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Senecké leto 14. júna a Veľký letný karneval 27. júna

Ročník 24 

Foto: Pedro Esperança

Voda, dobrá hudba a veľkole-
pý ohňostroj - to je Senecké leto.  
Na veľkom pódiu otvoríme letnú 
sezónu na Slnečných jazerách  
s I.M.T. Smile, Chinaski, Funkiez, 
Hexom alebo Katkou Knechtovou. 
Malé pódium prinesie program  
pre deti, ale poteší aj dospelých.
V minulých rokoch spolupracovalo 
Mestské kultúrne stredisko s rá-
diom Viva, ktorému však v decem-
bri skončila licencia. Tento rok sa 
o moderovanie, mediálnu podpo-
ru a diskotéku postará Fun rádio.  
Na Get Fun party to roztočí DJ Mi-
lan Lieskovský a DJ Tasty.
O nový slovenský certifikovaný 
rekord sa pokúsi Senčan Molinari 
so „Sunshine SHAKERATO 2014“ 
- kávovým alkoholickým nápojom.

Pre tých, ktorí sa chystajú na Se-
necké leto autom je dôležitá in-
formácia, že záchytné parkovisko 
bude v kempe na severnej strane, 
kam budú autá usmerňovať šípky. 
Tak ako po minulé roky je zaká-
zané nosiť do areálu alkoholické 
nápoje. Na bránach budú z tohto 
dôvodu aj prísne kontroly.
Počas Veľkého letného karneva-
lu bude Štúrova ulica v čase pre-
chodu karnevalového sprievodu 
uzavretá tak ako po  iné roky cca 
od 17:30 do 19:30. Obchádzková 
trasa bude cez námestie 1. mája, 
Mierové námestie, Svätoplukovu 
a Letnú ulicu. Karnevalová porota 
bude oproti OTP banke registro-
vať vlastnoručne vyrobené masky 
v čase od 15:30 do 18:00. MO

V júni ideme na Senecké leto a karneval Kontajnery na kovy končia
Mesto Senec skúšobne rozmiestnilo v uliciach 
kontajnery na kovy. Napriek jasnej červenej 
farbe kontajnerov, veľkým nápisom ani člán-
kom v mestských novinách Senčan nebolo 
ich zavedenie úspešné. Obyvatelia sa sťažo-
vali na svojich spoluobčanov, že je v kontaj-
neroch pohádzaný rôzny odpad, smetiari zasa 
nemohli obsah kontajnerov vyniesť ako vyse-
parovaný a museli sa postarať o odvoz jeho 
zmiešaného odpadu v neskoršom termíne.
Kontajnery na kovy teda z našich ulíc zmiznú. 
Tí, ktorí kovy separujú, môžu však pokračovať 
ďalej. Kontajnery na kovy budú na Zbernom 
dvore, v areáloch škôl a škôlok, na Kalinčiako-
vej pri sídle Mestskej polície a na dvore Mest-
ského úradu.
Obyvatelia rodinných domov môžu separo-
vať bezo zmeny. Prvýkrát do akejkoľvek tašky  
a následne do červenej tašky, ktorú dostanú 
od zamestnancov Ave.                                MO
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Chcela by som apelovať na zhoršujúcu sa dopravnú si-
tuáciu na ulici Štúrova. Jedná sa o absolútne nerešpek-
tovanie značky zákazu vjazdu pre nákladné vozidlá od 
kruhového objazdu smerom na Štúrovu, ako aj z opač-
ného smeru pri jazere juh. Zákazovú značku nerešpek-
tuje nikto, kamióny a nákladiaky tu jazdia jedna radosť. 
Som obyvateľkou novostavby na Štúrovej a ten hluk je 
neznesiteľný. Sú to desiatky kamiónov a nákladných áut 
za každé dopoludnie! 

Senčanka

Mestskí policajti pokutujú vodičov, ktorí porušujú zákaz 
vjazdu pre nákladné vozidlá. Môžu ich však odstaviť až 
pri zastávke autobusu pri kruhovom objazde pri Lidli, aby 
neblokovali dopravu na Štúrovej a SNP. Na tieto ulice má 
povolený vjazd zásobovanie, ale šoféri sa musia preuká-
zať faktúrou alebo dodacím listom, inak sú riešení v zmysle 
priestupkového zákona. Táto dopravná situácia patrí aj do 
kompetencie štátnej polície, ktorá ju tiež rieši. K porušova-
niu pravidiel cestnej premávky však dochádza na viacerých 
miestach nášho mesta, takže Mestská aj štátna polícia ne-
dokážu ustriehnuť všetky vozidlá. 
V súčasnosti je však v tejto časti mesta dôvod na zvýše-
ný pohyb nákladných vozidiel, pretože sa na ulici SNP robí 
chodník a parkovisko a tiež sa opravuje prasknuté potrubie.

