočná
nedeľa 3D a Veľkonočný pondelok a utorok 2D
CAPTAIN AMERICA ZIMNÝ VOJAK
Veľkolepý príbeh z bohatého sveta Avengers.
Akčný, dobrodružný sci-fi
film.
Hrajú: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Robert
Redford a ďalší.
USA MP 136 min.
Vstupné: 2D formát: 4,00
Eur
Vstupné: 3D formát: 6,00
Eur

11. o 18:00 2D, 12. 13.
sobota 3D – nedeľa 2D
RIO 2
Vyraziť na rodinný výlet
do Amazonského pralesa. Vitajte v džungli!
USA MP 105 min. dabing
Vstupné: na 3D formát
6,00 Eur
Vstupné: na 2D formát
4,00 Eur

24. štvrtok
3 DNI NA ZABITIE
Kevin Costner v napínavom akčnom thrilleri ako
agent tajnej služby. Výmenou za experimentálny
liek, ktorý mu môže zachrániť život, musí splniť
ešte poslednú úlohu...
FR MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur

14. 15. pondelok - utorok
POJEDEME K MOŘI
Hrdinom príbehu je desaťročný chlapec Tomáš.
K narodeninám dostane
kameru a rozhodne sa,
že nakrúti svoj prvý film
o svojej rodine a kamarátovi. Hrajú:Ondřej Vetchý,
Jaroslava Pokorná a ďalší. Réžia: Jiří Mádl.
ČR MP 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur

26. sobota
TRANSCENDENCIA
Existujú hlbšie otázky,
týkajúce sa toho, na čo
vlastne technológie používame. Sú dobré alebo
zlé? Otázka znie, či dokážeme technológiu využiť,
alebo ona využije nás.
Sci-fi thriller.
Hrajú: Johnny Depp,
Rebecca
Hall,
Morgan Freeman a ďalší
USA MP 15 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur

4. piatok o 17:00 6. nedeľa o 18:00
CILILING A PIRÁTSKA
VÍLA 2D
Nový dobrodružný príbeh
o Zarine temperamentnej
a ambicióznej víle, ktorá
je očarená nekonečnými
možnosťami hviezdneho
prachu.
USA MP 95 min. slovenský dabing
Vstupné: 4,00 Eur

7. pondelok
BABOVŘESKY 2
Komédia Zdeňka Trošku
je úsmevným obrázkom
zo života na súčasnej dedine. V príbehu nechýba láska, žiarlivosť,
závisť, intrigy a najmä
vtipné okamihy.
ČR MP 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur

16. 17. streda - štvrtok
NEZADANÍ
Romantická komédia o
chlapskom pohľade na
sex a vzťahy. Otázky, ktorých sa desí každý chalan, ktorý spáva s babou.
Neexistujú na ne totiž
správne odpovede.
USA MP 94 min.
Vstupné: 4,00 Eur

19.00 biela sobota o
15:30
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ 2D
Veveričiak a jeho kamarát
majú niečo za lubom. Animovaný film.
USA MP 90 min. slovenský dabing
Vstupné. 4,00 Eur

27. nedeľa o 17:00a
DLHÁ CESTA DOLE
Skočiť z mrakodrapu alebo žiť naplno? Komédia
podľa bestselleru Nicka
Hornbyho.
VB MP 96 min.
Vstupné: 4,00 Eur

27. nedeľa o 19:00
TRANSCENDENCIA
Existujú hlbšie otázky,
týkajúce sa toho, na čo
vlastne technológie používame. Sú dobré alebo zlé? Otázka znie, či
dokážeme technológiu
využiť, alebo ona využije nás. Sci-fi thriller.
Hrajú: Johnny Depp,
Rebecca Hall, Morgan Freeman a ďalší
USA MP 15 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur
28.
29.
pondelok
–
utorok
NEKONEČNÁ LÁSKA
Rozlúč sa s nevinnosťou. Plnokrvná romanca, ktorá vám pripomenie a ukáže, aké mocné
a magické je obdobie
prvej zamilovanosti.
USA MP 104 min.
Vstupné: 4,00 Eur

Detské filmové
predstavenia:
13. nedeľa o 15.30
RIO 2 2D
Vyraziť na rodinný výlet
do Amazonského pralesa. Vitajte v džungli !
USA MP 105 min. dabing
Vstupné: 4,00 Eur
19. sobota o 15.30
VEĽKÁ
ORIEŠKOVÁ
LÚPEŽ 2D
Veveričiak a jeho kamarát majú niečo za
lubom. Animovaný film.
USA MP 90 min. slovenský dabing
Vstupné. 4,00 Eur
27. nedeľa o 15.30
NIKO 2 2D
Sobík Niko musí riešiť
svoje trable. Tentokrát
sa Niko vydáva na záchrannú misiu svojho
Nevlastného
brata,
ktorý je unesený zlými
orlami.
Fíns./Nem./Dáns. MP
75 min.
Vstupné: 3,00 Eur

SENČAN apríl 2014
Kultúrne podujatia: Kinosála

6. nedeľa o 15.30
Opice z našej police
Bratislavské bábkové divadlo
Vstupné: 2.50 Eur

10. štvrtok o 10.00
Deň poézie - Villon. Tamás Gál, Divadlo CSAVAR Színház
10. csütörtök 10.00
A költészet napja -“ Megáldva és leköpve mindenütt“ Gál Tamás és társulata
25. piatok o 19.00
Vzťahy na úrovni - česká divadelná komédia
Hrajú: Monika Absolónova, Lukáš Vaculík,
Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Martin Zounar,
Viktor Limr, vstupné: 13 Eur

Knižnica

4. piatok 18.00
Noc s Andersenom - úspešné medzinárodné
podujatie v rámci Týždňa slovenských knižníc
9. streda 9.00
Kráľ čitateľov - vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ
29. utorok 10.00 a 12.00
Beseda s Katarínou Brezovanovou - pre žiakov ZŠ

Labyrint

2. streda 18.00
Ukrajina - Michal Burza – fotografia, Tomáš
Rafa – film, Jozef Viskupič – hovorené slovo,
hudobná produkcia. Človek v ohrození.
Komponovaný večer o Ukrajine, pre Ukrajinu,
tak ako dianie v tejto krajine vnímajú slovenskí
reportéri a humanitárni pracovníci.
Benefičné podujatie. Vstup voľný.
4. piatok 15.00 workshop, 18.00 vernisáž.
Bábky – loutky v premenách času - Miroslav
Duša a Karel Vostárek.
Bábky, drevené plastiky, masky, obrazy. Výstava trvá 4.4. – 28.4. 2014. Vstup zdarma.

