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Mesiac lásky a mesiac volieb do Európskeho parlamentu

Ročník 24 

Senecká korčuľa
10. mája sa bude už po šiesty raz  

súťažiť o Seneckú korčuľu.
Pripravte si kolieskové

korčule, športového
ducha a dobrú náladu. 

Registrácia o 8.00, Štart o 10.00
Slnečné jazerá - juh

Súťaž vo varení guláša 
3. mája 2014

 Slnečné jazerá – juh, Senec
Všetkých srdečne pozývajú:  MsÚ, Pic-
card Senec, Správa cestovného ruchu 

Senec, s. r. o., Región Senec
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Inšpiroval ma článok o najlepších špor-
tovcoch Senca. S pár chalanmi sme  
v reprezentácii SR, hráme ligu na silnej 
úrovni a nikto si na nás ani nespomenie. 
Hráme floorbal, ale nie za Senec, lebo tu 
nie sú na to podmienky. Potešili sme sa, 
že na GAB-e má byť hala, potom sa to zru-
šilo... V Senci by sa hodila multifunkčná 
2-3 podlažná budova ako v Malackách, je 
tam plaváreň, floorbalová hala, kde sa dá 
hrať hádzaná, futbal, basketbal a je tam 
posilňovňa. Uvažuje sa o niečom takom 
alebo o poriadnej hale? 

Maty, Senec

Na GAB sa bude stavať športová hala pre 
loptové hry. Mesto Senec zatiaľ inú športovú 
halu nemôže stavať, lebo musí riešiť priority 
mesta, napríklad nedostatok miest v mater-
ských školách a blížiaci sa zvýšený počet 
detí na základných školách. Veľmi radi by 
sme v Senci mali športovú halu pre všetky 
športy, finančné možnosti nám to však v sú-
časnosti neumožňujú.

Je možné v meste „urobiť lepší poria-
dok s psíčkarmi“? Znepokojuje ma, keď 
stretávam psov, aj bojové plemená, na 
miestach s veľkou frekvenciou ľudí a ma-
lých detí: Lichnerova ulica, okolie škôl  
a detských ihrísk, terasy kaviarní a reštau-
rácií, areál Slnečných jazier atď. Osobne 
by som bol spokojný, keby na takýchto 
miestach museli nasadiť majitelia psom, 
hlavne bojovým plemenám, náhubky.  
Za vrchol netolerantnosti považujem, keď 
sa počas karnevalu medzi toľkých ľudí 
príde niekto poprechádzať s „bojovým 
psom“ bez náhubku. Ďakujem. 

Pavol Holocsy

Platné zákony nám neumožňujú rozdeľovať 
psy na bojové a nebojové. Zákonom je de-
finovaný ako nebezpečný pes len ten, kto-
rý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, 
aby bol sám napadnutý alebo vyprovoko-
vaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 
v krajnej núdzi. Žiadnym zákonným spôso-
bom teda mesto nemôže obmedziť pohyb 
takýchto psov. Zostáva len žiadať od maji-
teľov psov, aby boli ohľaduplní voči svojim 
spoluobčanom.

Otázka 
pre primátora

Ak chcete položiť 
otázku primátorovi 
mesta Senec 
Ing. Karolovi Kválovi, 
napíšte nám na 
sencan@senec.sk.

Na programe bolo 24 konkrétnych bo-
dov a bod „Rôzne“, v  rámci ktorého 
sa diskutovalo najvášnivejšie. V úvode 
vystúpil primátor mesta Senec Karol 
Kvál s prehľadom významných uda-
lostí uplynulého obdobia. Medzi inými 
spomenul, že mesto Senec získal titul 
LED mesto roka strednej a východnej 
Európy na základe  úspešného ukon-
čenia projektu rekonštrukcie verejné-
ho osvetlenia. Medzi prerokovanými 
bodmi bol záverečný účet za rok 2013, 
pristúpenie k uzavretiu dohody o part-
nerstve medzi mestami  Kőszeg a Se-
nec, ale aj rozhodnutie o zmene platu 
primátora v zmysle zákona č. 253/1994 
Z. z.. V bode rôzne PhDr. Ivan Ivančík 
prezentoval žiadosť vlastníkov bytov o 
pomoc poslancov MsZ pri riešení ne-
možnosti parkovania na ulici SNP a 
Turecká, zamedzeného prístupu k do-
mom Kollárova 13, 15 a 17 po cestnej 
komunikácii a neexistencie stanoviš-

ťa kontajnerov odpadu na rohu ulice 
Kollárova a Turecká. Počas rokova-
cieho dňa sa poslanci viackrát vrátili 
k problematike pozemku za poliklini-
kou. Zazneli rôzne názory na konanie 
BSK a predstaviteľov mesta Senec v 
čase predaja pozemku. Primátor, ako 
aj viacerí poslanci opakovane vysvet-
lili okolnosti, ktoré viedli k súčasnému 
stavu. Diskusia neviedla ku zbližovaniu 
protichodných názorov. Na záver vy-
stúpili aj seneckí občania  s aktuálnymi 
otázkami Poslanec NR a bývalý minis-
ter životného prostredia József Nagy, 
ktorý ponúkol mestu pomoc pri riešení 
environmentálnych projektov, ako bu-
dovanie retenčných nádrží, pri vyhla-
sovaní chránených území, či riešenia 
problému so znečisťovaním ovzdu-
šia nepríjemným zápachom. Celý 
záznam zasadnutia MsZ je dostupný  
na http://www.zastupitelstvo.sk/.

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 24. apríla

Kto rozhodoval a aká bola chronoló-
gia predaja pozemku za poliklinikou 
súkromnému developerovi? Ako te-
raz zástupkyňa BSK v sociálnych a 
zdravotných otázkach Gabriella Né-
meth zabezpečí, aby mali občania 
Bratislavského kraja kde zaparkovať? 
Ľudia s barlami musia chodiť aj 200 
metrov pešo, aby sa dostali na polikli-
niku. Nespokojný zo Senca

Ďakujem pekne za otázku, budem 
sa Vám snažiť chronologicky odpo-
vedať.Zastupiteľstvo Bratislavského 
samosprávneho kraja schválilo dňa 
11.6.2010 Uznesením č. 34/2010 preby-
točnosť deviatich nehnuteľností. Predaj 
sa mal uskutočniť spôsobom vyhláse-
nia verejnej obchodnej súťaže. Ďalšia 
verejná súťaž bola vyhlásená na  šty-
ri prebytočné nehnuteľnosti v dňoch  
10.11.2010 a 4.10.2011, avšak neúspeš-
ne. Záujem o kúpu týchto nehnuteľ-
ností neprejavil žiadny uchádzač. Dňa 
24.9.2012 BSK opäť vyhlásil verejnú 
súťaž, v rámci ktorej obdržala komisia 
len jednu žiadosť o účasť. Komisia na 
svojom zasadnutí dňa 31.10.2012 pre-
rokovala túto jedinú doručenú žiadosť 
na odkúpenie predmetného pozemku. 
O kúpu nehnuteľnosti-pozemku prejavi-
la záujem  spoločnosť Pozemné stavby 
SC s.r.o., Mliekárenská č.1, 821 09 Bra-
tislava, za cenu 500.000.- Eur. Komisia 
po prejednaní predloženej žiadosti od-
poručila Zastupiteľstvu BSK odpredaj 
schváliť. Uznesením č.119/2012 zo dňa 

7.12.2012 bol predaj prebytočného ma-
jetku – nehnuteľnosti v Senci, konkrétne 
pozemku pri budove Polikliniky Senec,  
schválený. Pre úplnosť informácie ďalej 
uvádzam nasledovné: Kupujúci vyššie 
uvedeného pozemku bol vopred infor-
movaný Mestom Senec ako aj BSK o 
tom, že pozemok, ktorý chce kúpiť, je v 
platnom Územnom pláne mesta Senec 
určený ako verejná zeleň. Oboznámený 
bol aj s faktom, že Mesto Senec nemá 
v úmysle ani v budúcnosti  toto funkč-
né využitie pozemku zmeniť. Kupujúci 
aj napriek týmto informáciám pozemok 
odkúpil.
K otázke týkajúcej sa parkovania moto-
rových vozidiel pacientov v okolí budo-
vy Polikliniky sa žiaľ musím vyjadriť, že
je mi ľúto, že majú pacienti problémy s 
parkovaním. Je to však súčasný prob-
lém aj iných miest, nakoľko ani pred 
veľkými nemocnicami v Bratislave nie 
je  možné parkovať vždy bezprostred-
ne pred vchodom do budovy. Pacienti 
musia chodiť niekedy aj viac ako 200 
metrov, pričom tieto nemocnice navští-
vi denne viac pacientov ako Polikliniku 
v Senci. Pre zdravotne postihnutých je 
už aj v súčasnosti vyhradené pri Tu-
reckom dome miesto na parkovanie a 
ja budem osobne iniciovať  vytvorenie 
ďalších miest vyhradených pre obča-
nov so zdravotným postihnutím v blíz-
kosti budovy polikliniky.
 
                        PhDr. Gabriella Németh
                      

Otázka pre podpredsedníčku BSK
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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

„Dlhý týždeň“ 
Možnosť osobne si prevziať rozhodnutia  
za daň z nehnuteľností, za komunálny od-
pad 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 pracovis-
ko 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 a 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
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Spoločnosť AVE Bratislava s.r.o. na zá-
klade platnej zmluvy s mestom Senec 
zabezpečuje zvoz komunálneho aj se-
parovaného odpadu vo všetkých rodin-
ných domoch v Senci. Spolu na zákla-
de zvozového plánu obsluhuje približne  
2 600 rodinných domov niekoľkokrát do 
týždňa. V rodinných domoch zbierajú 
obyvatelia mesta Senec komunálny od-
pad do čiernych plastových nádob a na 
separovaný zber využívajú farebné plas-
tové vrecia podľa príslušných zložiek 
komunálneho odpadu. Pri separovanom 
zbere sa u obyvateľov vynára množstvo 
otázok, preto sa budeme venovať aspoň 
najzákladnejším oblastiam.

Princípy separovania v rodinných do-
moch:
V rodinných domoch je separovanie jed-
notlivých druhov vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov rovnaké, ako aj  
v ostatných domácnostiach bytových do-
mov. V jednoduchom zhrnutí platí, že sa 
separujú len vyprázdnené a opláchnuté 
komodity podľa nasledovných pravidiel:
Papier
Patrí sem: papierové obaly, posklada-
né roztrhané krabice a kartóny, noviny, 
časopisy, kancelársky papier, zošity, re-
klamné letáky, telefónne zoznamy.
Plasty
Patrí sem: PET fľaše od nápojov, fareb-
né aj biele (ich objem je potrebné najskôr 
zmenšiť zošliapnutím, stlačením), čisté 
plastové obaly zo saponátov, šampónov, 
tekutých mydiel a pod., rastlinných ole-
jov, potravín, destilovanej vody.
Sklo
Patrí sem: nevratné obaly zo skla od ná-
pojov biele aj farebné, sklenené nádoby, 
tabuľové sklo, sklenené črepy.

Kovy
Patrí sem: kovové obaly, konzervy, kovo-
vé výrobky a súčiastky, alobal, nápojové 
plechovky, alobalové a hliníkové časti 
obalov: sťahovacie časti z jogurtov, termi-
xov, šalátov a paštét, hliníkové nádobky  
z čajových sviečok.

Aby sme neplytvali zbytočne miestom, 
kartónové krabice sú poskladané a plas-
tové fľaše stlačené. Ostatné odpady, kto-
ré je možné z komunálneho odpadu vy-
triediť, patria na zberný dvor. Biologicky 
rozložiteľný odpad môžete odovzdať tiež 
na zbernom dvore, ale jeho najlepším vy-
užitím je kompostovanie.