S blížiacim sa letom je opäť aktuálny problém viacerých 
Senčanov - paragliding. Tento šport je zaiste nádherným 
zážitkom pre „pilota“, menej však pre obyvateľov rodin-
ných domov. S veľkým hlukom nám denno-denne krúži 
nad hlavami. Decibely, ktoré motor vydáva, znásobuje 
štekot psov, ktoré sú spolu s ostatnými zvieratami vy-
stresované z neznámeho objektu. Niekedy letí tak nízko, 
že to považujem za narušenie súkromia a bezpečnosti. 
Ako je to so vzdušným priestorom nad mestom a súk-
romnou pôdou? Môže tadeto vôbec lietať? Bola by som 
vďačná, keby paraglajdisti lietali nad jazerami a polia-
mi ako (chvalabohu) minulé leto lietali balóny. Ďakujem 
vopred za odpoveď a za prípadnú reguláciu v obmedze-
niach smeru letov, ktorú od vás, ako od mesta,  očaká-
vam.

hrkalka80
Táto otázka je iste aktuálna, nie je však v kompetencii mes-
ta.  Dodržiavaním predpisov sa zaoberá Dopravný úrad v sú-
činnosti s Leteckou amatérskou asociáciou SR. Ak lietadlá a 
iné stroje dodržiavajú predpísané obmedzenia, môžu lietať 
aj nad obývaným územím. Ak máte podozrenie, že došlo  
k prekročeniu hlukových limitov, môžete dať podnet na vy-
konanie štátneho zdravotného dozoru Útvaru vedúceho hy-
gienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR. Alebo je možné problém riešiť aj s pomocou 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Mesto 
bude rokovať s Leteckou amatérskou asociáciou SR.

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

Mestský úrad rieši tri petície
1. Petícia za zachovanie pozem-
ku za poliklinikou na využitie ako 
verejná zeleň, zachovanie prístu-
povej cesty, budovanie dostatoč-
ného počtu parkovacích miest.
Pod petíciou, ktorá bola podaná 
24. apríla, sa podpísala Renáta 
Maczeáková, Ľubica Belanco-
vá a Kornélia Domenyová. Petí-
ciu prešetrilo právne oddelenie 
Mestského úradu 7. mája za prí-
tomnosti členov petičného výbo-
ru, primátora mesta, prednostky 
MsÚ a vedúcich príslušných od-
delení MsÚ. 
Závery z prešetrenia petície sú 
nasledovné: Mesto Senec nebu-
de meniť územný plán a funkčné 
využitie pozemku za poliklinikou 
v Senci, čiže zostane zachova-
ný naďalej ako verejná zeleň. 
Pozemok pod miestnou prístu-
povou komunikáciou k bytovým 
domom a MŠ na Kollárovej je  
vo vlastníctve developera, ale 
konštrukčné vrstvy komunikácie, 
čiže v danom prípade prístupová 
cesta, je majetkom mesta. Obavy 
o prehradenie cesty sú teda neo-
podstatnené. Prípadné prekážky 
mesto, ako príslušný správny 
orgán nad miestnymi komuniká-
ciami, odstráni na náklady toho, 
kto prekážku spôsobil. Mesto 
uvažuje o vybudovaní prístupu 
do škôlky zo zadnej časti, pri-
spôsobením parkovacích plôch. 
Ďalšou alternatívou na odľahče-
nie dopravy je prepojenie komu-
nikácie pred Obvodným úradom 
z Hurbanovej ulice na Kollárovu 
vytvorením jednosmerky s pri-
ľahlým parkovaním bez zásahu 
do zelene. 
Plánovania a budovanie parko-
vacích miest ukladá stavebníkom 
Spoločný  stavebný úrad v  Senci 
v zmysle STN 736110/Z 1.

2. Petícia za komplexné a dô-
sledné protipovodňové zabez-
pečenie všetkých častí mesta 
Senec záväznou územnopláno-
vacou dokumentáciou.
Občianske združenie Moje mesto 
podalo petíciu 24. apríla. 7. mája 
ju prešetrilo právne oddelenie 
Mestského úradu za prítomnosti 
zástupcu OZ Moje mesto, pri-
mátora mesta, prednostky MsÚ, 
vedúcich príslušných oddelení 
MsÚ a občanov mesta. 

Závery z prešetrenia petície 
sú nasledovné: Mesto Senec  
rieši komplexné protipovodňové 
zabezpečenie mesta so spo-
ločnosťou Vodotika, a.s.,  kto-
rá  vypracovala dva projekty.  
V nich zvažuje vybudovanie re-
tenčných nádrží.  Po predložení 
všetkých prepočtov, vyjadrení, 
stanovísk, majetkových pomerov  
k pozemkom a ich vysporiadania  
a finančných možnostiach mes-
ta, bude vybraný projekt, ktorý 
sa zapracuje do územného plá-
nu.  
Mesto Senec vykonalo a naďa-
lej vykonáva protipovodňové 
opatrenia. Bol vybudovaný od-
vodňovací kanál nad sídliskom  
za Štiftom do priestoru bývalého 
ťažobného priestoru tehelne, od-
vodňovací žľab na Vinohradníc-
kej ulici. Uvažuje  sa o odklonení 
toku dažďových vôd zo Šafáriko-
vej ulice mimo jazierka Kövécstó  
na opačnú stranu na kruhovú 
križovatku pri Lidli do jestvujúcej 
veľkoprofilovej dažďovej kanali-
zácie. Na  tieto protipovodňové 
opatrenia je zo zákona potrebné 
vybaviť povolenie, čo znamená aj 
dokladovanie vlastníckych vzťa-
hov k pozemkom.
V minulom roku sa tiež podarilo 
vybudovať odvodňovací žľab na 
Pezinskej ulici a pozdĺž Pezinskej 
ulice, ktoré sa následne napoja 
na obnovený odvodňovací jarok 
pozdĺž Záhradníckej ulice, ktorú 
v minulosti obyvatelia zasypali. 
Zároveň na ulici E.B. Lukáča v 
križovaní s ul. Novomestského 
sa prečisťujú kanalizačné rozvo-
dy. Ďalšou etapou bude odve-
denie dažďových vôd z rigolu pri 
štátnej ceste II/503 do vsakova-
cej jamy za bývalou betonárkou 
na Bratislavskej, odkiaľ voda pôj-
de do Strieborného jazera. 
Ako prevenciu mesto čistí 400  
až 500 uličných spustí. 