MsKS
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5. sobota 15.30
Tisíc a jedna noc - Štúdio orientálneho tanca
SANA.
Vystúpenie absolventiek štúdia orientálneho
tanca. Kurz orientálneho tanca už niekoľko
sezón pravidelne prebieha v MsKS Senec LABYRINT. Vstup zdarma.
11. piatok 17.30
Koncert spriatelených základných umeleckých škôl - ZUŠ Fándlyho Senec.
Účinkujú: žiaci a pedagógovia Musikschule
Leobendorf, Hudobná škola Ferenca Liszta z
Györu, ZUŠ Skalica a ZUŠ Fándlyho Senec
Vstupné: 2,50 Eur. Kapacita hľadiska je limitovaná!
26. sobota 16.00
Bartók a Drevený princ - Kempelen Biomatic
Orchestra.
Interaktívna hudobná klauniáda pre deti.
Vhodné pre deti 4 – 10 rokov. Limitovaný počet miest v hľadisku.
Vstupné: 2,50 Eur. Kapacita hľadiska je limitovaná!
27. nedeľa 16.00
Slávnostný koncert pri príležitosti 15. výročia vzniku ženského speváckeho zboru MS.
Miestny odbor Matice Slovenskej v Senci.
Účinkujú: Dušan Jarjabek - sólista opery SND;
Suchovský spevácky zbor zo Suchej nad Parnou – zbormajsterka Ing. Alena Baranovičová;
Spevácky zbor STELLA pri ZUŠ Fándlyho v
Senci – zbormajster Tomáš Šelc; Ženský spevácky zbor MO MS Senec – zbormajster Mgr.
art. Zdeněk Macháček.
Vstup zdarma.
Mestské múzeum:
Turecký dom
Výstavy
Stála expozícia prírody a starších dejín Senca
a jeho okolia

Osídlenie okolia od doby kamennej, história
stredoveku a novoveku v archeologických nálezoch a archívnych dokumentoch, živá i neživá príroda od Čiernej Vody po Svätý Martin.
Štefánik – Od študenta po ministra
Výstava k 95. výročiu smrti M.R. Štefánika z
jeho písomnej pozostalosti v Slovenskom národnom archíve. Jedinečná príležitosť stretnutia sa s originálnymi dokumentmi jeho života!
Výstava návštevníkom predstaví Štefánika
– študenta, astronóma, cestovateľa i vojaka.
Potrvá len do 25. apríla 2014!
23. streda 19.00
Ing. Ján Maglocký: Les – spoločenstvo rastlín
a živočíchov.
Prednáška v Mestskom múzeu.

Múzeum je otvorené: utorok: 10.00 – 16.00;
streda – piatok: 10.00 – 18.00
www.msks-senec.sk/muzeum
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Politický väzeň František Mikula má 80 rokov
Člen Oblastnej organizácie Senec Konfederácie politických
väzňov Slovenska František
Mikula sa 8. februára dožil životného jubilea 80 rokov. Je
posledným žijúcim politickým
väzňom seneckej OO KPVS. Pri
tejto príležitosti je namieste si
uctiť jeho aj všetkých, ktorí mali
odvahu v Senci a jeho okolí postaviť sa voči komunistickému
režimu. Sú to „hrdinovia svojej
doby“, pôsobiaci v 50. rokoch v
Seneckej odbojovej protikomunistickej skupine „Čierna ruka“,
ktorú tvorili Karol Rosenberg
ako vodca skupiny a členovia
František Újhelyi, František Trubač, Matúš Arpád, Štefan Pomšár, František Krechňák a František Mikula. Nesúhlasili s vtedajším totalitným režimom a s
metódami falošnej, pokryteckej
a lživej propagandy. František
Mikula bol po vyzradení a vy-

šetrovaní odsúdený na väzbu, v
ktorej strávil rok. Po prepustení
z väzenia nasledovala ďalšia
perzekúcia. Našťastie František
Mikula sa dožil pádu komunistického režimu. Ďakujeme pánovi Mikulovi za jeho odvahu a
prajeme prežitie ešte veľa ďalších rokov v zdraví a láske.
Viac na www.senec.sk.
Zdroj: OO KPVS s použitím
knihy Triedni nepriatelia III.

Opustila nás lekárka, ktorá sa starala
o niekoľko generácií Senčanov
MUDr. Eva Podivinská
5.8.1930 – 19.1.2014
Z Bratislavy do Senca sa prisťahovala s rodinou v roku 1966,
keď mala 36 rokov. Počas svojho dlhého pôsobenia ako lekárka - ordinovala až do svojich 75 rokov - sa starala o niekoľko generácií Senčanov. Keď si po revolúcii otvorila vlastnú ambulanciu v Montostroji, urobila si vo vysokom veku
62 rokov atestáciu zo všeobecného lekárstva, aby jej prax
zahŕňala liečbu detí aj dospelých, čo je na Slovensku dosť
unikátne. Svoju prácu vnímala ako životné poslanie a naozaj
ňou žila. Pacienti mohli zazvoniť pri jej dverách v akúkoľvek
hodinu. Bola verejne činná, dlhé roky pracovala v Senci ako
poslankyňa a bola tiež aktívnou členkou Červeného kríža.

Miestny spolok Červeného kríža v Senci
pozýva na

JARNÉ DAROVANIE KRVI
16. apríla 2014 (STREDA)
na Hviezdoslavovej č.55 (Klub dôchodcov) Senci
v čase od 8.00 do 11.00
Viac informácií na mariana.galovicova@gmail.com.

Inzercia

Pozývame všetkých záujemcov o lietanie na

Deň otvorených dverí
na letiskovej ploche Červený Majer 6.4.2014 o 10:00.
Môžete sa zoznámiť so starými aj novými typmi lietadiel a pozrieť si statickú ukážku s odborným
komentárom. V prípade vhodného počasia na lietanie uskutočníme niekoľko zoznamovacích letov
s vyhliadkou na Senec a okolie. Vstup voľný.