Prideľovanie vriec: 
Separovaný zber v rodinných domoch sa 
dáva do plastových vriec:
Papier – modré vrece
Plast – žlté vrece
Kovy – červené vrece
Sklo – zelené nádoby, ktoré sú rozmiest-
nené po Senci.
Platí pravidlo, že za naplnené vrece do-
stane obyvateľ rodinného domu vždy 
náhradné vrece na „výmenu“. Mnohí oby-
vatelia sa pýtajú najmä na červené vrecia 
na kovy. Na prvý zber kovov použije 
domácnosť akékoľvek vrece, ktoré má. 
Keď ho pripraví na odvoz, dostane už 
na výmenu príslušné červené vrece. 
Na odvoz sa vykladajú len plné vrecia.

Zvoz vyseparovaných zložiek
Jednotlivá farebnosť vriec je dôležitá  
z dôvodu zníženia nákladov pri zvoze 
jednotlivých druhov vyseparovaných 
zložiek komunálnych odpadov. Zvoz se-
parovaného zberu sa vykonáva zvozo-
vými vozidlami, ktoré sú určené na tento 

zber vždy v stredu. Komunálny odpad sa 
zváža podľa rozpisu ulíc, ktorý je uverej-
nenený aj na stránke mesta v sekcii Od-
padové hospodárstvo. Všetky vrecia sa 
vyzbierajú a vyvezú na skládku odpadov  
v Senci, kde má spoločnosť AVE Brati-
slava s.r.o. linku na dotrieďovanie dru-
hotných surovín. Odpad sa tam ručne 
dotriedi a tak sa pripraví na ďalšie spra-
covanie. Pokiaľ však obyvatelia separujú 
nesprávne a miešajú plastové, papierové 
a kovové obaly, spravia z toho vlastne ko-
munálny odpad, ktorý je pre dodatočné 
dotriedenie príliš nákladný na čas a fi-
nančné prostriedky.

Čistota vyseparovaných zložiek
Obyvatelia rodinných domov v meste 
Senec sú v separácii veľmi zodpovední. 
Je to vidieť na jednotlivých vytriedených 
zložkách, aj pri následnom dotrieďovaní 
samotného separovaného zberu. Samo-
zrejme, zopár vriec sa nájde aj znečiste-
ných, ale celkovo sa každoročne zvyšuje 
kvalita vyseparovaných zložiek, čím mô-
žeme konštatovať, že ľuďom nie je ich ži-
votné prostredie ľahostajné. 
Chceme poďakovať všetkým občanom, 
ktorí neustále skvalitňujú separáciu v ich 
domácnosti, pretože tým dávajú odpadu 
druhú šancu.

Rodinné domy a separácia

1. apríla sa pri Pamätníku 
osloboditeľov stretol primátor 
mesta Senec Ing. Karol Kvál  
s členmi ZO SZPB Senec. Piet-
nym aktom si uctili pamiatku 
padlých vojakov, ktorí pred 69. 
rokmi pre našu slobodu prišli 
o život! Žijeme v dobe, keď je 
mier veľmi krehký a úlohou 
členov SZPB, ale aj všetkých 
ľudí je dbať o jeho zachovanie! 

Lýdia Nedvědová, 
tajomníčka ZO SZPB Senec.

Česť a sláva 
osloboditeľom!



Uzávierka 
ďalšieho 

čísla 
21. mája.
Viac na 
www.

senec.sk
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Váš starý otec László Ásványi bol poslan-
com Národnej rady SR za MKDH počas 
dvoch volebných období. Ovplyvnil Vás 
jeho príklad?
Dedo sa do politiky dostal až v dôchodko-
vom veku. Jeho kariéra a pôsobenie však 
bolo výrazné na národnej úrovni v NR SR, 
ale aj v komunálnej politike, v Seneckom 
mestskom zastupiteľstve. Páčilo sa mi, 
ako úprimne a húževnato sa usiloval o 
pozdvihnutie Senca. Dedo mi bol akým-
si príkladom, že sa to dá robiť statočne a 
čestne. 
Prečo vybrala práve Vás Edit Bauer za 
svojho asistenta? 
Mal som veľké šťastie, že som vedel preu-
kázať svoju pripravenosť v pravý čas. Pra-
coval som vtedy ako zahraničný tajomník 
SMK. Stranu som zastupoval na rôznych 
zasadnutiach v EU. Navyše som už mal za 
sebou aj stáž v Európskom parlamente. 
Absolvoval som aj sériu tréningov zamera-
ných na asistentskú prácu pri poslancoch 
EP. 
Aké boli začiatky v Bruseli?
Začal som pracovať vo veľmi odlišnom 
kultúrnom prostredí. V podstate bolo tre-
ba začať život odznova. Stála však pri mne 
moja manželka, s ktorou sme sa zosobá-
šili pred odchodom do Bruselu, 1. mája 
2004. Manželka mi je dodnes veľkou opo-
rou. 
Ako sa pracuje v Európskom parlamente?
Práca v EP je výrazne odlišná od práce v 
národnom parlamente. Neexistuje tam ko-
alícia a opozícia v pravom slova zmysle. 
Pri každom hlasovaní sa hľadajú partneri. 
Aj skúsení politici, akou už vtedy Edit Bau-
er bola, sa museli novým podmienkam 
prispôsobiť. Samotná práca asistenta eu-
roposlanca je veľmi rôznorodá, od admi-
nistratívnych povinností až po spolutvorbu 
legislatívy, od organizovania každodenné-
ho života poslanca až po vypracovanie 
pozmeňujúcich návrhov k zákonom. 
Ako ste si zariadili svoj súkromný život v 
cudzine?
Zopár mesiacov po presťahovaní sa nám 

narodil syn a neskôr aj dcéra. Nemali sme 
po ruke starých rodičov, ktorí by nám ve-
deli pomôcť s výchovou detí. Oni sa tiež 
museli zriecť radosti vidieť ako ich vnúča-
tá vyrastajú. Na Slovensko sa nám darilo 
prísť len tri či štyrikrát za rok. Kristóf má 
už 9 a Anna 5 rokov. Chodia do Európskej 
školy resp. škôlky, učia sa po francúzsky, 
ale majú aj hodiny slovenčiny, doma hovo-
ríme po maďarsky. Sú vlastne trojjazyční 
a vôbec im to nerobí problémy. Samotný 
Brusel je veľkomesto s malomestským 
charakterom s množstvom parkov, udržia-
vanou zeleňou, ktorého neodmysliteľnou 
súčasťou je belgická čokoláda a pivo.
Na čo ste najviac hrdý z uplynulého de-
saťročia?
Práca v Európskom parlamente je tímovou 
prácou. Predovšetkým som hrdý na to, že 
som mohol pracovať v tíme jedného z naj-
aktívnejších politikov EP. Pani poslankyňa 
Bauer si vydobyla uznanie kolegov svojou 
aktivitou a angažovanosťou pre tvorbu 
kvalitnej európskej legislatívy. Škoda, že   
o činnosť  europoslancov je malý záujem 
zo strany slovenských médií. 
Aké bude podľa Vás ďalšie smerovanie 
Európskej únie?
Isté je, že rozšírenie, aké únia zažila pred 
10 rokmi, sa v blízkej budúcnosti nezopa-
kuje, ak vôbec. Išlo vtedy o krajiny s veľmi 
rôznymi kultúrnymi a ekonomickými sys-

témami. I keď má Európska únia v súčas-
nosti problémy, mali by sme si uvedomiť, 
že malé krajiny v Európe nemajú šancu 
samostatne uspieť v globálnom svete a 
konkurovať veľmociam ako Čína alebo 
India. Preto musíme urobiť všetko pre to, 
aby sa upevnila európska integrácia a aby 
sme sa aj ekonomicky čo najviac priblížili 
k vyspelým regiónom Európy.
Čo považujete za hlavné poslanie europo-
slanca?
Europoslanec je povinný sa zapájať do 
tvorby európskej legislatívy s vedomím, 
že zastupuje záujmy občanov Slovenska. 
Musí hľadať spojencov aj na domácej poli-
tickej scéne, aby sa dostali európske témy 
do povedomia  ľudí. Treba si uvedomiť, že 
v súčasnosti už zhruba 80 percent legisla-
tívy, ktorá platí na Slovensku, pochádza z 
Bruselu a jednotlivé členské štáty ich len 
presadia do svojho legislatívneho systé-
mu. Význam únie teda neustále rastie a 
bude rásť aj v budúcnosti. Treba spoloč-
ne nájsť spôsob, ako sa dá účinne priblížiť 
občanom jednoznačná, priama spojitosť 
politiky na európskej úrovni s každoden-
ným životom jednotlivca. S tým súvisí aj 
účasť na voľbách do Európskeho parla-
mentu, ktorá je priamo úmerná informova-
nosti občanov o európskej politike. 
                                                             VCs

Mladý veterán v Európskom parlamente
Gábor Klenovics má len tridsaťšesť rokov, ale už desať rokov pôsobí v Bruseli  ako asistent Edit Bauer, poslankyne Európskeho 

parlamentu. V májových voľbách kandiduje za europoslanca vo farbách SMK. Vyštudoval ekonómiu v Bratislave. Zamestnal sa na 
Úrade BSK, kde sa oboznámil s regionálnou politikou. Neskôr pôsobil aj ako tajomník SMK pre zahraničné vzťahy. V roku 2004 sa 

začala jeho politická dráha v „hlavnom meste“ Európskej únie. Je stále hrdým Senčanom. Tu vyrastal, absolvoval základnú a stred-
nú školu. Dodnes trávi letá najradšej na brehu Slnečných jazier. 
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Od 10. marca spustil Okresný 
úrad v Senci nové klientske cen-
trum, ktoré fungovalo v testo-
vacom režime. V súčasnosti už 
plne funkčné klientske centrum 
vybavuje agendu okresného úra-
du (odbor všeobecnej vnútornej 
správy, odbor živnostenského 
podnikania), špecializovanú štát-
nu správu (katastrálny odbor, 
odbor cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií a odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie) a 
aj agendu Policajného zboru SR 
(dopravný inšpektorát, doklado-
vá agenda). Namiesto cestovania 
po úradoch či už v Senci alebo v 
Bratislave si teda môžeme vyba-
viť všetku agendu štátnej správy 
pod jednou strechou. 
Otvorenie klientskeho centra je 
súčasťou reformy štátnej správy 
ESO, ktorej cieľom je zefektívniť 
fungovanie, zabezpečiť kvalitu, 
transparentnosť a dostupnosť ve-
rejnej správy pre všetkých. Znižu-
jú sa náklady na fungovanie verej-
nej správy a zjednodušuje sa vy-
bavovanie na štátnych úradoch. 
Pre občanov sú hlavnými výhoda-
mi znížené náklady – občan ne-
musí cestovať na rôzne úrady, ale 
všetko vybaví na jednom mieste, 
ušetrený čas – namiesto náv-
števy viacerých úradov príde len 
raz priamo do klientskeho centra  
a komfort – vyvolávací systém  
a prítomnosť supervízora.

Klientske centrum má bezbarié-
rový prístup a pred budovou vy-
hradené parkovisko pre klientov, 
ktoré zabezpečilo Mesto Senec.