3. Petícia občanov mesta Senec 
a okolitých obcí za čisté ovzdu-
šie bez zápachu
Občianske združenie Moje 
mesto podalo túto petíciu 25. 
apríla. Termín prešetrenia bol 
stanovený po uzávierke novín, 
preto o nej budeme informovať  
v ďalšom čísle Senčana. VCs
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Dlhý týždeň priniesol úsporu
Už niekoľko rokov majú 
občania možnosť vy-
zdvihnúť si výmery miest-
nych daní a poplatkov  
na Mestskom úrade  
a priamo na mieste ich 
aj v pokladni uhradiť. 
Mestský úrad počas toh-
to týždňa predĺžil strán-
kové hodiny a dokonca 
bol otvorený aj v sobotu, 
aby čo najviac občanov 
mohlo využiť túto služ-
bu. Senčania, ktorí prišli, 
si pokojne a pohodlne 
všetko vybavili. „Je to vý-
borné, nemusím chodiť  
na poštu a stáť v rade.  
Tu ma milo privítajú a 
všetko mám hneď vy-
bavené. Stretla som tu 
aj moje kamarátky, po-

rozprávali sme sa, tak-
že som sa necítila ako  
na úrade,“ povedala nám 
Senčanka, pani Mária.
Počas „dlhého týžd-
ňa“ od 28. apríla do 7. 
mája bolo vydaných 
6 350 ks rozhodnutí 
(40 % všetkých roz-
hodnutí), finančná 
úspora mesta dosiah-
la výšku 10 795 eur  
a priamym výberom daní 
v pokladni bolo uskutoč-
nených 3 990 položiek 
v hodnote 180 123 eur. 
„Dlhý týždeň“ je z roka  
na rok úspešnejší nielen 
výberom daní a finanč-
nou úsporou, ale aj poč-
tom Senčanov, ktorí túto 
možnosť využívajú. MO

Silný vietor vyčíňal v noci z 15. 
na 16. mája aj v Senci. Našťastie 
popadané stromy a haluze nikoho 
nezranili a ani materiálne škody 
nie sú veľmi vysoké. Vietor vyvrátil 
vysoký smrek na dvore Školské-
ho úradu Senec, v tesnej blízkosti 
evanjelického kostola. Ako zázra-
kom, strom padol tak, že na prvý 
pohľad ani nevidno poškodenie 
kostola, na ktorom pokrivil rínu 
a na školskom úrade je len mier-
ne poškodená strecha. Padajúci 
strom na školskom dvore ZŠ A. M. 
Szencziho pretrhol elektrické ve-
denie, ale do rána aj tam bola ob-
novená dodávka elektriny a strom 
bol rozrezaný a pripravený na od-
voz.  Podobným menším inciden-
tom došlo aj na ďalších miestach, 
ale našťastie spôsobili občanom 
len menšie nepríjemnosti.  VCs

Mesto Se-
nec môže 
p o u ž í -
vať logo 
G r e e n -
light ako 
P a r t n e r 
programu 
G r e e n -
light Eu-
r ó p s k e j 
komis ie . 

Tento projekt je iniciatívou prevencie 
znečistenia, ktorú vedie Európska ko-
misia. Organizácie, ktoré sú partner-
mi, sa zaviazali znížiť spotrebu ener-
gie na osvetlenie. Senec sa ako LED 
mesto strednej a východnej Európy 
realizáciou projektu rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia Led technológiou 
zaslúžene zaradilo medzi tieto orga-
nizácie a logo umiestnilo aj na svoju 
webovú stránku.

Vietor ničil stromy

Odvážili sa byť iní v tom, že sa dohodli
Zástupcovia vlastníkov bytových domov na Kollárovej ulici č. 1, 3 a 5  sa dohodli 
na spoločných farebných princípoch pri obnove bytových domov. Zaväzujú sa 
dodržať nasledujúce princípy:
1. Spoločná teplá šedá farba na prvom nadpodlažnom poschodí (Weber SE3C), 

ktorá vytvorí jednotný celok z troch architektonicky rovnakých budov.
2. Farebné plochy nad hlavným a zadným vchodom, na balkónoch a farebný 

domček na streche. (Na fotografii je ilustračný výber týchto farieb).
3. Základná farba zostane biela (Weber B100).

Celú farebnosť sme vytvorili z palety 
Weber, rad 3C.  Nízka odrazivosť svetla 
tmavých odtieňov fasádnych farieb 
spôsobuje vzniknutie trhlín na 
materiáloch EPS, preto sa odporúča 
minimálna hodnota odrazivosti 
HBW 30. 