SENČAN apríl 2014
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Míľa pre mamu opäť v Senci

Schôdza bola vážna i veselá
3. marca 2014 sa uskutočnila výročná schôdza ZO Slovenského zväzu ťelesne postihnutých v Senci, ktorá
na svojom zasadnutí zhodnotila činnosť ZO za uplynulé
obdobie a následne schválila plán činnosti na rok 2014.
Po oficiálnej časti schôdze sa členovia v rámci končiaceho sa fašiangu zabavili pri dobrej hudbe a tanci. Spestrením posedenia bola bohatá tombola.
Text a foto Jaroslav Macich

Tento rok sa v Senci uskutoční
už po štvrtýkrát najväčšia oslava
Dňa matiek - Míľa pre mamu. Toto
podujatie organizuje Materské
centrum Senecké slniečko pod
záštitou Únie materských centier
a prebieha zároveň vo viacerých
slovenských mestách. Príďte so
svojimi rodinkami príjemne stráviť sobotné májové popoludnie
10. 5. 2014 od 15:00 do 18:00 a
osláviť Deň matiek formou absolvovania symbolickej míle vedúcej
od pódia pred MsKS po pešej
zóne na Lichnerovej ulici a späť.
Popri nej sa môžete zúčastniť
rôznych súťaží pre deti i dospelých, tvorivých dielní, kreslenia
na chodník i na tvár... Čaká na
vás pútavý program detí seneckých škôl a škôlok či súborov. Na
konci programu bude vyžrebovaná tombola. Počas celej akcie si
môžete zakúpiť magnetku „Ďakujem, že si mama“ a podporiť
Inzercia

tak činnosť nášho Seneckého
slniečka. Zaroveň chceme vyzvať
záujemcov, ktorí chcú toto podujatie podporiť a tak dať seneckej
verejnosti do povedomia svoje
umenie, produkty, služby a pod.,
aby nás kontaktovali na t. č. 0911
238 200.
Tešíme sa na vás!
mamičky
z MC Senecké slniečko
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Jakub Tomovič, Amélia Síposová,
Samuel Tušš, Félix Zácsik,
Pavol Šlachtič, Daniel Sebök,
Ema Bálintová, Lea Bulavčiaková,
Lenka Szabová, Angela Kumar,
Mia Smatušíková, Lukáš Mikulovský,
Kristína Pirošková, Gerginia Petkovová,
Richard Svítok, Branislav Knapp,
Karolína Kropácsek
Manželstvo uzatvorili
Ľudovít Šimonič – Miriam Túryová
Marián Greksa – Alena Csadiová
Miroslav Pisoň – Monika Ciesariková
Vladimír Majo – Helena Sasková
Blahoželáme jubilantom
18. marca sa Kvetoslava Skláršová dožila krásnych 90 rokov. Prajeme jej pevné
zdravie, radosť v kruhu rodiny a veľa lásky. Blahoželá celá rodina.
Jednota dôchodcov
Júlia Križanová (70), Mária Roncseková
(70), Zuzana Moravská (75)
Klub dôchodcov
Vojtech Rezsnák (70), Alexander Heringes (75), Zuzana Moravská (75)
Navždy nás opustili
Dominika Ćatová (1993), Vlasta Kulčárová (1928), Mária Cedulová (1933), Katarína Lančáričová (1930), Irena Nagyová
(1924), Ján Majoroš (1941), Katarína Čimborová (1939), Pavel Kelo (1928), Mária
Galovičová (1941), Margita Siposová
(1930), Zuzana Horáčeková (1933), Alojz
Bittner (1934), Imrich Horváth (1962), Rozália Kaušitzová (1928), Magdaléna Knapová (1954), Mária Ondrejovičová (1921),
Július Takács (1944)

2014 március 31-én
lesz egy éve, hogy
örökre
elbúcsúzott tőlünk drága
édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk Vidra
Erzsébet
szül.
Mókos. Szeretettel
emlékeznek rá fiai
István és Tibor, a feleségeikkel, unokája
Tibor és György a feleségével, valamint
dédunokája Michaela.
Dňa 31.3.2014 uplynie prvý rok, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička,
babička a prababička Alžbeta Vidrová,
rod. Mokošová. S láskou spomínajú synovia Štefan s manželkou, Tibor s manželkou, vnuci Tibor, Juraj s manželkou a
pravnučka Michaela.
Dňa 4. apríla uplynie 7 rokov, kedy
nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
František Jánó. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca
rodina.
Dňa
16.3.2014
uplynie päť smutných rokov, kedy
nás navždy opustila naša milovaná
Adriana Felvidekyová, rod. Kissová. S láskou na ňu
spomínajú milujúci rodičia, sestra,
švagor, dcéry, vnúčatá a krstná dcéra.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 4.3.2014 prišli rozlúčiť s našou
milovanou manželkou, mamou, babkou,
prababkou,
krstnou
mamou,
svokrou, sesternicou, švagrinou Máriou Galovičovou
rod.
Svrčkovou,
ktorá nás náhle opustila vo veku 72 rokov. S láskou, úctou a vďakou smútiaca
rodina.

2014 áprílis 14-én
lesz 30 éve, hogy
váratlanul örökre
itt hagyta szeretett családját drága apukám Poór
László. Tisztelettel, köszönettel és
fájó szívvel emlékezik lánya Éva családjával.
14.4.2014 uplynie 30 rokov kedy nás
navždy opustil náš drahý otecko Lacko
Poór. Kto ste ho poznali venujte mu tichú
spomienku. S úctou, láskou a vďakou
spomína dcéra Eva s rodinou.
Dňa 14.3.2014 sme sa navždy rozlúčili
s našim drahým oteckom a dedkom Alojzom Bittnerom. Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom a
známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Dcéry Viera
a Anetta s rodinami.
Niet návratu ani nádeje, len cestička nás
k Tvojmu hrobu zavedie. Dňa 3. mája
uplynie rok, čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička,
svokra,
babička,
sestra, prababička
Zlatica Aurélia Satúryová rod. Tóthová. S láskou na Teba
spomíname, navždy
ostaneš v našich srdciach. Chýbaš nám.
Všetkým príbuzným,
priateľom a známym
touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za účasť
na poslednej rozlúčke s našou milovanou maminou Rozáliou Kaušitzovou.
Smútiaca rodina
Ach Bože, čo sa stalo?
Najdrahšieho človeka nebo nám vzalo.
Všade kde sa pozrieme, vidíme Ťa mama
dni bez Teba budú temné ako krutá zima.
Do konca života bude nám za Tebou
smutno.
Nikdy sa nezahojí naše zjazvené vnútro.
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Judit Bárdos hrá fair play vo filme Fair Play