Príklad:
Vlastník lesného pozemku v ka-
tastrálnom území Reca chce svoj 
pozemok využívať na rekreačné 
účely a chce si na ňom posta-
viť rekreačnú chatku a vysadiť 
okrasnú zeleň. Na zrealizovanie 
zámeru je potrebné vyňať les-
ný pozemok z plnenia funkcií 
lesov. Nedávno musel navštíviť 
Obvodný lesný úrad v Bratislave 
a podať tam žiadosť. Obvodný 
lesný úrad si vyžiadal k žiadosti 
zámer využitia lesného pozemku,  
2 kópie katastrálnej mapy, územ-
no-plánovaciu informáciu z obce, 
znalecký posudok, výpis z listu 
vlastníctva, vyjadrenie užívateľa 
lesného pozemku Lesy SR a kolky 
v hodnote 30 eur. Po doložení ná-
ležitostí zistil, že lesný pozemok 
je zaradený do 2. stupňa ochra-
ny prírody a žiadateľ musí doložiť 
aj súhlasné stanovisko odboru 
životného prostredia, ktorý sídli  
v Senci. S týmto dokladom musel 
opäť navštíviť Obvodný lesný úrad 
v Bratislave. Vlastník pozemku 
musel precestovať 70 kilometrov.  
V súčasnosti celú agendu vybaví  
na jednom mieste, v rámci klient-
skeho centra. 

Zdroj: MV SR a OÚ

V Senci oficiálne otvorili klientske centrum Okresného úradu
Za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka a prednostu Okresného úradu Martina 

Doboša bolo slávnostne uvedené do plnej prevádzky 26. marca ako deviate na Slovensku.

Minister vnútra poďakoval primátorovi mesta Senec  
za pomoc pri zabezpečení parkovania pre klientov.

Spoločnosť Dalkia pripravila pre 
žiakov základných škôl na celom 
Slovensku 9. ročník výtvarnej súťa-
že zameranej na ochranu životného 
prostredia, tento rok pod názvom 
Lesy okolo nás. Jej cieľom je vytvá-
rať a prehlbovať vzťah detí k život-
nému prostrediu. „V Dalkii životné 
prostredie chránime efektívnejšou a 
ekologickejšou výrobou tepla, ktorá 
je našou hlavnou aktivitou podnika-
nia. Vzdelávanie v oblasti ochrany 
životného prostredia tiež považuje-
me za veľmi dôležité. Preto som veľ-
mi rád, že aj vďaka dlhoročnej tradí-

cii vzdelávacích súťaží sa nám darí 
šíriť osvetu v oblasti ochrany život-
ného prostredia,“ povedal Vincent 
Barbier, generálny riaditeľ Dalkie na 
Slovensku. Slávnostné vyhodno-
tenie prác detí zo základných škôl 
zo Senca, z Vrábeľ a Vrbového sa 
uskutočnilo v Senci. Víťazom lokál-
neho kola sa stala trieda 4. B zo ZŠ 
V. Záborského z Vrábeľ. Na druhom 
mieste sa umiestnila trieda 2. C zo 
ZŠ J. G. Tajovského (Senec) a tre-
tie miesto obsadila trieda 4. A zo ZŠ 
Aberta Molnára Szencziho (Senec).

Zdroj: Dalkia

Deti už vedia ako chrániť lesy - lokálne kolo súťaže Lesy okolo nás
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Prvý máj oslavovali Senčania aj v roku 1957. Sprievod sa tiahol mestom za 
viac či menej nadšeného skandovania budoveteľských hesiel.

Historický Senec Riadková inzercia

PREDÁM LIAHEŇ 60 euro. 
tel.: 0907181800

Pozvánka na púť
25. jubilejný festival v Medžugorií
30.7. – 7.8. 2014
cena 197 eur (ubytovanie, cesta 
autobusom, poistenie, 5x obed)
Prihlásiť sa môžete do 15.5.2014 
u: Anna Širilová, 0902 281 250, 
adka795@gmail.com

Inzercia

Chválime

• Senčanov, ktorí sa zapojili do jarné-
ho upratovania a rešpektovali pokyny 
zamestnancov MsÚ. Konáre a elektro-
odpad dávali vedľa kontajnerov, kde 
sa následne triedil a spracovával. Aj 
jarným upratovaním robíme niečo pre 
seba, mesto a životné prostredie. 

• záhradkárov, ktorí si upravujú predzá-
hradky a skrášľujú ulice mesta.

Karháme

• Za budovou pošty sa začali pri kon-
tajneroch komunálneho odpadu kopiť 
odpadky, ktoré tam pravdepodobne vy-
nášajú neďaleké prevádzky. Asi chceli 
ušetriť a tak si dohodli menší počet 
odvozov ako skutočne potrebujú. Pod-
ľa zložiek odpadu má Mestská polícia 
indície o totožnosti prevádzky, ktorá sa 
takto previnila. Ak by sa to opakovalo, 
tak príslušné orgány budú konať.

Dobrovoľný hasičský zbor  
v Senci 

srdečne pozýva na 

135. výročie 
založenia DHZ Senec. 

31. mája 2014 o 13:00 
na severnej strane  
Slnečných jazier.

Pri tejto príležitosti sa bude konať 
4. ročník medzinárodnej súťaže 

s historickými ručnými striekačkami.

Jozef Bordáč, veliteľ DHZ v Senci
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Príprava na letnú sezónu začína každo-
ročne už na veľtrhoch cestovného ruchu, 
ktorých sa Správa cestovného ruchu 
Senec s. r. o. zúčastňuje hlavne v mesia-
coch január – marec. 
Prezentovala sa na dvoch medzinárod-
ných veľtrhoch cestovného ruchu - v Brne 
a v Ostrave spolu s Regiónom Senec. 
V Bratislave, Prahe a vo Viedni sme v 
rámci Bratislavského samosprávneho 
kraja znova zastupovali aj celý región 
Senca. Propagovali sme hlavne ubytova-
cie zariadenia v  meste a na Slnečných 
jazerách. Verejnosť sa zaujímala o kultúru 
a zábavu počas letnej turistickej sezóny, 
o novinky pred sezónou, o kvalitu vody 
v jazerách, o zaujímavostiach a rôznych 
atrakciách v okolí Senca. Ešte je pred 
nami výstava cezhraničného cestovného 
ruchu regiónov SR a ČR 16. - 18. mája v 
Trenčíne.Dúfame, že propagáciou senec-
kého regiónu a Slnečných jazier sa nám 
podarí  prilákať veľa spokojných turistov a 
rekreantov nielen v nadchádzajúcej letnej 
sezóne, ale aj mimo nej.
V prípade priaznivého počasia a väčšie-
ho počtu návštevníkov otvárame sociál-
ne zariadenia v areáli Slnečných jazier 
už koncom apríla - začiatkom mája. Od 
tohto obdobia už vynakladáme finančné 
prostriedky na prevádzku celého areálu 
(sociálne zariadenia, upratovanie, polie-
vanie a kosenie trávy, úprava záhonov, 
výsadba kvetín a stromov, prevádzka 
bungalovov a apartmánu najmä kvôli 
školským výletom...).
Počas májových a júnových víkendov 
pribúda návštevnosť v areáli (domáci 
návštevníci, účelové cvičenia žiakov zák-
ladných a stredných škôl, behy zdravia, 
burzy starožitností a zberateľstva, luko-
strelecké preteky, preteky modelárov, 
majáles, súťaž mladých záchranárov, 
Senecká korčuľa, triatlon, lety balónom, 
varenie guláša, celoštátna výstava psov 

všetkých plemien, prevádzka väčšiny bu-
fetových a reštauračných zariadení...). 
Výber vstupného do areálu budeme v júni 
realizovať v prípade priaznivého počasia  
len počas víkendov.
Oficiálne sa letná sezóna začína 1. júna, 
ale v prípade pekného počasia už kon-
com mája môže spoločnosť poskytovať 
služby v predstihu. 
Slnečné jazerá sú jedným z mála prírod-
ných kúpalísk na Slovensku, kde je za-
bezpečená nepretržitá vodná a  zdravot-
ná záchranná služba a strážna bezpeč-
nostná služba. O ochranu a bezpečnosť 
návštevníkov sa stará štátna aj mestská 
polícia. 
Slnečné jazerá sú pred začiatkom letnej 
sezóny pod drobnohľadom hygienikov, 
ktorí kontrolujú spôsobilosť hygienických 
a sociálnych zariadení a počas letnej tu-
ristickej sezóny každé dva týždne odobe-
rajú vzorky vody na zistenie jej kvality.
Správa cestovného ruchu začne pre-
daj permanentných vstupeniek 2. mája 
v Turistickom informačnom centre 
(Turecký dom - Múzeum) v pracovných 
dňoch pondelok až piatok od 8. do 16. 
hod., od 2. júna od 8. do 18. hod. a v so-
botu od 9. do 13. hod. Predaj bude za-
bezpečený od 1. júla aj na hlavných re-
cepciách Slnečných jazier.

Ceny celosezónnych permanentiek:
Senčania – dospelí 8 eur
Senčania – deti od 6-15 r., dôchodcovia, 
ZŤP 4 eur
Nesenčania 16 eur
Celosezónna s automobilom 26 eur
Podnikové chaty, hotely 26 eur
Služobný preukaz s automobilom 15 eur 
(zásobovanie)
Týždenná – dospelí 8 eur
Týždenná – deti od 6-15 r., dôchodcovia, 
ZŤP 5 eur
Denná vstupenka:
Dosp. (8. - 16. hod.) 2 eur
Deti od 6-15 r., dôchodcovia, ZŤP (8.  - 16. 
hod.) 1,50 eur
Jednotné vstupné (16. - 18. hod.) 1 eur

V rámci prípravy na sezónu sa na se-
vernej a južnej strane Slnečných jazier 
kompletne zrekonštruovali sociálne za-
riadenia (toaletné misy, pisoáre, umý-
vadlá, vodovodné potrubie, obkladačky, 
dlažba, sadrokartón). V bungalovoch sa 
dokončila výmena postelí a chladničiek.
Väčšia investícia smerovala na spevnenie 
a úpravu brehov na severnej pláži (beto-
náž) a južnej pláži (štrk), do rekonštrukcie 
vonkajších spŕch.Dokončili sme naváža-
nie štrku na východnú pláž a deti sa tam 
môžu vyšantiť na novej lanovej preliezke.
Prosíme všetkých návštevníkov Slneč-
ných jazier, aby nám pomohli udržať čis-
totu a poriadok v areáli. Odpadky patria 
do kontajnerov. Ak by ste videli niekoho, 
kto ničí majetok mesta alebo súkromných 
vlastníkov, volajte Mestskú políciu - 159.
Veríme, že k spokojnosti a pohode náv-
števníkov počas  letnej turistickej sezóny 
okrem kvalitných  služieb poskytovaných 
Správou cestovného ruchu  a ostatnými 
podnikateľskými subjektmi prispeje aj 
pekné počasie.

Ing. Róbert Podolský,
riaditeľ SCR Senec s. r. o., 

výkonný riaditeľ Región Senec

Blíži sa letná turistická sezóna na Slnečných jazerách 
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Country guláš 2014
Na  Slnečných  jazerách  sa  5.  apríla  konala  súťaž  vo  varení  gulášu  „Country  
guláš 2014“ v réžii reštaurácie Country Saloon Senec, akcia s úžasnou atmosférou 
a ešte krajším posolstvom. Výborná hudba, príjemné chute, vône, zábava pre deti, 
vydarené počasie. Výťažok z predaja gulášu 1133,91 EUR bol venovaný nášmu 
združeniu Nezábudka v Senci. Výherca súťaže nám venoval aj svoju výhru 2 
ks wifi routerov a 6 vstupeniek do Aquathermalu Senec. Boli sme všetci dojatí! 
Naša veľká vďaka patrí organizátorovi akcie pánovi Helferovi, majiteľovi reštaurácie 
Country Saloon, jeho spolupracovníkovi Radoslavovi Dosedelovi a hlavne všetkým 
súťažiacim, ktorí varili guláš, venovali suroviny, energiu a svoj voľný čas na to, aby 
pomohli ťažko zdravotne znevýhodneným deťom z Domu Nezábudka - Domov 
sociálnych služieb. Ďaukeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí podporili dobrú vec. 
Prostriedky použijeme na poskytovanie sociálnych služieb, rehabilitáciu našich 
členov a dobudovanie hygienického zariadenia v podkroví Domu Nezábudka – 
domova sociálnych služieb.
Nezábudka - domov sociálnych služieb tel.: 02/45 691 909, www.nezabudkaturen.
sk, https://www.facebook.com/Nezabudka.Senec

RC KLUB Senec v spolupráci s občian-
skym združením Domček pre voľný 

čas, Bratislava

pozývajú 
na 2. ročník lodno modelárskeho zrazu

Senecký Maják 2014

17. a 18. mája
v areáli Slnečných jazier JUH

Ako mladí, tak aj starší, strávte príjem-
ný čas v kruhu slovenských a zahra-
ničných modelárov a nadšencov pre 

lodnú techniku, ktorí vás môžu inšpiro-
vať ku krásnemu a tvorivému hobby. 