Farebnosť bytového domu 
na Kollárovej 1:

Sídliská v dnešnej dobe hýria všetkými 
farbami. Trend vo svete smeruje 
k obytným celkom s podobnou 
farebnosťou. Preto vyzývame vlastníkov 
bytov v okolitých domoch, aby pri 
budúcich obnovách zvážili použitie 
uvedených farieb radu WEBER 3C. 
Odporúčame použiť bielu B100 ako 
najväčšiu plochu s maximálne dvomi 
doplnkovými farbami.

Ďalšie farby radu Weber 3C a ich 
využitie (ilustračná schéma):

Iniciátori dohody: Anita Ivančíková a Zuzana Oros. 3D modelovanie bytových domov: Ing. Mikuláš Agárdy
Upozornenie: Vzhľadom na savosť papiera sa farby v tlači môžu líšiť od vzorkovníka Weber. (zo)

ZE3C HBW 48,6 B100 HBW 75,6

SE3C HBW 33,2

HN3C HBW 34,9

OK3C HBW 47,6

OR3C HBW 54,7

ZL3C HBW 66,0
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• Sú Slnečné jazerá pripravené na letnú 
sezónu?
Áno, sú pripravené. Už počas mája sa 
uskutočnilo v areáli Slnečných jazier 
mnoho akcií, ktoré prilákali veľa návštev-
níkov. Prispôsobili sme tomu aj prevádz-
ku, sprístupnili sme sociálne zariadenia, 
kosíme, maľujeme a opravujeme pre-
vádzkové budovy. Sme radi, že od júna 
až do augusta bude južná strana Slneč-
ných jazier v živej panoráme na RTVS 2. 
Zábery z kamery využijeme aj na našej 
webovej stránke, kedykoľvek sa budeme 
môcť pozrieť, aké sú u nás poveternostné 
podmienky, koľko ľudí je na pláži a po-
dobne.
• Na čom budete ešte pracovať do za-
čiatku sezóny?
Na východnej pláži (piate jazero) vy-
budujeme vysokovýkonnú sprchu, kde 
sa môžu rekreanti pohodlne osprcho-
vať, pribudli lavičky, doplníme piesok  
na pieskovisku „Ryba“  a zvažujeme tiež 
jeho zastrešenie. Po skúsenostiach z mi-
nulých rokov chystáme oplotenie kara-
vanového kempu najmä z dôvodu zame-
dzenia krádeží a zvýšenia bezpečnosti 
detí, ktoré vybiehali k ceste. Prenosný 
plot bude na mieste len počas sezóny. 
Na východnej pláži pribudnú kamery, 
ktoré budú napojené na Mestskú políciu. 
Aj na týchto miestach sme mali problémy 
s vandalmi, ktoré nám kamery pomôžu 
riešiť. Osadzujeme informačné tabule, 
ktoré budú slúžiť na lepšiu orientáciu  
v areáli (vstupy, vzdialenosti). 
• Budú aj tento rok na plážach ležadlá  
a slnečníky?
Samozrejme, na juhu aj na severe budú 
k dispozícii. Na východnej pláži býva 
silnejší vietor, preto nie je bezpečné 
umiestňovať slnečníky, ktoré by mohol 
vietor zdvihnúť a spôsobiť zranenia ale-
bo škody. Budú tiež fungovať obľúbené 
služby – požičovne vodných bicyklov, ka-
jakov, plážový volejbal a futbal, minigolf 
a ďalšie.
• Čakajú nás nejaké organizačné zme-
ny?
Na južnej strane budú môcť motoro-
vé vozidlá vojsť do areálu len bránou  
pri železničnej stanici. Brána na začiatku 
železničnej ulice bude pre autá uzavre-
tá nielen počas sezóny, ale po celý rok. 
Vznikne tak slepá ulica pri predajniach 
lángošov. Na severe bude regulovaná 
doprava len počas sezóny. Pri stanovej 

recepcii bude fungovať záchytné par-
kovisko, ďalej už budú musieť všetci ísť 
peši. Výnimku budú mať len ubytovaní 
hostia, služobné vozidlá a zásobovanie.
• Kde je najlepšie informovať sa o kvalite 
vody?
Všetky informácie sú na stránke slnecne-
jazera.eu a na juhu pribudne informačná 
tabuľa s profilom vody (monitoring počas 
sezóny). Zo zákona sme povinní informo-
vať o kvalite vody a my to radi urobíme, 
pretože máme vyhovujúcu vodu na kúpa-
nie. Svedčí o tom správa Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. Dokonca 
aj v auguste, kedy kvitne tzv. vodný kvet 
a voda vizuálne nepôsobí čisto, stráca  
na kvalite, ale stále spĺňa prísne kritériá 
na  kvalitu vody. Slnečné jazerá sú prí-
rodné kúpalisko, musíme teda prírodu 
rešpektovať, aj keď sa nám to na hladine 
vody niekedy nepáči. Ľudia sa nás tiež 
pýtajú na bielu penu, ktorú vidieť na plá-
ži. Vytvárajú ju veľké vlny, ktoré naráža-
jú na breh. Nejde o žiadne znečistenie.  
V Senci máme zo všetkých prírodných 
jazier na okolí vyhodnotenú vodu ako 
najlepšiu.
• Kedy začnete vyberať vstupné?
V júni len cez víkendy za dobrého poča-
sia, cez prázdniny počas celého týždňa. 
Tiež však len za dobrého počasia. Za ne-
priaznivého počasia musíme vždy zva-
žovať, či sa nám oplatí vyberať vstupné  
a zároveň platiť brigádnikov. Najdôležitej-
ším dokladom je pokladničný blok, ktorý 
si návštevníci musia starostlivo uschovať, 