Tím okolo filmu Fair Play, v ktorom hrá
hlavnú úlohu Senčanka Judith Bárdos,
potešil senecké filmové publikum. Exkluzívna predpremiéra česko-slovensko-nemeckého koprodukčného filmu pritiahla
10. marca do kina vedenie mesta Senec
(ktoré podporilo predpremiéru filmu),
poslancov Mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta, ale aj mnoho Senčanov, ktorí boli zvedaví na film, aj výkon
mladej Senčanky.
Eva Gažová, producentka spoločnosti
NOGUP Agency Slovakia, poďakovala
primátorovi Karolovi Kválovi za podporu
a privítala na pódiu Judit Bárdos, režisérku a scenáristku Andreu Sedláčkovú
a slovenského koproducenta projektu Erika Panáka.
Andrea Sedláčková podľa vlastných slov
objavila tému filmu Fair Play v článku
o tom, že sa našli v Čechách na Minis-

terstve zdravotníctva utajované materiály
o dopingu. Dokumenty obsahovali údaje o projekte štátom riadeného dopingu
v Československu, ktorý vznikol za spolupráce ministerstva zdravotníctva, vnútra
a športu. Svoju účasť v programe potvrdilo 144 športovcov. Nebolo ľahké nájsť
atlétov, trénerov a lekárov, ktorí napokon
boli ochotní spolupracovať so štábom
s podmienkou, že ostanú v anonymite.
Erika Panáka oslovila téma, ale ako správny producent bral do úvahy aj praktické
aspekty, napríklad spoľahlivosť českého
partnera. Jedným z jeho starostí bolo
zháňanie lokácií pre nakrúcanie a úprava
priestorov do dobového kontextu. Prezradil, že záber z pražského metra natočili
v Bratislave v budove Istropolisu.
Judit Bárdoš stvárnila hlavnú ulohu aj
vo filme Dom režisérky Zuzany Liovej.
Obe hlavné postavy, Eva z Domu a Anna

Osobnosti rozprávali gymnazistom o médiách
O poslaní médií a možnostiach študovať zaujímavé profesie tejto významnej oblasti
spoločenského života prišli
v uplynulých dňoch medzi
študentov Gymnázia Antona
Bernoláka v Senci besedovať
skúsení pedagógovia a tvorcovia rôznych mediálnych
obsahov z Fakulty masmédií
Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave. V rámci predmetu
Náuka o spoločnosti k septimánom a končiacim štvrtákom hovorili a na ukážkach
demonštrovali formy práce
v tlači, rozhlase, televízii, filme,

internete, fotografii alebo v reklame (sprava) medzinárodne
uznávaná filmová režisérka,
scenáristka, kameramanka,
fotografka, dizajnérka MgrArt.
Yvonne Vavrová, dlhoročný
novinár a publicista, poradca
dekana FM prof. PhDr. Andrej
Tušer, CSc. (mimochodom,
absolvent seneckého gymnázia z roku 1955), prodekani
fakulty PhDr. Mária Macková,
PhD. a PhDr. Richard Keklak,
PhD. Záštitu nad stretnutím mal riaditeľ gymnázia
RNDr. Jozef Radzo.
Text: er, Foto: gab, yv

z Fair Play sú si podobné. V hĺbke duše
majú kompas ukazujúci správny smer,
ktorý podvedome nasledujú, napriek
všetkým ťažkostiam. „Anna mi je tak trochu vzorom, pretože napriek jej mladosti
sa dokázala správne rozhodnúť,“ uviedla
Judit Bárdos.
Žiaľ, Miroslav Žbirka, autor titulnej pesničky, sa nemohol zúčastniť predpremiéry.
Jeho skladba vystihuje a dotvára atmosféru filmu a je prvou Žbirkovou skladbou,
ktorá bola inšpirovaná zábermi filmu.
Nahrávka vznikala v legendárnom londýnskom štúdiu Abbey Road a je v prvej
desiatke najhranejších skladieb.
Fair Play zapôsobil na seneckých divákov. Nedávna minulosť bola zobrazená natoľko autenticky, že sa dotkla
všetkých prítomných, bez ohľadu na ich
vek, pretože otázka osobnej slobody
a ceny, ktorú sme ochotní za ňu zaplatiť,
je stále aktuálna.
Text: VCs
Foto: Juraj Šebok
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A magyar ovinak új igazgatója van

Vyznamenali Györgya Sebőka

Március elsejétől Méry Beáta
a Szenczi Molnár Albert Óvoda igazgatónője. Képzettsége alapján óvónő és nevelőnő, a magánéletben pedig öt
gyermek édesanyja. Nincs híján tehát sem a szakmai, sem
a személyes élettapasztalatnak. Az első benyomásairól
és a terveiről kérdeztük. „ Tetszik a kolléganők munkája,
a verses, mesés foglalkozások, a sok mozgás az oviban
és jó érezni a munkatársak
segítőkészségét,
jóindulatát is. Szeretném erősíteni a
népiességet, a gyökerekhez
való kötődést az óvodai foglakozásokon. Fontos, hogy
sokat énekeljünk, megtanuljunk minél több magyar népi
mondókát, körjátékot, éneket.
Csak így lehet a gyerekeknek
gyönyörű magyar szókincsük

V rámci osláv 65. výročia založenia Csemadoku sa uskutočnilo 8. marca v Sládkovičove slávnostné zasadnutie Republikového predsedníctva Csemadoku. Na vedeckej konferencii „Naša
kultúra – záruka sebazáchovy” vystúpili aj predstavitelia sesterských organizácií z Karpatskej kotliny. Pamätnou plaketou
ocenili György Sebőka, vedúceho Klubu A. M. Szencziho
za jeho dlhoročnú prácu v oblasti kultúry. Gratulujeme! VCs

és majd ezután jöhet a többi nyelv is. Azt szeretném,
hogy minél jobban megismerjék az ovisok Szencet és
környékét. Manapság sokan
elmennek külföldre, de ha
sok szép élményük van az
otthoni környezetükről, akkor
örömmel jönnek majd vissza.
Szeretném, ha a szülők lelkes
segítői lennének a munkánknak, ehhez pedig folyamatos
párbeszédben kell lennünk
egymással.” – nyilatkozta
Méry Beáta. Kívánjuk az új
igazgatónőnek, hogy sikerüljön megvalósítania az
elképzeléseit! Méry Beátával a beiratkozás másnapján beszélgettünk, addigra
már 16 gyereket jelentettek
be, viszont helyhiány miatt
csak tízet tudnak felvenni.
VCs