Príďte si pozrieť preteky modelov 
plachetníc, ktorým boli predlohou 

originály moderných a historických lodí 
brázdiacich slané vody morí a oceá-
nov. Taktiež budú k videniu makety 

motorových lodí, remorkérov a vojen-
ských lodí.

Oblastný výbor Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku usporiadal 28. mar-
ca regionálny Deň učiteľov v ZŠ s VJM A. M. Szencziho. Pedagógovia prišli zo 
základných škôl Bratislavy, Tomášova, Podunajských Biskupíc, Turne, Hrubého 
Šúra, Reci, z materských a stredných škôl regiónu. Popri 89 prítomných peda-
gógov sa konferencie zúčasnili aj Helena Nemcová, Jarmila Répássyová a Anton 
Kubliniak - predstavitelia Mestského úradu Senec, László Pék - predseda Zväzu 
maďarských pedagógov na Slovensku a Alajos Mészáros - poslanec Európskeho 
parlamentu. Na programe bola prednáška o kreativite od doktora Vilmosa Vassa, 
docenta Univerzity Loránda Eötvöse, predstavenie „Aranyfészek, aranymadár” v 
podaní súboru Kuttyomfitty Társulat a na záver spisovateľ Mihály Kornis sa po-
delil s prítomnými o svoje názory na 
sebarealizáciu, dôležitosť denného 
režimu a na osobnú slobodu a jej 
hranice. Pedagógovia, mimo regi-
onálnych školských súťaží, nemajú 
veľa príležitostí na stretávanie sa a 
na komunikáciu. Regionálny Deň 
učiteľov poskytol - mimo programu 
- aj priestor na vzájomné spoznáva-
nie sa. Dúfame, že sa všetci hostia 
cítili veľmi dobre a pedagógovia re-
giónu budú môcť pokračovať v za-
čatých rozhovoroch budúci rok na 
pôde Základnej školy a Gymnázia s 
VJM na Dunajskej 13. v Bratislave.                                                                                                                                      
Mónika Matus

Deň učiteľov v znamení komunikácie a osvety 

VÝBEROVÉ KONANIE          
na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Fándlyho 2, 903 01 
Senec, s predpokladaným nástupom 1. júl 
2014, Materskej školy, Kollárova 23, 
903 01 Senec, s predpokladaným nástupom 
1. júl 2014, Materskej školy, Kysucká 9, 
903 01 Senec, s predpokladaným nástupom 
1. júl 2014, Základnej školy, Mlynská 50, 
903 01 Senec, s predpokladaným nástupom 
1. júl 2014, Základnej školy, J. G. Tajov-
ského, Tajovského 1, 903 01 Senec, s pred-
pokladaným  nástupom 1. júl 2014,  Zák-
ladnej umeleckej školy, Fándlyho 20, 
903 01 Senec, s predpokladaným nástupom  
1. júl 2014.
Kvalifikačné predpoklady, požadované do-
kumenty a iné požiadavky sú zverejnené 
na titulnej strane www.senec.sk, v rubrike 
„Mestské oznamy“.

Žiadosť o zaradenie do výberového kona-
nia s požadovanými dokladmi treba zaslať 
poštou alebo osobne doručiť v obálke ozna-
čenej „Výberové konanie na MŠ - neotvárať“, 
„Výberové konanie na ZŠ - neotvárať“, alebo 
„Výberové konanie na ZUŠ - neotvárať“ do 
09. 05. 2014 do 12,00 na adresu: Mestský 
úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 
Senec. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené 
podmienky, bude termín a miesto výberové-
ho konania oznámený písomne.
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Kino MIER SENEC                                  
 
Oznam pre návštevníkov kina 
Milí návštevníci, od 31. mája 2014 
štartujeme letnú filmovú sezónu 
na amfiteátri. V kine Mier budeme 
opäť premietať až od septembra.  
Tešíme sa na Vás každý večer. 
Aktuálne informácie vrátane 
programu filmových predstavení 
nájdete na našich stránkach: www.
facebook.com/kinosenec alebo na 
www.kinosenec.sk

1. štvrtok  a 3. sobota 3D, 2. pia-
tok začiatok predstav. o 17:00 
2D, 4. nedeľa 2D
AMAZING SPIDER- MAN 2
Byť Spider–Man je úžasné. Peter 
má pred sebou najťažší súboj.
USA MP 140 min.
Vstupné na 2D formát: 4,00 Eur
Vstupné na 3D formát: 6,00 Eur

2. piatok o 20:00 a 5. pondelok 
o 18:00 LIEČITEĽ
Film o veľkolepej púti z temnôt 
až k svetlu poznania. Dych berú-
ci dobrodružný príbeh o boji proti 
predsudkom a stretu rôznych kul-
túr. Nem. MP 150 min. Vstupné: 
4,00 Eur

6. utorok ŽIVOTNÁ ŠANCA 

Zázračná Paulova cesta, na ktorej 
sa za noc stane jedným z najlep-
ších amtérskych spevákov na sve-
te. Životopisný hudobný film. VB 
MP 103 min. Vstupné: 4,00 Eur

8. a 9. štvrtok – piatok
BELLA A SEBASTIÁN
Veľké priateľstvo. Ešte väčšie 
dobrodružstvo. Príbeh chlapca 
a jeho psa. Fr MP 95 min. dabing
Vstupné: 4,00 Eur

9. piatok o 20:00 hod. 10. sobota 
o 18:00 JEDNA ZA VŠETKY
Tri hrdinky spoja svoje sily a vy-
myslia desivý plán pomsty. USA 
MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur

12. pondelok  SLOVENSKO 2.0
„Dvadsať rokov existencie Slo-
venska očami desiatich sloven-
ských filmových tvorcov“. Film 
otvára množstvo kontroverzných 
tém. SR MP 112 min. Vstupné: 
3,00 Eur

13. utorok  10 PRAVIDEL JAK 
SBALIT HOLKU
Filmová komédia od tvorcu divác-
kych hitov – Karla Janáka, autora 
úspešných filmov Snowborďáci 
a Rafťáci. ČR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

16. piatok o 18:00 HURÁ DO 
PRAVEKU !
Zažijeme dobrodružstvo staré 
65 miliónov rokov. Pripútajte sa, 
stroj času vyráža na cestu ! Rodin-
ný animovaný film. USA/Južná 
Kórea 82 min. dabing. Vstupné: 
4.00 Eur

16. piatok o 20:00 2D
17. sobota -18. nedeľa 18:00 3D  
GODZILLA
Veľkolepé dobrodružstvo o zno-
vuzrodení ikonickej Godzilly
USA MP 115 min. Vstupné na 2D 
formát: 4,00 Eur. Vstupné na 3D 
formát: 6,00 Eur

19. 20. pondelok – utorok  
ZAKÁZANÁ  ZÓNA
Blízka budúcnosť- ide o životy 
všetkých obyvateľov mesta. Akč-
ná dráma. Franc./Kan.  MP 100 
min. Vstupné: 4,00 Eur

23. piatok o 20:00 a 24. sobota 
o 18:00 DIVERGENCIA
Podľa svetového knižného best-
selleru Divergencia. Dej sa odo-
hráva vo futuristickom Chicagu, 
kde žijú ľudia rozdelení do piatich 
frakcií. USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur

25. nedeľa  NOE 3D
Koniec sveta je len začiatok. Ka-
tastrofická dráma s Russellom 
Croweom. Ďalej hrajú: Anthony 
Hopkins, Emma Watson, Jenni-
fer Connelly. USA MP 120 min. 
Vstupné: 6,00 Eur

26. 27. pondelok – utorok  
X MEN: BUDÚCA MINULOSŤ
Bojuje kompletná zostava X-Men 
vo vojne s vlastným druhom, 
s tými, čo prežili. Musia za každú 
cenu zmeniť minulosť, aby za-
chránili našu budúcnosť. V hlav-
nej úlohe Hugh Jackman. USA 
MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur

29. štvrtok RIO 2  2D
Vyraziť na rodinný výlet do 
Amazonského pralesa. Vitajte 
v džungli ! USA MP 105 min. da-
bing. Vstupné: 4,00 Eur

29. štvrtok o 20:00 hod.  
SOCIALISTICKÝ ZOMBI 
MORD
Dve zväzáčky sa snažia prestrie-
ľať cez školu zamorenú ich naka-
zenými zombie spolužiakmi. Zau-
jímavý dynamický akčný hororo-
vý film zo slovenského prostredia.
SR MP 15 90 min. Vstupné: 3,00 
Eur

PARK ODDYCHU   
- AMFITEÁTER
Začiatok filmového predstave-
nia o 21:00 
31. sobota a 1. júna nedeľa 
SUSEDIA NA ODSTREL
Nepríjemný konflikt s hlučnými 
susedmi odvedľa nenechajú dlho 
čakať. Komédia. USA MP 100 
min. Vstupné: 4,00 Eur
 
Detské filmové predsta-
venia:
18. nedeľa o 15:30
HURÁ DO PRAVEKU !
Zažijeme dobrodružstvo staré 
65 miliónov rokov. Pripútajte sa, 
stroj času vyráža na cestu ! Rodin-
ný animovaný film. USA/Južná 
Kórea 82 min. dabing. Vstupné: 
4.00 Eur

25. nedeľa o 15:30
CHROBÁČIKOVIA: ÚDOLIE 

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac máj 
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STRATENÝCH MRAVČEKOV 
3D
Chrobáčikovia sa vracajú v stere-
oskopickom 3D. Deti aj dospelí 
si naplno vychutnajú pohyb a naj-
menší detail, ktoré nemali mož-
nosť vyniknúť vo formáte 2D.
FR pre všetky vekové skupiny 80 
min.  Vstupné: 5,00 Eur 

Kultúrne podujatia: Ki-
nosála
4. nedeľa  15:00  Anyák napja - 
Deň matiek
07. streda  10:00 Óz, a nagy 
varázsló - Čarodejník z kraji-
ny  Oz,  zenés mesejáték -hudob-
ná rozprávková hra
07. streda  19:00 Kánkán hár-
masban - Kánkán v trojici a bu-
dapesti Pódium Színház előadásá-
ban,  v podaní budapeštianskeho 
Divadla Pódium, vstupné: 6 Eur
11. nedeľa o 15:00 „Mama je 
láska“ -  spieva zbor Radosť, 
vstupné: 3  Eur
15. štvrtok o 17:30 a o 20:00  
„FRAGILE“ koncert, vstupné: 10 
Eur
21.a 22. streda  štv. o 18:00   
PAT A MAT  NA VÝLETE – 
Koncert TO SZUŠ -RM
24. sobota o 14:00 
o 16:00   PAT A MAT  NA VÝ-
LETE – Koncert TO SZUŠ-RM 
29. – 31.   Senecká dúha -  Ce-
loslovenská súťaž v tanci, 
speve a výtvarných  prácach  

Kultúrne podujatia: 
Labyrint
14. streda 18:00 – 
22:00 Noc literatúry.  
Netradičné čítanie súčasnej eu-
rópskej literatúry na tradičných  
miestach: Mestský úrad, Mestské 
múzeum, ZUŠ Fándlyho, Gym-
názium Antona Bernoláka, Amfi-
teáter. Účinkujú: Helena Čajková, 
Judit Bárdos, Monika Macháčko-
vá, Andrea Karnasová, Silvester 
Lavrík. Vstup zdarma
16. piatok   18:00 vernisáž, 
Farebný svet, olejomaľba. Vý-
stava trvá  12.5. - 29.5. 2014 
Vstup zdarma.
17.  sobota  10:00 – 12:00  Deň 
otvorených   dverí.  MsKS Senec 
Labyrint. Podujatie sa   koná von-
ku pred budovou  MsKS. V prí-
pade zlého  počasia sa podujatie 
bude konať v inom termíne. 