lebo môžu byť vyzvaní, aby sa ním preu-
kázali. Ak by sa stalo, že vám brigádnik 
nevydá blok, treba ho nahlásiť na Sprá-
vu cestovného ruchu. Každý brigádnik 
je označený menom a číslom. Aj týmto 
spôsobom nám návštevníci jazier dopo-
máhajú k poctivému výberu vstupného, 
ktoré môžeme použiť na ďalšie zveľaďo-
vanie 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
Vstupné sa vyberá od 8:00 do 16:00 v pl-
nej výške a od 16:00 do 18:00 nižšie.
Správa cestovného ruchu začne predaj 
permanentných vstupeniek od 2. júna 
od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 
do 13:00. Predaj bude zabezpečený  
od 1. júla aj na hlavných recepciách Sl-
nečných jazier.

Rozprávala sa Martina Ostatníková

Na Slnečných jazerách bude živá panoráma
Letná sezóna sa blíži míľovými krokmi, krásne počasie prilákalo do areálu Slnečných jazier veľa návštevní-
kov, ktorí sa už tešia na výbornú seneckú vodu. O prípravách a zmenách na jazerách sme sa porozprávali 

s riaditeľom Správy cestovného ruchu Róbertom Podolským.



Uzávierka 
ďalšieho 

čísla 
21. júna.
Viac na 
www.

senec.sk

5SENČAN  jún 2014 SPEKTRUM/INZERCIA

Inzercia

Pod gesciou mesta Senec sa 
uskutočnil 22. mája druhý roč-
ník Športového dňa seniorov 
z Klubu dôchodcov pri MsÚ v 
Senci. Pripojili sa k nim aj zo 
Slovenského zväzu telesne 
postihnutých a z Centra od-
dychu na Slnečných jazerách. 
Približne 50 seniorov sa zišlo 
v karavanovom kempe na Sl-
nečných jazerách, aby si na 
čerstvom vzduchu spoločne 
aktívne užili krásny slnečný 
deň. Päťčlenné družstvá sú-
ťažili v chôdzi cez prekážky, v 
hode kriketovou loptou, v šíp-
kach, v hode na cieľ, v petan- 
que, v skladaní puzzle na čas 
a v strelách na bránku floor-
ballovou hokejkou. Veľa špor-

tových úspechov im prišla 
zapriať viceprimátorka Helena 
Nemcová,  ktorá otvorila špor-
tový deň  spolu s predsedníč-
kou sociálnej a zdravotnej ko-
misie MsZ Emese Dobošovou 
a vedúcou odboru sociálnych 
vecí MsÚ Janou Matulovou. 
Športovcom bolo k dispozícii 
občerstvenie počas celého 
dňa a na obed mali guláš. 
Najúspešnejší športovci sa 
na jeseň zúčastnia Olympiá-
dy seniorov v Bratislave, ktorú 
organizuje BSK. Počas celého 
dňa panovala výborná nálada 
na športoviskách aj pri stoloch 
s občerstvením. Účastníci sa 
príjemne unavili zo zážitkov 
celodenného podujatia. VCs

Seniori športovali a užili si krásny deň

Pred dvanástimi rokmi to za-
čalo dvoma rastlinkami a te-
raz je Senec jednotkou v pes-
tovaní aloe vera na Slovensku. 
Pestovateľ Eduard Kubala učí 
Senčanov, ako sa starať a ako 
využiť túto liečivú rastlinu.
• Ako ste sa dostali k pesto-
vaniu aloe vera?
Rodina sa venuje záhradníc-
tvu dvadsať rokov, mama má 
kvetinárstvo. V roku 2012 sme 
mali prvú výstavu na ZŠ Ta-
jovského a v lete sme otvorili 
Kaktusovo na juhu Slnečných 
jazier. Najväčšiu odozvu malo 
u ľudí práve aloe vera. Preto 
som vyčlenil sekciu Aloevero-
vo, ktorej sa venujem najviac.
• Pestovať aloe vera aj vonku?
Samozrejme. Môže byť zasa-
dené takmer celý rok vonku, 
napríklad v záhrade, musíme 
ho však počas zimy ukryť 
pred mrazmi. My pestujeme 
aloe vera v skleníku, to je jeho 
zimovisko. Prvých 5-6 rokov 
sme rozširovali zbierku, teraz 
vieme ročne vypestovať veľa 

rastlín. Stále však nepokrýva-
me dopyt. Naše babičky má-
vali kedysi aloe bežne doma. 
Neskôr sa z domácností vy-
tratilo a my sa snažíme ho 
vrátiť späť. Našou filozofiou 
je, aby mala každá domác-
nosť rastlinku. Predávame 
ich, učíme, ako sa o ne starať 
a ako využívať ich liečivú silu. 
• Ako ju môžeme využiť?
Malá rastlinka dokáže vyrie-
šiť všetky kuchynské kožné 