Kitüntették Sebők Györgyöt
A Csemadok megalakulásának 65. évfordulója alkalmából zajló
jubileumi ünnepségsorozat részeként március 8-án, Diószegen
tartott ünnepi ülést a Csemadok Országos Elnöksége. „Kultúránk
– megmaradásunk záloga” címmel egy tudományos konferencia
is része volt a programnak, ahol felszólaltak a Kárpát-medencei
testvérszervezetek képviselői is. Emlékplakettek átadására is sor
került. A díjazottak közt ott volt Sebők György a Szenczi Molnár
Albert Klub vezetője is, aki a kultúra érdekében kifejtett sokéves
tevékenységéért részesült elismerésben. Gratulálunk! VCs

Oslavy 55. výročia založenia Spojenej školy s VJM A. M.
Szencziho sú z technických príčin preložené
z 26. apríla na 17. mája.
Megalakulása 55. évfordulójának megünneplését technikai
okokból április 26-áról május 17-re halasztja a Szenczi M.
A. Gimnázium és Szakközépiskola.

Pavol Frešo vyznamenal Máriu Mázik
Uznávaná stredoškolská profesorka chémie a biológie učila
od roku 1964 na Gymnáziu s VJM až do dôchodku. Na ocenenie
ju navrhol poslanecký klub SMK zastupiteľstva BSK, väčšinou jej
bývalí študenti, z vďaky za vedomosti a ľudskosť, čo sa od nej
naučili. Svoje pedagogické krédo zhrnula takto: „Naša generácia
ešte považovala za otázku cti obstáť tam, kam nás život povolal.
K riešeniu otázok výchovy treba mať cit. Násilím sa nedajú dosiahnuť trvalé výsledky, ale s humorom sa dá všeličo vyriešiť. Študenti
chcú zbúrať bariéry, ale dokážu akceptovať rozumné hranice.“ VCs

Škôlka s VJM má novú riaditeľku
Od 1. marca je Beáta Méry
riaditeľkou Materskej školy
A. M. Szencziho. Je učiteľkou
materskej školy a vychovávateľkou a matkou piatich detí.
Pýtali sme sa na jej prvé dojmy a na plány do budúcnosti. „Páči sa mi práca učiteliek, škôlka je plná básničiek,
rozprávok a pohybu. Cítim
dobrú vôľu a podporu kolegýň. Plánujem posilniť väzby na ľudové korene. Je dôležité, aby sme veľa spievali,
učili sa čo najviac maďarských ľudových veršovačiek
a hier. Len tak deti nadobudnú bohatú slovnú zásobu
v materinskom jazyku, až potom sa môžu učiť ďalšie jazy-

ky. Chcem, aby deti spoznali
Senec a jeho okolie. V súčasnosti veľa ľudí dlhodobo žije
v zahraničí. Ak majú pekné
spomienky z útleho detstva
na rodný kraj, tak sa sem
s radosťou vrátia. Budeme
úzko spolupracovať s rodičmi. Musíme s nimi viesť
permanentný dialóg, ak
očakávame od nich podporu.“- uviedla Beáta Méry.
Držíme jej palce, aby sa
jej darilo pri plnení svojich cieľov. Riaditeľku sme
navštívili počas zápisov,
mala už 16 prihlášok. Žiaľ,
pre
nedostatok
miesta
môže prijať len desať detí.
VCs

Pavol Frešo kitüntette Mázik Máriát
Az elismert kémia-biológia szakos középiskolai tanárnő 1964-től
tanított a Szenci MTNY Gimnáziumban, egészen nyugalomba
vonulásáig. A MKP Pozsony megyei képviselőcsoportja, egyben
volt tanítványai jelölték őt a díjra, szeretettel és hálából azért a
tudásért és emberségért, amit tőle tanultak. A pedagógiai hitvallását így foglalta össze: „A mi nemzedékünk még becsületbeli kötelességének tartotta, hogy megálljuk a helyünket ott,
ahova az élet szólított. A nevelési problémák megoldásához
pedig érzék kellett. Erőszakkal nem lehet sikert elérni, viszont
humorral sok mindent meg lehet oldani. A diákok lerombolják
a korlátokat, de el tudják fogadni az értelmes határokat.” VCs
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Az alapiskolások a „tudás-sztrádán” utaznak
Az OTP Fáy András Alapítvány
felvette a Szenczi Molnár Albert Alapiskolát az idei ismeretterjesztő és készségfejlesztő
programjába, melynek keretében március 4-én délelőtt
tartottak pályaorientációs tréninget a nyolcadikosoknak, a
kisebb felsősöknek pedig gazdasági ismereteket adtak át interaktív foglalkozás keretében.
A trénereket elkísérte Szencre Hajnal Virág, aki a „2014 a
külhoni magyar felsősök éve“
program
programfelelőse.
Matus Mónikával, az iskola
igazgatónőjével
megbeszélték a további együttműködés
lehetőségeit. „Olyan iskolákat keresünk, ahová másként
nem jutnának el igényes programok, vagy olyanokat, ahol
bizonyos téren kiemelkedő
munka folyik, ilyen a Sz. M. A.
Alapiskola is. Kétféle tréninggel
érkeztünk. Az egyik a gazdasági ismeretekre koncentrál, a
második tréningünk pályaorientációs foglalkozás, ahol ab-

ban segítünk, hogy a gyerekek
fölfedezzék magukban, hogy
miben ügyesek és a későbbiekben ennek alapján válas�szák meg a továbbtanulásuk
irányát.” – nyilatkozta Hajnal
Virág. Matus Mónika igazgatónő sokat tesz azért, hogy iskoláját rajta tartsa azon a virtuális
„tudás-sztrádán”, amelyen innovatív módszerek, rendhagyó
foglalkozások, tanulmányutak,
továbbképzések, konferenciák,
pályázati lehetőségek érhetők
el, mert csak így lehet fönntartani a minőségi oktatást.
Text: VCs