Vstup zdarma 
21. streda   20:00 Muchy a mo-
týle. 1. premiéra čiernej komédie 
Réžia: Silvester Lavrík. Účin-
kujú: Petra Vajdová a Dominika 
Kavaschová 
Vstupné: 4 Eur. Kapacita hľadis-
ka je limitovaná!
24. sobota   16:00 O zvedavom 
sloníkovi. Divadielko HAPPY - 
Detské bábkové predstavenie pre 
deti od 3 do 8 rokov.
Vstupné: 2,50 Eur.  Kapacita hľa-
diska je limitovaná!
28. streda  18:00 prednáška 
Aloeverovo (Eduard Kubala 
ml.) pestovanie a využitie 
lekárničky v črepníku. Výstava 
aloe vera, kaktusy, sukulenty 

trvá od 13.5. – 23.5. 2014 
Vstup: prednáška a výstava 
zdarma.
 

Mestské múzeum: 
Turecký dom
Výstavy:
- Stála expozícia prírody 
a starších dejín Senca a jeho 
okolia
- Pamätná výstava: Dobrovoľný 
hasičský zbor v Senci – 
Výstava predstaví najstarší 
senecký spolok, ktorý 
na báze dobrovoľnosti 
funguje už od roku 1879.  

Noc seneckého múzea spojený 
s koncertným dňom „Senčania 

Senčanom“
2.  piatok  o 20:00 Koncert 
hudobného telesa Bass Band 
spojený s prezentáciou knižnej 
publikácie „Senec – stáročia 
mesta“ 
3.  sobota  o 10:00 Stretnutie 
detí s členmi Dobrovoľného 
hasičského zboru (DHZ) 
v Senci pred múzeom, otvorenie 
pamätnej výstavy DHZ. 13.00 
– 24.00 pokračovanie programu 
s vystúpeniami seneckých škôl 
a večernými koncertmi pred 
synagógou. Múzeum bude počas 
programu otvorené. Vstup voľný.
   
www.msks-senec.sk/muzeum
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Tak ako v mnohých iných krajinách, 
v blízkych či vo vzdialených, v Rakúsku 
či v Austrálii, v jednu čarovnú noc zo-
stávajú kamaráti knižiek - deti druhého 
a tretieho ročníka základných škôl celú 
noc v knižniciach.
Štvrtého apríla zostalo v Mestskej 
knižnici 29 detí. Strávili v nej celú 
noc, rozprávali si o Hansovi Christia-
novi Andersenovi, hľadali poklad na 
Slnečných jazerách a pozreli si naj-
novšiu výstavu Labyrintu Bábky – lo-

utky v premenách času. Autori bábok 
Miroslav Duša a Karel Vostárek de-
ťom porozprávali o vystavených báb-
kach, o tom, ako a z čoho ich vyrobili  
a z akých rozprávok pochádzajú. Deti 
ich zaplavili všetečnými otázkami,  
na ktorých sa museli zasmiať aj dospe-
láci.
Minuloročný rekord v celoslovenskej 
účasti sme tento rok prekonali. Do Noci  
s Andersenom 2014 sa prihlásilo 221 
verejných a školských knižníc. MO

Senecká noc s Andersenom

O titul „Kráľ čitateľov“ bojovalo 9. apríla 
štrnásť detí. Piataci a šiestaci si zmerali 
sily v sčítanosti v Oddelení pre deti Mest-
skej knižnice Senec. Vedúca knižnice 
Anetta Zelmanová a knihovníčky sa starali 
o hladký priebeh podujatia. Peter Szabo, 
riaditeľ Mestského kultúrneho strediska 
predsedal porote, ktorá hodnotila výkony 
detí. Sčítanosť ašpirujúcich na kráľovský 
titul bola preverená vedomostným testom 
a slohovou prácou na tému „Prečo rád/
rada čítaš?“.  Tretie miesto obsadila Lu-
cia Jančošková zo ZŠ Veľký Biel, druhou 
najlepšou bola Patrícia Potočárová zo ZŠ 
Mlynská. Kráľom čitateľov a majiteľom 
prehrávača mp4 sa stal Lukáš Mikulec, 
piatak ZŠ Mlynská. Kráľ získal  celoročný 
bezplatný vstup do knižnice. 

Text: VCs
Foto: Pedro Esperança

Kráľ čitateľov 2014

Labyrint je nádherne vyzdo-
bený bábkami. Neváhajte  
a príďte si zlepšiť náladu  
na druhé poschodie Mestské-
ho kultúrneho strediska.
Miroslav Duša a Karel Vos-
tárek sú známi výrobcovia 
bábok a drevených plastík. 
Miroslav Duša študoval na Di-
vadelnej akadémii múzických 
umení v Prahe, odbor scéno-
grafia a technológia bábok. 
Pre STV nakrútil veľa bábko-
vých rozprávok a rozprávko-
vých seriálov. Spolupracuje  
s mnohými bábkovými di-
vadlami. Karel Vostárek 
tiež vyštudoval scénografiu  
na bábkarskej katedre DAMU 
v Prahe, a venuje sa aj so-
chárstvu. Je autorom, režisé-
rom, scénografom i hercom. 
Ich spoločnú výstavu bábok 

v Labyrinte Mestského kultúr-
neho strediska obdivovali nie-
len deti, ale aj dospelí.
Bábky sú napríklad z rozprá-
vok o Jánošíkovi, z Čapkovej 
Poštárskej bájky, z rozpráv-
ky o Šípkovej Ruženke, o Pi-
nocchiovi, ale vystavený je aj 
nádherný bábkový Betlehem. 
Autori si našli čas pred verni-
sážou výstavy na vedenie vý-
tvarného workshopu pre žia-
kov zo Školského klubu detí 
pri ZŠ J. G. Tajovského. Žiaci 
sa nechali inšpirovať vystave-
nými dielami a potom pod do-
hľadom umelcov sa pustili do 
tvorby vlastných bábok z po-
krčeného papiera, nite, lepidla 
a paličiek. Pod rukami detí sa 
rodili fantastické pohyblivé 
bytosti, čo ich napĺňalo veľ-
kou radosťou. Text a foto: MO

Bábky – loutky v premenách času
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Neďaleko Senca, do Hru-
bej Borše, sa 17. mája 
chystá veľa Senčanov. 
Prvý ročník Kreatívneho 
pikniku je už teraz úspeš-
ný. Počet prihlásených  
kreatívnych ľudí, ktorí 
vlastnoručne tvoria svoje 
handmade výrobky, po-
čas apríla stále stúpal. Už 
počas prvého týždňa sa 
prihlásilo 32 záujemcov. 
Do Jazdeckého areálu 
Corporex sa chystajú rôz-
ne remeslá. Prinesú svo-
je výrobky: šperky, šité 
vecičky, čelenky, pletené 

či háčkováné výrobky, 
ručne vyrobené mydlá či 
syry, náušničky, sochy... 
Budú aj ukážky remesiel 
- paličkovaná írska čipka, 
spriadanie vlny alebo vý-
roba syra, ale návštevníci 
si môžu vyskúšať rôzne 
techniky priamo na mieste 
- napríklad výrobu odzna-
kov, zrkadielok, šperkov-
níc či servítkovú techniku. 
Martin Bagar bude spolu 
s ľuďmi na mieste vyrábať 
syr-hrudku. 
Organizátorky Miriam 
Schniererovej sme sa spý-

tali, či aj ona niečo vyrába: 
„Ja sa venujem háčkova-
niu hračiek a výrobe šper-
kov, ale popri organizova-
ní a dvoch deťoch nemám 
čas na prípravu vlastných 
výrobkov na Kreatívny pik-
nik.“
Deti sa na pikniku určite 
tiež dobre zabavia. Môžu 
si pozrieť minizoo a kone,  
povoziť sa na poníkoch, 
najmenšie detičky sa vy-
bláznia na skákacom hra-
de a tie väčšie na trampolí-
ne a preliezkach. 

MO

Obdivovatelia šikovných rúk sa stretnú na pikniku

Jednou z najdôležitejších vecí 
pre dobrý a dlhý život je zdravá 
výživa. Stravujú sa naše deti 
správne? Vieme, čo dávame 
deťom denne na stôl? Žijeme 
v uponáhľanom svete, kde ne-
máme čas na dôkladnú prípra-
vu večere a s ňou súvisiacim 
nákupom vhodných surovín. 
Deti nepoznajú a nejedia zele-
ninu, ryby, mlieko, dokonca ani 
u nás dospelých obľúbené sliv-
kové gule. Majú strach zo ze-
lenej farby v pokrmoch (napr. 
špenát, brokolica). 

Naša škola sa zapoji-
la do projektu Zdravá vý-
živa. Členovia žiackeho 
parlamentu v spolupráci  
s vybranými zamestnancami 
ZŠ J. G. Tajovského pripravi-
li ochutnávku zdravých jedál. 
Ďakujeme vedúcej školskej je-
dálne a pani kuchárkam, ktoré 
ochotne pomáhali pri príprave.
Život každého človeka je jedi-
nečný, neopakovateľný a nena-
hraditeľný. Preto by si ho mal 
každý z nás vážiť.
PhDr. Anita Dávidová Vidrová

Ochutnávka zdravej výživy na Tajovského

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
na Základnú umeleckú školu

 v Senci, Fándlyho 20 
Skúšky do hudobného, tanečného, vý-
tvarného a literárno-dramatického odboru 

budú v dňoch:
 30. mája 2014 od 14.00 do 18.00
31. mája 2014 od 9.00 do 13.00

v budove školy.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že:

- Do výtvarného odboru prijímame deti až 
  po skončení 1. ročníka ZŠ!
- Do tanečného odboru prijímame deti od  
  5 rokov!