problémy – drobné popáleni-
ny, porezanie... Kožní pacien-
ti by mali vlastniť 3-4 ročnú 
rastlinku – odporúčame im 
aplikovať list aloe vera každý 
deň. Odlomí sa celý spodný 
list, denne sa z neho krája asi 
centimeter, ktorým potrieme 
kožu. Odlomený list vydrží  
v chladničke mesiac. Rast-
linke to neublíži, tvorí ružicu, 
prevzdušní sa a môže vytvo-
riť mladé odnože. Vyvíjame 

tiež produkt z overeného re-
ceptu našich babičiek, ktorý 
bude možné užívať vnútorne.
• Aké kožné problémy riešite?
Napríklad aj psoriázu, lupien-
ku, rôzne ekzémy... Ak ide  
o takéto vážne ochorenia, aloe 
lieči ich prejavy a spríjemňuje 
pacientom život. Kombinácia 
látok, ktoré obsahuje aloe 
vera je taká unikátna, že pa-
cienti majú viditeľné výsled-
ky. V rodine používame na 
kožné problémy len aloe vera.
• Bude aj počas leta fungovať 
kaktusovo na jazerách?
Áno. Minulé leto k nám zá-
chranári poslali niektorých 
pacientov s kožnými problé-
mami. Aloe vera môže pomôcť 
aj pri riešení popálenín zo 
slnka. Venujeme sa aj ďalším 
„ovo“ – máme katusovo, alo-
everovo, suvenírovo a podob-
ne. Fungujeme bez reklamy  
a záujemcov nám stále pribú-
da. Tešíme sa, že robíme to, čo 
nás baví, čo nás môže uživiť a 
že tým pomáhame ľuďom. MO

V Senci sa pestuje najviac aloe vera na Slovensku - lieči kožné problémy

Foto: Cillo Photography

Foto: Pedro Esperança
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V marci roku 1970 sa na Slnečných jazerách skúšal nový sovietsky turbovrtuľový 
čln. Možno sa v takom vozil aj Brežnev na svoju daču.  

V pozadí vidieť pódium bez zastrešenia a chatky.

Historický Senec

Senčan Marian Čahoj nám napísal: 
„Chcem upozorniť na skládku odpadu 
na kopci za Štiftom, resp. za Bautech 
sídliskom, kde bývame. Odpad tam je 
odjakživa, ale trošku ma prekvapilo 
hlavne obsahovo, čo tam naši „susedia 
Senčania“ vyhadzujú. Najnovšie pribudli 
detské ešte zabalené nové plienky, 
detské oblečenie, pritom pár metrov 
od skládky je na to určený kontajner  
na textil.“

Dobrovoľní seneckí hasiči oslávili 135 rokov
Z balkóna budovy MsÚ zazneli 
fanfáry a viceprimátorka Helena 
Nemcová s vedúcim Mestského 
múzea Gáborom Strešňákom 
otvorili hudobný festival Sen-
čania Senčanom. V slávnostnej 
uniforme nastúpení dobrovoľní 
hasiči s predsedom Jozefom 
Bordáčom položili veniec k pa-
mätníku Ústavy Slovenskej re-
publiky a otvorili oslavy 135. vý-
ročia vzniku spolku. Ďalšie dej-
stvá oslavy prebiehali ukážkami 
historickej a súčasnej techniky 

DHZ v múzeu, v rámci pamät-
nej výstavy histórie spolku se-
neckých dobrovoľných hasičov.  
Výstava sa zrodila v spolupráci 
s Vlastivedným múzeom v Ga-
lante, Historickým múzeom Slo-
venského národného múzea, 
Vlastivedným domom v Šamo-
ríne a Slovenským národným 
archívom. Za príspevky do expo-
zície patrí vďaka aj rodine pani 
Františky Majorosovej rodenej 
Pomsárovej a rodine Pohlovej zo 
Senca. Text a foto: VCs

Na dvanástom ročníku Súťaže 
vo varení guláša Mesta Senec, 
Piccardu Senec a Správy ces-
tovného ruchu sa 3. mája zišli 
tímy expertov na guláš, na plo-
che karavanového kempingu 
Slnečných jazier – juh. Zaregis-
trovalo sa 12 tímov, medzi nimi 
aj družstvo partnerského mesta 
Kőszeg. Tímy mali tri hodiny na 
varenie a návštevníci si zatiaľ 
prezerali ponuku predajcov na 
susednej Burze starožitností. 
Karol Kvál, primátor mesta Se-
nec, prešiel stánky všetkých 
družstiev a bol prítomný od rána 
až po vyhodnotenie súťaže. Vi-
ceprimátorka Helena Nemcová 

aj prednostka Jarmila Répássy-
ová prišli po slávnostnom otvo-
rení benefičného hudobného 
festivalu „Senčania Senčanom“. 
O dvanástej odovzdali súťažiaci 
misky so vzorkami guláša poro-
te, ktorá o poradí rozhodla takto: 
Prvú priečku obsadilo družstvo 
Františka Suslu, tím SCR skon-
čil ako druhý a z tretieho miesta 
sa tešili členovia tímu Mundy. 
Porota ocenila mimoriadnou ce-
nou špecialitu z kohútích varlát, 
ktorú pripravili súťažiaci z Kősz- 
egu.   Celkový finančný výťa-
žok z tohto podujatia poputuje 
k chránencom seneckej nezis-
kovej organizácie Betánia. VCs

Už vieme, kto varí najlepší guláš
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Riadková inzercia

PREDÁM LIAHEŇ 60 euro. 
tel.: 0907181800

Inzercia

Chválime
• záhradkárov, ktorí sa starajú o zá-
hradky, ale nekončia na hranici svojho 
pozemku. Čistia a odburiňujú obrubní-
ky chodníkov, kosia trávu aj mimo svoj-
ho pozemku a polievajú mestskú zeleň.