Spomienka na revolúciu z roku 1848-49
Na 15. marec, deň 166. výročia revolúcie a boja za slobodu a nezávislosť Maďarov z
roku 1848-49, pripadli voľby
prezidenta Slovenskej republiky, ale aj narodeniny Gyulu
Bárdosa, jedného z kandidátov na úrad prezidenta. Oslavy
revolúcie prebehli v Spojenej
škole a na ZŠ A. M. Szencziho
14. marca. Na Spojenú školu
už tradične zavítali študenti
z družobnej školy z Mosonmagyaróváru, aby si spolu
pripomenuli revolučné dni a
aby si zmerali sily vo futbale.
Členovia maďarskej komunity
sa zišli 16. marca v nedeľu,
pri hroboch Kisfaludyovcov.
Gábor Strešňák, vedúci Mestského múzea v Senci predniesol príhovor o revolučnej roli
Istvána Kisfaludyho, ktorý bol
počas revolúcie veliteľom seneckej Národnej stráže v hodnosti nadporučík. S recitáciou
a spevom vystúpili Mónika Németh a Réka Szőcs, žiačky ZŠ
A. M. Szencziho. Na záver zá-

stupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií maďarskej komunity položili vence
k pomníku Istvána Kisfaludy-ho, potom sa všetci presunuli
do múzea, kde budapeštiansky vojenský historik Róbert
Hermann priblížil revolučné
dianie z pohľadu vedy, pod
názvom „Sporné otázky revolúcie z roku 1848/49“. V pondelok 17. marca zožal veľký
úspech koncert skupiny Kicsi
Hang na ZŠ A. M. Szencziho, ktorý bol
posledným
článkom v reťazci spomienkových podujatí. Text: VCs
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Školáci ZŠ Szencziho na „vedomostnej diaľnici“

Nadácia OTP Fáy András
zaradila ZŠ A. M. Szencziho do osvetového programu
v rámci ktorého 4. marca
sa uskutočnil pre ôsmakov
orientačný tréning zameraný
na výber povolania a pre nižšie ročníky druhého stupňa
tréning zameraný na rozvoj
finančnej gramotnosti. Spolu
s trénermi zavítala na školu
aj Virág Hajnal, manažérka
programu „2014, rok zahraničných
druhostupňových
žiakov”. „Hľadali sme také
školy, ktoré by sa inak nedostali k náročnejším progra-

mom, alebo také, ktoré dosahujú výborné výsledky, takou je aj ZŠ A. M. Szencziho.
Prichádzame s dvoma typmi
tréningov. Jeden upriamuje
pozornosť žiakov na význam
zodpovedného narábania s
financiami a druhý tréning
pomáha žiakom identifikovať
svoje pozitívne danosti, aby
reálny sebaobraz im pomohol pri výbere budúceho povolania.“- vyjadrila sa Virág
Hajnal.
Riaditeľka Mónika Matus
robí veľa preto, aby podobnými aktivitami udržala
školu na pomyselnej vedomostnej diaľnici, na ktorej sú dostupné inovatívne
metódy a netradičné formy
vyučovania, študijne pobyty, doplňujúce vzdelávania,
konferencie a možnosti zapojenia sa do projektov, pretože len tak je možné zlepšiť
a udržať kvalitu vyučovania.
Text: VCs

Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról
Március 15-ére az 1848/49es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára esett
a
köztársaságielnök-választás napja és az egyik
elnökjelölt, Bárdos Gyula
születésnapja is. A Sz. M.
A. Alapiskola és a Közös
Igazgatású Sz. M. A. Gimnázium és MTNy Szakközépiskola diákjai 14-én, pénteken
tartották forradalmi megemlékezéseiket. Hagyományaikhoz híven a gimnázium és
szakközépiskola diákjai a
mosonmagyaróvári testvériskola diákjaival együtt ün-

nepeltek, majd fociban mérték össze erejüket. A magyar
közösség tagjai a szenci
temetőben, a Kisfaludy-síroknál találkoztak vasárnap,
ahol Strešňák Gábor méltatta Kisfaludy István néptanító
forradalmi szerepvállalást,
aki a szabadságharc idején a helyi nemzetőrök parancsnoka volt, főhadnagyi
rangban. Németh Mónika és
Szőcs Réka verssel és dallal
vettek részt a megemlékezésben. A temetői megemlékezés Kisfaludy István síremlékének megkoszorúzásával
ért véget, majd a résztvevők
átvonultak a Törökházba,
ahol Hermann Róbert budapesti hadtörténész tartott
előadást „Az 1848/49-es
szabadságharc vitás kérdései” címmel. Hétfőn március 17-én nagy sikert aratott
az ünnepségsorozat utolsó
láncszemeként megtartott
Kicsi Hang koncert a Sz.
M. A. Alapiskolában. VCs
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V Senci máme dve tenisové školy

Striebro z Čiech
HK PICCARD SENEC sa zúčastnil 16. marca v Českej republike v Hodoníne Turnaja
mladších žiačok v hádzanej. Turnaj hrali
tri české a tri slovenské družstvá. HK PICCARD SENEC hral päť zápasov. Naše dievčatá so štyrmi výhrami a jednou prehrou
vo finále obsadili druhé miesto.

Aj deti v Senci, ktoré inšpirovala Dominika Cibulková, sa môžu naučiť tenis
priamo v našom meste. V tenisovej škole PROFI Senec a v tenisovej škole
Return.
Deti so športovým duchom môžu začať chodiť na kurzy už
od piatich rokov individuálne alebo skupinovo. Kvalifikovaní tréneri ich počas
celého roka hravou formou zasvätia do tajov tohto krásneho športu.
V lete na otvorených kurtoch a v zime v krytej hale sa talentované deti pripravujú na závodný tenis. Po získaní základných zručností absolvujú celoslovenské súťaže mládeže.
Kedy je najlepší čas pridať sa k tenistom?
Počas apríla. Práve prebieha nábor detí do tenisovej prípravky.
PROFI Senec na www.tk-profi.sk alebo na info@tk-profi.sk
Return na www.tenis-senec.sk alebo na roboprinc@gmail.com