V apríli si celý svet pripomí-
na dôležitosť našej planéty 
so všetkými jej krásami 
DŇOM ZEME (22.4.). Žiaci 
ZŠ Mlynská s pedagógmi 
nezabudli ani tento rok na 
našu planétu. Zem spojili 
s vodou a prežili deň akti-
vít zameraných na význam 
a ochranu zeme a vody. Tí 
menší sa ponorili do vče-
lieho kráľovstva, kde spolu 
s včelárom spoznávali ne-
nahraditeľný význam včiel. 
Ochutnali čerstvý med,  

privoňali k ozajstnému vče-
liemu vosku a dozvedeli sa, 
prečo sú včely ohrozeným 
druhom. Starší žiaci sa ve-
novali separovaniu odpadu 
a navštívili aj čističku odpa-
dových vôd. Deň Zeme a 
vody ukončili včeličky, ktoré 
naše najmenšie deti tak za-
ujali, že si ich vyrobili z pa-
piera a teraz krášlia priesto-
ry školy, ktorá výzdobou 
pripomína rozkvitnutú jarnú 
lúku plnú kvetov a motýľov. 
 PaedDr. Andrea Žegorjaková

Ako pracovité včielky na zakvitnutej škole

 na SOŠ Senec
1. termín: 13. a 15. máj 2014

2. termín: 18. jún 2014

na Spojenú školu s VJM A. M. Sz.  
Senec

1. termín: 12. a 15. máj 2014
2. termín: 17. jún 2014

na Gymnázium A. Bernoláka  
 Senec

1. termín: 12. a 15. máj 2014
Prípadný druhý termín bude zverejnený 

do 6.6.2014.
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Dňa 12.4.2014 zomrela vo veku nedožitých 
75 rokov naša milovaná mamička, babička 
a prababička Anna WANÍČEKOVÁ, rod. 
JASZENICKÁ . Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Smútiaca rodina
 
Niet návratu ani nádeje, len cestička nás 
k Tvojmu hrobu zavedie.  
Dňa 3. mája uplynie rok čo 
nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, ocino, brat 
Oleg Matiašovič. S láskou 
a úctou na Teba spomína 
manželka Milada, dcéry 
Lucka, Miladka a celá ro-
dina.

S láskou a vďačnosťou si pri-
pomíname 5 rokov, čo nás 
opustila naša drahá manžel-
ka, mama, svokra a babička 
Mária Dömötörová (Borka). 
Za spomienku ďakujú syn 

Tibor, nevesta Vierka, vnuk Tibi. V srdciach 
nám ostávaš.

Dňa 14. mája uplynie 20 ro-
kov, kedy nás vo veku 44 
rokov, navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a dedko 
Peter Tomašovič. Priatelia 
a známi, ktorí ste ho poznali 
venujte mu tichú spomienku. 
S úctou, láskou a vďakou  

naňho spomínajú manželka Anka dcéry 
Anička, Martinka, vnúčatá a ostatná smútia-
ca rodina.

Dňa 9. marca 2014 uplynul 
jeden rok, čo nás navždy 
opustila vo veku 88 rokov 
naša drahá mamina, babka 
a prababka Anna Šuleková 
z Blatného. S láskou spomí-
na smútiaca rodina.

Dňa 7. apríla uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná sestrička 
Júlia Šuleková Šurláková 
z Blatného. S láskou spo-
mína smútiaca rodina.

Dňa 10. apríla uplynul 1 rok, 
kedy nás navždy opustil milo-
vaný manžel, syn, otec, ded-
ko, švagor a strýko Miroslav 
Vavrovič. S láskou a úctou 
spomína manželka, mama, 
dcéra Lucia s manželom Ras-
ťom, dcéra Tánička s priateľom Peťom, vnuč-
ky Stelka a Sonička, brat a celá rodina. Na-
vždy ostane v našich srdciach. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.

Srdce mal veľké ako svet, rodi-
ne, kamarátom pomohol vždy 
a hneď, dal aj to posledné čo 
mal a za všetko len vďaku vzal. 
Bol skromný v živote, veľký 
však vo svojej láske a dobrote. 
Zostal nám len odkaz jediný, 

chýbaš v kruhu rodiny. Dňa 14. apríla uply-
nulo 5 rokov keď nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, a dedko Juraj Lóczy.  
S láskou v srdciach spomínajú manželka, sy-
novia s priateľkami, vnučka Saška a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
prosím tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 15.3.2014 sme sa na-
vždy rozlúčili s našou mi-
lovanou matkou a babkou 
Máriou Ondrejovičovou, 
ktorá nás opustila vo veku 
požehnaných 92 rokov. Ďa-
kujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a zná-

mym 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 záležitostí.

Mesiac marec sa nám na-
vždy vryl do pamäti. Dňa 
25. marca uplynulo 10 ro-
kov čo nás opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a ded-
ko Ján Jačianský a dňa 9. 
marca uplynuli dva roky, čo 

nás opus-
tila jeho manželka, naša 
milovaná mamička, babka 
a sestra Mária Jačian-
ská rod. Gulyášová. Už 
ste spolu v nebi. Chýbate 
nám. S láskou spomína syn  
a dcéry s rodinami.

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban sem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél,
Nem haltál te meg, csak álmodni mentél.

Fájó szívvel és soha el 
nem múló szeretettel emlé-
kezünk május 19 – én, ha-
lálának 5. évfordulóján, 
FÜLÖP JÓZSEFNÉRE, 
szül. SIMON ERZSÉ-
BETRE. Akik ismerték, sze-
rették szenteljenek emléké-
nek egy néma pillanatot.
Emléke örökké szívünkben marad: szerettei

Dňa 19. mája uplynulo 5 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá manželka, mama, 
babka, svokra ALŽBETA FÜLÖPOVÁ, rod. 
SIMONOVÁ. Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou spomíname. Smú-
tiaca rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko preží-
vame, sú okamihy, na ktoré 
ťažko spomíname. Márne ťa 
však naše oči hľadajú, már-
ne nám po tvári slzy stekajú. 
Čas plynie, slzy vánok suší, 
no bolesť v našich srdciach 

neutíši. Dňa 24.mája uplynie rok, čo nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor, 
starý otec a pradedko ĽUDOVÍT  VÁRADY.  
S láskou v srdci spomína manželka, deti, zať, 
vnúčatá a pravnučka. 
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si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné. 

Spoločenská kronika
Narodili sa

Andrej Zelman, Emília Galbová, 
Adam Taksonyi, Terézia Dvorská, 
Matej Michal Krajčovič, Lenka Urbán-
ková, Pia Podolská, Stela Al Ansari, 
Michael Murárik, Michal Beňo, Petra 
Koleničková, Sofia Valášková, Dávid 
Poláček, Rebeca Bednarčíková, Eliš-
ka Šilhárová.

Manželstvo uzatvorili

Patrik Kubíček – Lucia Horváthová
Imrich Knap – Katarína Pudmerická
Oto Karkesz – Katarína Bučanová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov 
Ján Majo (75), Ľudmila Petrovičová 
(70), Katarína Rikková (70), Helena 
Šestáková (70)

Klub dôchodcov
Magdaléna Macíková (60), Eleonóra 
Vraníková (60), Anna Ruhigová (65), 
Ľudmila Petrovičová (70), Ján Majo 
(75), Helena Gombalová (85)

Navždy nás opustili
Helena Čukanová 1927,  Mária Čam-
balová 1926, Timea Szkuráková  
1975, Jarmila Vargová 1969, Mária 
Spuchláková 1924, Alexander Frčo 
1920, Ján Szakáll 1951, Štefánia Ka-
jánková 1943, Mária Kováčová 1920, 
Ondrej Majo 1915, Ing. František Ze-
man 1943, Karol Bedeč 1958.  
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• Ako by ste charakterizovali 
fitness?
Fitness sa snaží o súlad este-
tickej hodnoty ženskej posta-
vy a fyzickej výkonnosti tela. 
Na súťažiach sa v prvom kole 
hodnotí muskulatúra, množ-
stvo podkožného tuku a sy-
metria tela, čiže krása ženy. 
V druhom kole sa hodnotí 
voľná zostava poskladaná  
z gymnastických prvkov, kto-
ré demonštrujú flexibilitu tela, 
pritom zostava musí mať aj 
nápad. 
• Trénujete pod vedením An-
dreja Mozolániho v klube Mo-
zolani Trainings Žilina. Ako 
funguje trénovanie na diaľku?
Konzultujeme cez telefón  
a posielame si fotky. Kontro-
luje zmenu mojej váhy a pri-
spôsobujeme tomu celkový 
vzhľad tela. On už vie, ako sa 
to má vyvíjať  počas prípravy. 
V záverečnej časti chodím 
každé dva týždne na kontroly, 
na tréningy s ním. Inak máme 
každý mesiac reprezentačný 
zraz, takže ma tréner vidí naj-
menej raz za mesiac. 
• Po narodení syna Alexa ste 
vynechali rok, ale rýchlo ste 
sa dostali do takej  formy, že 
ste vlani vyhrali majstrovstvá 
Európy. Ako ste na tom teraz?
Moje telo po pôrode – neviem, 
či je to hormónmi alebo som 
bola oddýchnutá - úplne inak 
reagovala na tréning ako te-
raz. Veľmi rýchlo som sa do-
stala do formy a na majstrov-
stvách Európy som bola až 
moc vyrysovaná, trochu mi to 
aj vyčítali. Teraz to nie je zlé, 
ale nie je to také, ako minulý 
rok.
• Vrcholový šport versus troj-
ročné dieťa – ako sa to dá zo-
súladiť?
Som závislá na kamarátoch, 
na manželovi, svokre a ľuďoch  
z rodiny, pretože vždy, keď 
trénujem, tak niekto musí byť 
s malým. Trénujem dvakrát 
denne tri dni za sebou, potom 
mám deň voľna.  Ešte k tomu 

manžel je kulturista. Aj on sa 
pripravuje dvojfázovo na sú-
ťaže, takže by to nešlo bez 
pomoci kamarátok a rodiny, 
ktorým som veľmi vďačná.
• Ako udržiavate kontrolu  
nad svojou váhou?  
Je prirodzené, že ženské telo 
medzi súťažami trochu pribe-
rie, ale udržujem to zdravou 
výživou v rozumných me-
dziach. Nerada držím drastic-
ké diéty. Keď je to nutné, tak 
mesiac pred súťažou držím 
aj náročnejšiu diétu, ale naj-
lepšie je, keď sa viem udržať 
zdravo jesť. Aj psychika je  
v pohode, keď mám schudnúť 
5 kíl a nie desať. Nie je to po-
tom taký veľký šok pre orga-
nizmus. Snažím sa prijímať čo 
najmenej sacharidov a neskôr 
večer už vôbec nejesť. Raňaj-
ky si ale dávam sladké, klasic-
ky BeBe Dobré ráno ku káve. 
To ma tak naštartuje. Na obed 
si dám nejaké kuracie prsia 
s ryžou alebo so zeleninou. 
Podobne večer nejaké mäso 
alebo rybu, ale už len so zele-
ninou bez ryže. Povahou som 
tak trochu pôžitkárka, nera-

da si niečo odopieram, takže 
keď mám na niečo vyslovene 
chuť, tak si to dám. Počúvam 
svoje telo. 
• Užívate aj stravové dopln-
ky?
Tak to ja vôbec. Vlastne sú to 
všetko aminokyseliny, prote-
íny, slúžia na to, aby sa udr-
žala svalová hmota aj počas 
diéty, ale ja mám takú gene-
tiku, že nemôžem ani cvičiť s 
moc ťažkými váhami, preto-
že potom by som mohla ísť 
do kulturistiky. Mám teda tú 
výhodu, že si nepotrebujem 
pomáhať doplnkami, aby som 
udržala svalovú hmotu. 
• Čo Vás čaká v tomto roku?
Chystám sa znovu na maj-
strovstvá Európy, ktoré budú 
v máji v španielskej Santa Su-
sanne. Potom v júni sa zúčast-
ním na súťaži Olympia Amate-
ur Europe v Prahe, najväčšej 
amatérskej súťaži vo fitness.  
V septembri ma čaká účasť  
na Arnold Classic Europe 
2014 v Madride. No a na záver 
v októbri v kanadskom Que-
becu bude svetový šampionát 
IFBB (The International Fede-

ration of Body Building and 
Fitness). Organizátori vybrali  
z tisícok fotiek práve moju, 
budem tak nielen účastníč-
kou, ale aj tvárou tohtoroč-
ných majstrovstiev sveta. 
• Ako si predstavujete svoju 
budúcnosť?
Ak už nebudem mať čo do-
siahnuť medzi amatérmi, tak 
potom pôjdem do profesi-
onálneho fitnessu. Keď vy-
hrám fitness olympiádu ale-
bo majstrovstvá sveta, tak si 
zoberiem profikartu. Nič mi 
nebráni ani teraz v prestupe, 
ale ja som si povedala, že to 
urobím, až keď vyhrám maj-
strovstvá sveta v amatérskej 
súťaži. 
• Ako sa cítite v Senci?
Pochádzam z Bratislavy, ale 
už štyri roky bývam tu v Sen-
ci. Pred dvoma rokmi som sa 
tu vydala. Pre syna Alexa je tu 
oveľa kľudnejšie prostredie. 
Hlavne v lete je to tu super, 
ako na dovolenke. Už by som 
nešla naspäť do Bratislavy. 