• poctivú nálezkyňu, ktorá 8. mája odo-
vzdala statené doklady a peniaze pria-
mo do rúk ich majiteľa Filipa R., ktorý 
ich stratil v autobuse. Ďakujeme!

Karháme
• zakladateľov nelegálnych skládok 
odpadu, ktorým sa lení zájsť na Zber-
ný dvor a vyvážajú napríklad aj poko-
senú trávu do jarkov a húštin. Zberný 
dvor funguje po celý rok, pre všetkých  
a za odovzdanie jednotlivých druhov 
odpadu sa nič neplatí. Nelegálne sklád-
ky míňajú naše spoločné mestské pe-
niaze. Mesto platí aj za Zberný dvor  
a potom aj za likvidáciu čiernej skládky. 

Milí psíčkari!
   Nastal čas uvedomiť si, že venčiť psíkov 
v areáli a v okolí školy nie je tak úžasné, 
ako ste si mysleli. Pri ceste do školy, keď 
sme radi, že cez zalepené oči vidíme, že 
ideme správnou trasou, nemáme náladu 
pozorne sledovať chodníky a trávniky 
a preskakovať z nohy na nohu ako  
na mínovom poli. Našu školu navštevuje 
veľa menších žiakov, ktorí sa hrávajú na 
školskom dvore a pred družinou. Hrať 
sa medzi psími hovienkami tiež nie je 
ktovieaká zábava.
   Myslíme si, že Váš psík by tiež ocenil 
novú trasu prechádzky a Vaše dieťa by 
za neveľmi voňavou ozdobou, ktorú 
si zvyklo nosiť na topánke, určite 
neplakalo. Verte, že nikoho neteší, keď 
prinesie do školy či domov „voňavé“ 
prekvapenie, o chorobách, ktoré sa 
takto šíria ani nehovoriac.
   My sa chceme v okolí našej školy cítiť 
príjemne, tak na to, prosím, berte ohľad. 
Veď ani my Vám predsa nechodíme robiť 
kôpky na chodbu. Ak nie ste ochotní po 
svojom psíkovi upratať, tak si ho radšej 
nekupujte.

Lea a Jana z 9.A a 1045 ďalších 
žiakov ZŠ J. G. Tajovského 

Karavanový kemp na Slneč-
ných jazerách - juh sa stal 21. 
mája dejiskom Krajského kola 
Súťaže mladých záchranárov 
CO, ktorej organizátorom je 
Odbor krízového riadenia OÚ 
Bratislava v spolupráci s BSK. 
Súťaž preveruje nielen športo-
vé výkony, ale aj vedomosti a 
zručnosti  žiakov základných 
škôl a osemročných gymnázií 
nadväzujúcich na učivo „Ochra-
na človeka a prírody“. Víťazom 
pretekov sa stalo družstvo ZŠ 
Budmerice „A“ z okresu Pezi-
nok. Tohoročná súťaž bola me-
nej úspešná pre okres Senec, 
než tie predchádzajúce, kedy 
sa naše družstvá umiestňovali  
v prvej trojke. ZŠ Tajovského „A“ 
skončila na 5. priečke, družstvo 
„B“ na šiestej a ZŠ Králová pri 
Senci bola desiata medzi dva-
nástimi družstvami súťaže. VCs

Mladí záchranári kraja súťažili v Senci



8 SENČAN  jún 2014SPEKTRUM

Senčania Senčanom – Noc seneckého múzea 2014
Združenie Collegium Wartberg  
a Mestské múzeum v Senci opäť poskyt-
li Senčanom nevšedný kultúrny zážitok. 
Festival Senčania Senčanom a  Noc 
seneckého múzea sa začal už večer  
2. mája v Mestskom múzeu otváracím 
koncertom kontrabasového tria Bass 
Band a prezentáciou knihy „Senec – stá-
ročia mesta“, ktorá vyšla v slovenskom 
aj maďarskom jazyku a obsahuje prí-
spevky z vedeckej konferencie konanej 
v roku 2012, pri príležitosti 760. výročia 
prvej písomnej zmienky o meste Senec. 
Nasledujúci deň ráno, na pokyn Heleny 
Nemcovej, viceprimátorky mesta Se-
nec, oznámili fanfáry občanom mesta  
z balkóna Mestského úradu slávnost-
né otvorenie  festivalu. Žiaľ, ochladenie 

spôsobilo, že niektoré večerné vystúpe-
nia museli organizátori presunúť z pódia 
pred Synagógou do Labyrintu. Bohatý  
a hodnotný program nenechal nikoho  
zo zúčastnených chladným. Umelci na-
priek nepriazni počasia podali skvelé vý-
kony. Festival vznikol v znamení benefí-
cie, takže diváci mohli finančným darom 
prispieť na podporu seneckých rodín  
v núdzi. Vďaka patrí všetkým účinku-
júcim, profesionálnym umelcom, aj 
deťom, učiteľkám, hudobným telesám  
a dobrovoľníkom – seneckej mládeži. 
Toto krásne podujatie, ktoré má u nás 
už niekoľkoročnú tradíciu, podporilo aj  
Mesto Senec a Bratislavský samospráv-
ny kraj. 