KravMaga nerobí z ľudí bojovníkov, ale učí ako chrániť seba a svojich blízkych
V Senci vzniklo občianske združenie SELF
– DEFENCE KRAV MAGA ACADEMY, ktoré učí techniky a taktiky praktickej sebaobrany. V dobe zvýšenej kriminality je
znalosť základov sebaobrany už nutná.
Výraz „KravMaga“ v hebrejčine znamená
boj zblízka. Pochádza z Izraela, pôvodne
bol určený pre silové zložky štátu v boji
proti teroristom. Táto technika sa neskôr
vyvíjala pre použitie širokej verejnosti ako
účinný systém sebaobrany. Nie je náročný, je ľahko zapamätateľný, techniky sebaobrany sú založené na prirodzených
a intuitívnych reakciách ľudského tela.
Dôležitou časťou tréningu KravMaga je
výuka efektívnych techník, posilnenie bojového ducha, navodzovanie vypätých situácií, riadenie a ovládanie agresivity, aby
bola prakticky použiteľná v stresových situáciách.
Myšlienkou KravMaga nie je z ľudí robiť
bojovníkov, ale učiť ľudí chrániť svojich
blízkych a seba. Dôraz sa kladie na predvídanie, prevenciu a vyhýbanie sa konfliktným situáciám. KravMaga je účinný
a zvládnuteľný systém pre všetky vekové
kategórie, pre mužov, ženy aj deti. Tréningy sú zamerané na psychiku jednotlivca,
ktorý je postavený pred výzvu riešiť neo-

čakávané situácie. Z obrany prechádza
do útoku a preberá kontrolu nad situáciou.
Tréningy sú trikrát do týždňa (v pondelok, v stredu a v piatok v čase o 18:45)
v priestoroch Strednej odbornej školy
na Kysuckej 14 pod vedením Jaroslava
Mesároša, inštruktora systému sebaobrany KravMaga so štyri a pol ročnou praxou

v odbore. Každý, aj bez predošlej skúsenosti v bojových umeniach, kto sa chce
naučiť zvládať stresové situácie, sebaobranný systém, alebo len získať lepšiu fyzickú a psychickú kondíciu, je v klube kedykoľvek v roku vítaný.
facebook.com/ SELF – DEFENCE KRAV
MAGA ACADEMY

SENČAN apríl 2014

ŠPORT

19

Hráčky musia mať senecké srdiečko, ktoré bije pre Senec
Napriek pracovným povinnostiam, rodinným problémom a niekedy aj obštrukciám zo strany kompetentných, vychovala mnoho skvelých volejbalistiek, ktoré jej majú byť za čo vďačné - Silvia Mészárosová.
História jedného zo štyroch tradičných
seneckých športov - volejbalu - sa začala
s menom profesora Mateja Széhera, ktorý
začal trénovať mladých chlapcov na seneckom gymnáziu. Talentovaným volejbalistom
fandilo na zápasoch celé gymnázium. Hrali
1. československú ligu za VŠP Nitra. Aj pod
ich vplyvom vyrastali a pridávali sa mladší,
medzi nimi aj môj manžel. Dievčatám sa na
gymnáziu venoval prof. Belaj, neskôr dlhé
roky prof. Škovránek - pod jeho vedením sa
dievčatá vypracovali a hrali najvyššiu možnú súťaž vo volejbale v juniorských kategóriách - 1. juniorskú ligu 6 rokov!!!
Na gymnázium prichádzali hráčky, ktoré
mali za sebou tréningový proces v žiackej kategórii. Na ZŠ Tajovského sa im venoval pán učiteľ Chríbik, neskôr Ondrej
Koreň. Postupne sa pridávali ďalšie pod
vedením charizmatického trénera, vtedy
vynikajúceho študenta jadrovej fyziky Milana Potočára. Posledným trénerom žiačok bol Peter Kobela. Keď odišiel, juniorky pod vedením Pavla Škovránka museli
postupne ukončiť činnosť, pretože nebolo odkiaľ dopľňať ich rady. Na gymnáziu
sa potom volejbalu venoval Anton Raffaj.
Vďaka pánu Potočárovi, ktorý po odchode
zo Senca v Bratislave založil tzv. mixovú
bratislavskú ligu, manželovi a ďalším hráčom a hráčkam sme v nej Senec reprezentovali 15 rokov a umiestňovali sa väčšinou
v prvej štvorke a aj viťazili.
Muži aj juniorky mávali v sobotu zápasy
doma. Bolo sa na čo pozerať a častokrát
aj po 4-zápasovom maratóne zostala chuť
a my „amatéri“ sme ostávali hrávať pre radosť.Postupne bolo menej chlapcov, ktorí
by si zahrali a tak sme zostávali dievčatá.
Po niekoľkých rokoch sa vytrácala motivácia a začala som hľadať spôsob, ako oživiť hru. Keď môj manžel a ďalši odišli hrať
Na nultom ročníku volejbalového turnaja pri príležitosti MDŽ sa stretli volejbaloví nadšenci, ktorí po večeroch
hrávajú v seneckých telocvičniach.
Spoznali sa a zmerali si sily. Turnaja sa
zúčastnilo 8 družstiev. Päť zo Senca,
dve z Trnavy a jedno z Kráľovej pri Senci. Nezostali sme nič dlžní tradícii a pred
začiatkom finálových zápasov chlapi,
ako správni džentlmeni, obdarovali
nežnejšie polovičky červenými karafiátmi. Potom už išlo do tuhého a súperi si
v zápasoch nič nedarovali. Vo vynikajúcom finálovom zápase nakoniec HIT Trnava porazil družstvo zložené z hráčok
a trénerov VK Senec. Jana Némethová

do Bratislavy tzv. „električkovú“ ligu, zistila
som, že liga funguje aj pre ženy. V roku 1993
sme sa prihlásili do 3. bratislavskej ligy žien.
Podarilo sa mi senecké ženy v tejto lige udržať až dodnes, napriek mnohým turbulenciám. Ženy na rozdiel od mužov majú hlavné
poslanie v živote - materstvo, bolo treba káder dopĺňať. Ale studnica hráčok vysychala
a uvedomila som si že, ak niekto nezačne
trénovať opäť dievčatá, nebude si s kým
zahrať. Tak vznikla myšlienka, prečo som aj
s Blankou Matlákovou - Leflerovovou oslovila v roku 1991 riaditeľku Venerčanovú, že
by sme chceli deti naučiť základy volejbalu.
Postupne som absolvovala trénerské vzdelanie až po najvyššie na FTVŠ a volejbalové
kempy s odborníkmi.
Najlepšou pomôcku pri výučbe je praktická
ukážka, preto som poprosila manžela, aby
mi pomáhal. Nemohli mať lepšieho učiteľa!
Bol výborným hráčom a deti z každej generácie ho mali radi. Prvé hráčky, ktoré pod naším vedením hrali žiacku bratislavskú ligu sú
dievčatá narodené v rokoch 1980. Podarilo
sa nám vychovať hráčky do extraligových
družstiev aj do juniorskej reprezentácie.
Za 20 rokov trénerskej praxe mi prešlo rukami veľa detí, o mnohých som si myslela,
že ich nenaučím ani len „chodiť“, nieto hrať
volejbal. Talent je len 20% úspechu, ale
pre úspech treba roky vytrvalo tvrdo pracovať. Práve pracovité hráčky boli najväčšou
motiváciou, prečo som s manželom tak
dlho vydržala popri zamestnaní a aj pri vážnych rodinných problémoch trénovať.
Chcem za tých 20 rokov poďakovať mojej najbližšej rodine, ktorá mi to umožnila.
Zvlášť manželovi, popri pracovnej záťaži
deti trénoval aj vozil na zápasy. Sestre a rodičom, ktorí sa v čase tréningov a zápasov
starali o nášho syna. Riaditeľke Venerčanovej, ktorá poskytovala a poskytuje deťom