Text: Csaba Vysztavel
Foto: Pedro Esperança

V Senci stretávame tvár budúceho svetového šampionátu
Barbora Sečkárová-Bunčáková je Senčankou, súťažiacou vo fitness, absolútnou majsterkou Európy za rok 2013, 

vicemajsterkou sveta za rok 2009, 8-násobnou majsterkou Slovenska a matkou dvojročného synčeka Alexa.  
Je tiež tvárou Majstrovstiev sveta vo fitness roku 2014, ktoré sa uskutočnia v kanadskom meste Quebec.
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Knižná nedeľa je z roka na rok úspešnejšia  A könyves vasárnap évről évre sikeresebb
Bezplatný zápis nového používateľa knižnice, odpustenie pokuty 
za oneskorene vrátené knihy a pestrý program boli lákadlom pre 
vyše sto návštevníkov  Knižnej nedele Mestskej knižnice Senec.  
Od desiatej do sedemnástej hodiny pribudlo päťdesiat dospe-
lých a tridsaťpäť detských používateľov knižnice, ale prišli aj 
skôr registrovaní čitatelia. Od roku 2009 je posledná marcová 
nedeľa v Senci zároveň Knižnou nedeľou, ako súčasť podujatí 
Týždňa slovenských knižníc, pričom myšlienka knižných nedieľ 
pochádza z mestskej 
knižnice Huszár Gál 
v Mosonmagyaróvári. 
Podujatie propaguje 
čítanie a používanie 
komunitnej knižnice 
ako kultúrno-spolo-
čenského priestoru 
obyvateľov mesta. 
Deti, ale aj dospelí-
návštevníci mali príle-
žitosť stráviť čas spolu 
v knižnici príjemne a 
zároveň aj užitočne. 
Tohoročná ponuka  
bola naozaj bohatá. 
Čakal ich hrací kú-
tik, tvorba veľkonoč-
ných ozdôb pod vedením Evy Kožíkovej Kopócs a bábkové 
divadlo Aranykert Bábszínház s predstavením Palička pomoc-
níčka – Okoska botocska v slovenskom a maďarskom jazyku.  
Na záver nasledovala literárna beseda s básnikom a spi-
sovateľom Attilom F Balázsom a básnikom Károlyom Fel-
lingerom, ktorý aj predniesol zopár diel zo svojej tvorby. 
Literáti sa zamýšľali nad významom poézie v živote súčas-
ného človeka. Besedu moderovala Ágnes Bárdos s citom  
pre tvorbu intímnej atmosféry. 
                                                                               Margit Polák

Ingyenes beiratkozás, a késedelmi díj elengedése, színes 
gyermekprogramok, mindez több mint száz látogatót von-
zott március 30-án, vasárnap a könyvtárba. Délelőtt 10 órától 
délután 5-ig ötven felnőtt és harmincöt gyermek használta 
ki az ingyenes beiratkozás lehetőségét. 2009-től minden év-
ben megvalósul városunkban is a Könyves Vasárnap, már-
cius utolsó hetének vasárnapján, a Szlovákiai Könyvtárak 
Hetében. Az ötletet a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi 

Könyvtártól vettük át. 
Ez a rendezvény az 
olvasás és a könyv-
tárhasználat népsze-
rűsítése érdekében, 
a közösségi könyvtár 
megteremtésénak je-
gyében került meg-
rendezésre. Családok, 
baráti társaságok, 
felnőttek és gyerekek 
korhatár nélkül tölt-
hettek el együtt hasz-
nosan szórakoztató 
órákat. Az idei kínálat 
igazán sokrétű volt: 
játszóházas foglalko-
zás, húsvéti tojásdí-

szítés Kožíkné Kopócs Évával, Okoska botocska – Palička 
pomocníčka című interaktív bábjáték a dunaszerdahelyi 
Aranykert Bábszínház előadásában szlovákul és magyarul. 
Mindezt irodalmi délután követte Balázs F. Attila költő, író, 
valamint Fellinger Károly költő részvételével, akik fölolvasást 
is tartottak saját költeményeikből.  Az irodalmárokkal  Bárdos 
Ágnes beszélgetett bensőséges hangulatot teremtve. A vers, 
a költészet fontossága, szerepe a ma emberének életében – 
ezt a kérdéskört járták körül az irodalmi délután résztvevői.          
                                                                          Polák Margit

V očakávaní Veľkej noci 

V Materskej škole A. M. Szenczi-
ho sa deti učili vnímať veľko-
nočné sviatky v duchu tradícií. 
Prežili sme týždeň v očakávaní 
Veľkej noci. Učili sme sa bás-
ničky, pesničky, vyrábali sme 
zajačiky, kohútiky, kuriatka, ma-
ľovali sme kraslice a veľkonoč-
né vymaľovačky. Deti za pomoci 
učiteliek uhnietli cesto na me-
dovníky. Ďalší deň sme sa pus-
tili do vykrojovania. Vybrali sme 
si jarné vzory, ktorými sme vy-
krájali motýliky, zajačiky, kuriatka, vajíčka a slimáčiky. Medzi-
tým si deti ujedali z už upečených medovníkov, ale ochutnali 
aj surové cesto. Poobede po odpočinku nasledovalo zdobenie 
medovníkov, maľovanie kraslíc a ozdôb zo sádry. Použili sme 
vzory a farby, ako červená, zelená a žltá, podľa tradičných 
predlôh od našich babiek.  Vyrobili sme aj košíky pre ozdoby, 
v ktorých si deti brali domov svoje výtvory. Ďakujeme učiteľ-
kám za zážitky a radosť detí, čo prežili počas tohto týždňa.                                
                                                             Text a foto: Beáta Méry

A húsvétvárás hete 

Versek, énekek tanulásával, 
nyuszik, kakaskák, kiscsibék és 
hímes tojások készítésével, va-
lamint húsvéti kifestők színezé-
sével telt el a húsvétvárás hete 
a Szenczi Molnár Albert Óvodá-
ban. Az óvó nénik segítségével a 
kicsik begyúrták a mézeskalács-
tésztát. Másnap délelőtt megfor-
máztuk a mézeskalácsokat.  Ta-
vaszi formákat, pillangó, nyuszi-
ka, kiscsibe, tojás és csigaformát 
használtunk. Közben a gyerekek 

eszegettek a már kisütött mézeskalácsokból, de megízlel-
hették a nyerstésztát is. Délután, a pihenés után, nekiláttunk 
a mézesek díszítésének. Közben pirosra, zöldre, sárgára 
festettük a tojásokat, úgy, ahogy a nagymamáink szokták. 
A kifújt tojások mellett még gipszből öntött húsvéti dísze-
ket is festettünk. A díszeket saját készítésű kosárkákban 
vihették haza a gyerekek. Köszönjük minden óvó néninek, 
hogy örömmé és élménnyé tették a húsvéti készülődést! 
                                                                          Méry Beáta
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Áldott hazai föld
 

Áldott hazai föld szent vonzóerőddel,
tartsd hon gyermekeid, csak veled éljenek!
Ne a nagyvilágba menjenek léptekkel,
inkább a kebledre: mind visszatérjenek!
Bár szép és olyan gazdag az a vonzó távol
de értő szót csak hon, itt hallsz az anyádtól!

Tudom,… vonz… a messze, jobblét utáni vágy,
kaland, kíváncsiság, a pénz sem kevésbé,
néha biz menni kell?! Csábít idegen táj,
de itthon minden int, mi tesz oly merésszé?!
Ott, a messze földön köszönnek jó reggelt,
Meglehet, de félő, nem érted idegent.

Ha mégis útra kelsz – ne távozz örökre,
ez itt honod, hazád, szülőfölded drága,
gondolj kis faludra, váró szüleidre
és a sírodra is… itt lesz majd megásva,
ez a föld a tied! Néped is hazavár!
Ne válasszon tőle soha semmi határ!

Itt vagy csak te otthon, itt ismer mindenki,
sosem vagy idegen, sem hontalan fajta,
ideköt a szíved, lelked is hirdeti:
Minden út vezessen bárhonnan csak haza!
Szebb, jobb itt az élet, bár nem tűnik annak,
de körülötted itt: hű testvérek vannak!

Csak itthon vagy ember, fajtádhoz tartozó.
Ez a küldetésed, parancs a legszentebb!
Szebb jövőnkért bátran helytálló, harcoló
hidd, az otthon drága: hazafinak felkent!
Mindenki hazavár, minden kapu tárva,
Itthon leszel boldog, itt, nem, leszel árva!

                                       Katona Roland

Iskolánk is részese volt a költészet napjához kapcsolódó műsorfolyam-
nak. Április 10-én a CSEMADOK városi szervezetének meghívására 
érkezett Gál Tamás és Mester László: Villon című összeállítását a gim-
nazistákkal együtt hallgathattuk meg a művelődési házban. Bár Vil-
lon versei rendkívül igényesek, a gyerekek mégis átélték és élvezték 
az előadást. Április 15-én Zsapka Attila és Madarász András kortárs és 
klasszikus magyar költők megzenésített verseit énekelték a felső tago-
zatosoknak, Lackfi János és Varró Dániel saját megzenésítésű  versei-
től kezdve Tompa Mihályon át József Attiláig, hiszen hivatalosan a köl-
tészet napja április 11, József Attila születésnapja. S hogy a kicsik se 
maradjanak ki a költészet ünnepéből, 16-án Németh Luca budapesti 
bábművész jött el hozzájuk. Jól szórakoztak a klasszikus vásári komé-
diák hangulatát idéző, nyelvi leleményekből táplálkozó Az öregasszony 
és az ördög című darabon, valamint a magyar népmesék hangulatát 
idéző, de a gyerekek válaszaira épülő Henrik-mesék egyikén. Jövőre a 
hagyományos megemlékezések mellett versfolyamot hirdetünk majd a 
kicsiknek, hiszen fontos és jó meghallgatni a verseket mások előadásá-
ban is, de lehet, hogy a saját előadás értékesebbé teszi majd az ünnepet.   
                                                                                               Matus Mónika

 A költészetet ünnepelték az alapiskolások

 Na základnej škole s VJM oslavovali poéziu
Zapojili sme sa do programového pásma spájajúceho sa s tohoročným 
Dňom poézie. Mestská organizácia CSEMADOK-u nás pozvala 10. apríla 
do veľkej sály MsKS, kde naši žiaci spolu s gymnazistami si vypočuli 
prednes zhudobnených básní v podaní Tamása Gála a Lászlóa Mestera, 
pod názvom Villon. Villonova poézia je náročná pre školákov, napriek 
tomu predstavenie vnímali s očividným pôžitkom. So zhudobnenými 
básňami Jánosa Lackfiho, Dániela Varróa, Mihálya Tompu a samozrejme 
Attilu Józsefa zavítali na našu školu Attila Zsapka a András Madarász. 
Dátum narodenia Attilu Józsefa, 11. apríl je Dňom poézie. Ani našich 
najmenších sme nevynechali z osláv poézie. K nim prišla Luca Németh 
z Budapešti s interaktívnym bábkovým predstavením, s jednou z 
Henrikových rozprávok založenou na dialógu s deťmi a rozprávkou 
Stará baba a čert. Na budúci rok pripravujeme pre menších aj recitačné 
pásmo, pretože vlastný prednes dáva ešte hodnotnejší zážitok z poézie.                                                                                                                                          
                                                                                               Mónika Matus
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JARNÉ DAROVANIE KRVI 
Darcovia krvi prišli 16. apríla do Klubu dôchodcov 
s úsmevom na tvári, aby zachránili zdravie, či život 
neznámemu človeku. Spolu s Marianou Galovičo-
vou z Miestneho spolku SČK v Senci ďakujeme 
všetkým 58 darcom, ktorí prišli pred veľkonočnými 
sviatkami a bezplatne darovali krv.  Miestny spo-
lok Slovenského Červeného kríža v Senci uspo-
radúva každé dva mesiace hromadný odber krvi. 
Prísť môže každý zdravý človek. Ďalší hromadný 
odber krvi bude 19. júna 2014 v Stredisku sociál-
nych služieb (klub dôchodcov) na Hviezdoslavovej 
ulici č.55 v Senci, v čase od 8.00 do 11.00 hod. 
Foto: Pedro Esperança

Celoplošná deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzval 
na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (re-
gulácie živočíšnych škodcov) na území všetkých 
obcí BSK v období od 1.apríla do 15.mája obce, 
fyzické osoby aj podnikateľov a právnické osoby.  
Viac na www.senec.sk.

Gymnazisti po stopách dedičstva UNESCO 
Posledný marcový deň odišlo 24 žiakov Gymnázia Antona Bernoláka na 12- 
dňovú výmennú návštevu do Rakúska spolu so sprevádzajúcimi učiteľkami 
Mgr. Balúchovou, Mgr. Pazderovou, Mgr. Durayovou a Mgr. Nemečkovou. 
Prianím šťastnej cesty od vedenia školy sa začalo dobrodružstvo financované 
z bilaterálneho projektu  Európskej komisie Comenius. Je to dvojročný spo-
ločný  projekt rakúskeho gymnázia Amerlinggymnasium Wien a Gymnázia An-
tona Bernoláka Senec. Témou projektu je Svetové kultúrne dedičstvo v srdci 
Európy. Žiaci sa podujali podrobne preskúmať a zdokumentovať miesta sve-
tového dedičstva UNESCO v oboch krajinách. Ako  prvé prišli na rad rakúske 
skvosty od 31.3. do 11.4. Postupne s pracovnými listami, denníkmi  a fotoapa-
rátmi v ruke prebádali študenti historickú Viedeň, Semmering, Graz, Salzburg, 
Wachau, Hallstatt, Neziderské jazero, prehistorické kolové stavby pri jazerách 
Mondsee a Attersee. O každom z týchto miest mali už značné vedomosti, veď 
informácie o nich spracovávali od začiatku septembra 2013. Uvidieť ich naži-
vo bola odmena za predchádzajúcu prácu. A ďalšia práca ich ešte len čaká:  
príprava na výmennú návštevu na Slovensku, stále aktualizovanie webovej 
stránky projektu www.weltkulturerbestaetten.eu, či rešeršovanie a  výber ma-
teriálu na finálny produkt. Bude ním viacjazyčný kalendár s kolážami a zápismi 
z denníkov. 8. septembra privítame u nás v Senci našich rakúskych priateľov 
a spolu s nimi sa vydáme na 12-dňovú ces-
tu po pamiatkach UNESCO na Slovensku.       
 
Mgr. Lucia Nemečková, vedúca projektu

Čakajú nás ďalšie voľby
Vo voľbe prezidenta SR dosiahol okres Senec najvyš-
šiu volebnú účasť na Slovensku 60,88%. Víťaz volieb 
Andrej Kiska, s 59,38% ziskom na celoslovenskej úrov-
ni, je celkovým víťazom aj v našom meste so ziskom 
79,99%. V tomto roku nás čaká ešte dvojo volieb. Tie 
najbližšie už 24. mája. K volebným urnám pôjdeme do 
tých istých miestností ako pri voľbe prezidenta SR. Tí, 
ktorí budú mimo miesta trvalého bydliska, môžu požia-
dať o vydanie voličského preukazu do 21. mája v úrad-
ných hodinách Mestského úradu. Volič sa musí preu-
kázať preukazom totožnosti a prípadne voličským pre-
ukazom. Dostane hlasovacie lístky a prázdnu obálku  
s odtlačkom úradnej pečiatky mesta. V priestore ur-
čenom na úpravu hlasovacích lístkov si volič vyberie 
jeden a môže zakrúžkovať poradové číslo maximálne 
dvoch kandidátov. Výsledky uverejníme v ďalšom čís-
le Senčana.                                                               MO
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Organizátor turnaja ŠK GaFuGa,
Vás ako tradičného účastníka Májového turnaja mesta Senec 

si dovoľuje znovu pozvať na toto tradičné podujatie.
Akcia sa každoročne koná pod záštitou MÚ Senec 
a garantom turnaja je p. primátor Ing. Karol Kvál.  

Žiadame záväzne potvrdiť účasť Vašej firmy - mužstva.
do 24. 4. 2013 

MÁJOVÝ 
FUTBALOVÝ TURNAJ

futbalový štadión NTC Senec
JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK - Termín: 16 máj 2014

Team Homola Motorsport s 
Maťom Homolom začal toho-
ročnú sezónu Majstrovstiev 
Európy v pretekoch cestov-
ných vozidiel FIA ETCC počas 
veľkonočný víkend na fran-
cúzskom okruhu Paul Ricard 
– Le Castellet. Tento okruh (v 
kratšej verzii) meria 3,8 km a je 
atraktívny farebnosťou výbe-
hových zón. Na štartovej lis-
tine bolo 31 jazdcov rozdele-

ných do 4 kategórií. Na prete-
koch v nedeľu 20. apríla prša-
lo. Maťo štartoval z 3. pozície, 
ale v piatom kole musel odstú-
piť po kolízii pri predbiehaní, 
keď atakoval druhú priečku. 
Sezóna pokračuje 11. mája na 
Slovakia Ringu. Držíme palce 
Maťovi počas celej sezóny! 

Foto: Michal Petreje, Zdroj: 
Homola Motorsport

Maťo Homola štartuje novú sezónu 

SOŠ na Kysuckej ulici hostila 4. apríla 13. ročník Mix volejba-
lového turnaja zamestnancov stredných škôl okresu Senec. 
Turnaj o putovný pohár primátora mesta Senec, na ktorom sa 
už tradične zúčastnilo aj družstvo Mestského úradu, otvorila 
prednostka MsÚ Jarmila Répássyová. Podujatie bolo výbornou 
príležitosťou pre stredoškolských učiteľov a priateľov škôl, aby 
sa neformálne stretli a príjemne zabavili. V telocvični panovala 
skvelá atmosféra. Hráči bojovali s maximálnym nasadením, ale 
podľa pravidiel fair play, pričom počas chvíľ oddychu sa zary-
tí súperi premenili späť na najlepších priateľov. Putovný pohár 
po zápasoch plných napätia a nečakaných zvratov vybojovalo 
družstvo Strednej školy v Ivanke pri Dunaji. Druhé miesto obsa-
dila UMIC Bratislava a na tretiu priečku vystúpili reprezentanti 
Gymnázia Antona Bernoláka Senec. Víťazmi boli všetci zúčast-
není, ktorí si navzájom darovali pekné chvíle spoločného po-
hybu a priateľského posedenia. Zúčastnené družstvá: SŠ Ber-
nolákovo, MsÚ Senec, SOŠ Senec, Gymnázium A. Bernoláka 
Senec, SŠ Ivanka pri Dunaji, UMIC Bratislava.                       VCs                                                                             

Zamestnanci stredných škôl bojovali 
o putovný pohár primátora

Jachtári pretekali o Pohár mládeže 
Počas druhého aprílového víkendu sa uskutočnil na Slnečných 
jazerách Pohár mládeže, ktorý organizoval senecký jachtársky 
klub Tatran. Preteky boli zároveň prvým kolom Slovenského po-
hára (SP) v lodnej triede Optimist. Po odjazdení šiestich rozjázd 
v priaznivom vetre sa z 19 pretekárov najrýchlejšie dostal do 
cieľa Petr Hála z jachtárskeho klubu Kroměříž z Čiech. Za ním 
na druhom mieste skončila Karolína Beránková z Akademik TU 
Košice (1. miesto SP) a na treťom mieste Nikola Kecskésová z 
JK Tatran Bratislava (2. miesto SP). Tretie miesto v bodovaní SP 
obsadila Natália Minaroviechová z YC Slovan Bratislava.

Text: SZJ, Foto: Pedro Esperança
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Do tretieho ročníka Školskej basket-
balovej ligy – Vistareal cup 2014 boli 
prvýkrát zaradené aj dve senecké školy, 
G.A.B. Senec   a   ZŠ Tajovského Se-
nec . V pezinskej basketbalovej hale 
na Komenského ulici triumfoval jeden z 
nováčikov.  ZŠ Tajovského Senec zdo-
lala vo finále pezinskú školu Kupecké-
ho a stala sa víťazom turnaja. Vo finále 
ťahal Senčanov Jakub Tichý a Samuel 
Boušek, ktorý sa stal najlepším hrá-
čom celej súťaže. Gratulujeme víťazom 
a ich trénerovi Rudolfovi Rehákovi! 

Foto: ZŠ Tajovského

Vistareal cup 2014 - Pezinok nestačil vo finále na Senec

„SPANILÁ JAZDA“ VOLEJBALISTIEK SKONČILA PRVENSTVOM V 2. LIGE
V posledných niekoľkých týždňoch za-
žívame v seneckom volejbale veľmi po-
zitívne chvíle. Postaralo sa o ne predo-
všetkým naše ženské družstvo. Pamätný 
zápas v Malackách 26. marca, ktorého 
sa zúčastnili aj naši tridsiati verní fanúši-
kovia, vyhrali naše ženy v pomere 3:1. To 
bol rozhodujúci moment pre naše druž-
stvo, pretože Malacky mohli jediné ohro-
ziť naše ambície vyhrať celú súťaž. 
2. apríla sme v Bratislave proti IMA opäť 
vyhrali 3:2. Bolo náročné sústrediť sa 
na zodpovednú hru po prežitej eufórii v 

Malackách. Zápas proti IMA bol veľkým 
„učiteľom“. Je veľmi dôležité, že ho naše 
ženy zvládli.
Potvrdenie našich víťazných očaká-
vaní sa zrodilo 9. apríla v domácom 
zápase proti VIVUS Bratislava. Po 
výhre 3:1 sú naše ženy víťazkami 
2. ligy žien v bratislavskej oblasti.  
Oslava úspechu bola spojená s rozlúč-
kou nášho trénera Miroslava Németha. 
Veľmi si ceníme jeho prístup pri práci s 
tímom. Pred sezónou bol ochotný presťa-
hovať sa z Trebišova do Senca, aby nám 

pomohol s našimi šikovnými ženami. To 
je skutočne ochotný urobiť len nadšenec. 
Dúfame, že naša spolupráca sa týmto 
nekončí a ešte budeme mať príležitosť 
vytvoriť niečo výnimočné.
Ďakujeme a želáme Ti, Mirko, aby Ti 
svadba na východe dopadla podľa pred-
stáv. Veríme, že budeš mať kopu svojich 
detí a ešte viac tých volejbalových.

Vladimír Trnka
Foto: Pedro Esperança