priestory na tréningy aj zápasy. Bývalému
riadieteľovi Kowalovskému, S. Galbavej
za dlhoročnú spoluprácu pri zabezpečovaní priestorov na SOŠ Senec, v posledných
5 rokoch aj riaditeľovi ZŠ Mlynská za ústretovosť. Trénerom a trénerkám, ktorí nám
pomáhali: Škovránkovi, Trnkovi, Silvii Sponerovej - Fabóovej, Jane Stankovičovej Leginuszovej, Jarmile Belajovej - Čiernej.
Rodičom, ktorí pomáhali, zvlášť za celé
roky Jánovi Urbanovičovi, ktorý vozil deti na
zapasy. Za finanačné dary všetkým, MsÚ
Senec, veľmi výrazne a neviem či by sme
bez jej sponzorského daru v tom čase mohli
fungovať, vlastnej odchovankyni Svetlane
Drábovej-Pócsovej s manželom, Beate Kolárikovej - Beňovej, pani Medveckej, pánu
Pospíšilovi a všetkým, ktorí nám pomáhali. Vďaka hráčkam, ktoré na sebe pracovali
a aj keď sa neuplatnili vo vrcholovom volejbale, prispeli k tomu, že dnešné ženy sú na
1. mieste v 2. ženskej lige a môžu postúpiť
o úroveň vyššie a hrať 1. ligu.
Vďaka Pánu Bohu, že nám dal dosť zdravia
a síl na túto prácu a veľa správnych ľudí.
Medzi naše najväčšie úspechy patrí, že sa
hráčom podarilo hrať extraligu, dokonca ju
aj vyhrať alebo dopracovať sa až na špičku
a zúčastniť sa ME. Najväčším úspechom
však je, že volejbal v Senci žije a aj naším
malým prispením sa vracia na vrcholné pozície.
Dúfame, že sa dožijeme a o ďalších 20
rokov budeme môcť písať, ako hrá Senec
najvyššie súťaže a že budeme mať hráčov
v národných družstvách na vrcholných svetových podujatiach.
Milé moje už bývalé deti, vydržte, buďte skromné, pracovité a úspech sa
dostaví. Všetkým zúčastneným v súčasnom volejbalovom dianí v Senci to
zo srdca želáme!!! Silvia Mészárosová
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Gratulujeme najlepším seneckým športovcom za rok 2013
V našom meste máme veľmi veľa športových talentov. Z návrhov jednotlivých klubov vybrala Komisia športu a v internetovom hlasovaní aj Senčania tých najúspešnejších reprezentantov.

Vyhlásenie Športovca roka mesta Senec
za rok 2013 bolo významnou športovo-spoločenskou udalosťou. 12. marca sa
naplnila kinosála MsKS športovcami, rodičmi, fanúšikmi, podporovateľmi športu,
športovými funkcionármi a predstaviteľmi
mesta Senec, ktorých privítala moderátorka Tatiana Brezinská. Primátor mesta
Senec Ing. Karol Kvál v úvodnom vystúpení vyjadril svoju radosť nad tým, že
v Senci je veľa talentovaných športovcov.
Poďakoval sa športovcom za úspešnú reprezentáciu Senca aj Slovenska, zároveň
ocenil prácu trénerov, podporu zo strany
rodín športovcov, sponzorov a fanúšikov.
Ocenených športovcov privítali na pódiu
kinosály predstavitelia mesta, funkcionári
športových klubov a pozvaní hostia. Ceny

odovzdávali: primátor Ing. Karol Kvál,
prednostka Mestského úradu Ing. Jarmila Répássyová, predseda Komisie športu
Ing. Juraj Gubáni a členovia Komisie športu
Mgr. Vladimír Chríbik a Ivan Kolembus,
Juraj Jánošík – podpredseda SFZ, predseda Bratislavského futbalového zväzu,
Justín Sedlák - bývalý basketbalový reprezentant SR, Tomáš Mókoš – medzinárodný futbalový rozhodca, Stanislav
Angelovič – bývalý hráč FC Senec a MŠK
Žilina, Miroslav Lažo – hokejový reprezentant, momentálne hráč HK Skalica
a Mgr. Tomáš Singer – viceprezident Slovenskej volejbalovej federácie. K vytvoreniu príjemnej atmosféry večera prispeli
svojim programom aj malí basketbalisti, tanečná skupina Ladies, Miroslav
„Bruise“ Žilka, Capoeira zo štúdia Dance
Arena, ale aj vtipné vstupy moderátorky
Tatiany Brezinskej. Absolútnou víťazkou,
športovcom roka 2013 sa stala opäť neprekonateľná armwrestlerka Lucia Debnárová.

Víťazi v jednotlivých
kategóriách:
Jednotlivci
Dominik Špiriak - futbal
Lukáš Hlavatovič - futbal
Alexandra Šebeňová – petang
Dominika Kodajová – hádzaná
Nina Vrábelová – synchronizované plávanie
Lucia Debnárová - armwrestling
Michal Gonek – karate
Pavol Bitto – karate
Erik Zelman – bojové umenia
Peter Jankovič – lukostreľba

Kolektívy
AWK Senec – armwrestling
ŠK SFM Senec- starší dorast U19 - futbal
Mladší mini žiaci ŠŠK GABBO Senec basketbal
Skokan roka
Svätoslav Bollo – plávanie
Vanda Vláčilová – synchronizované plávanie
Zaslúžilý tréner a funkcionár športu
Silvia Mészárosová a Karol Mészáros –
volejbal
Internetové hlasovanie
Dominika Kodajová - hádzaná
Absolútny víťaz
Lucia Debnárová – armwrestling
Text a foto: VCs