VCs

Prijímačky do SZUŠ Ateliér 
na školský rok 2014/2015
12. júna (štvrtok) od 14:30 do 18:00  
v SZUŠ Ateliér na Vodnej č. 20.
www.szus-atelier.sk

Súkromná základná umelecká škola, 
ATELIÉR sa sústredí na výtvarný odbor. 
Prijíma deti od 5 rokov. Kladie dôraz 
na individuálny prístup k žiakom, komor-
nú atmosféru ateliéru, ktorá podporuje a 
rozvíja tvorivosť.

Prijímačky

Prijímacie skúšky 
do Súkromnej ZUŠ 
R. Madarászovej:
12. a 13.6.2014 v čase 14:00 - 18:00 
v priestoroch SZUŠ - Sokolská 10 (Ple-
cháč)
Prijímame do odborov:
Tanečný odbor (od 4 rokov)
Výtvarný odbor a digitálna fotografia (od 
5 rokov)
Hudobno-dramatický odbor - muzikál (od 
5 rokov)
Hudobný odbor - klavír, flauta, gitara, bi-
cie nástroje, spev, husle (od 6 r.)

Je upršaná nedeľa. 11. máj 
2014. Pred školou sa zhro-
mažďujú deti a 4 pani učiteľ-
ky. Deti prišiel odprevadiť aj 
riaditeľ školy.  Ešte zamávať 
rodičom a ide sa na týždeň 
do Školy v prírode. Horský 
hotel Magura v Strážovských 
vrchoch je už pripravený na 
nápor štvrtákov bažiacich po 
dobrodružstve. Po takmer 
trojhodinovej ceste – koneč-
ne cieľ. Rozdelenie izieb, 
prvá večera, stretnutie s ani-
mátormi. Upršaný večer je 
ako stvorený na dobrý spá-
nok. Ako bude ráno? Neprší. 
Ide sa na 1. túru spoznávať 

prírodu, jej tajomstvá a krásy, 
dýchať čerstvý vzduch. Ob-
čas po ňom aj lapať, keď Dol-
niaci zdolávajú strmší kopec 
– Sedlo Obšiar. Odmenou je 
krásny výhľad na okolité do-
liny a dedinu učupenú v diaľ-
ke. Potom učenie, hry a je-
den deň uteká za druhým. V 
stredu návšteva ZOO v Bojni-
ciach. Úspešné minutie vrec-
kového. Štvrtok. Znova prší. 
Učenie, súťaže s animátormi. 
Pani učiteľky sa tiež aktívne 
zapájajú. Večer aerobic a 
diskotéka. Je tu piatok. Zbaliť 
kufre, upratať izby, prevziať 
ceny, vyhodnotiť poriadok na 

izbách, zjesť posledný hor-
ský obed. Cesta autobusom 
domov za rodičmi. Znova 

máme viac skúseností. Všetci 
sme to zvládli. 

štvrtáci ZŠ, Mlynská 50

Dobrodružstvo v Strážovských vrchoch a škola v prírode
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Kto: R Promotion s.r.o. v spolupráci s Ivanou 
Hofericovou – trénerkou plaveckého klubu 
Piccard
Kde: na Kysucich v hoteli Severka*** 
Pre koho: deti vo veku 6-12 rokov.
Termín: 15. – 22. august a 30. jún – 6. júl  
(v prípade záujmu) Kontakt: 0905 600 401.

Už po 4. krát sa do ulíc Senca rozbehli 
kočíky, maminky, ockovia, detičky, ba-
bičky, dedkovia, aby 10.5. absolvova-
ním “Míle pre mamu” poďakovali a vzda-
li úctu mamičkám. Po prestrihu pásky 
primátorom mesta Ing. Karolom Kválom 
sa 724 registrovaných účastníkov vyda-
lo po pešej zóne na Lichnerovej ulici a 
Mierovom námestí na zážitkovú trasu 
plnú zaujímavých súťaží a úloh spre-
vádzanú hľadaním indícií na vylúštenie 
tajničky. Počasie nám prialo, a tak nie-
koľkotýždňová snaha mamičiek z MC 
Senecké slniečko s podporou mesta 
Senec priniesla nové zážitky mnohým 
rodinkám, ktoré sa rozhodli prísť a strá-
viť krásne popoludnie. Počas programu 
sa na javisku pred Mestkým kultúrnym 
strediskom predstavili šikovné detičky z 
MŠ na Fándlyho ulici, z MŠ v Hurbano-
vej Vsi, z MŠ Óvoda v Turni, zo Školské-
ho klubu pri ZŠ Tajovského, z ľudového 

tanečného súboru Tancuľkovo, vĺčatá 
zo 131.zboru v Senci, hiphoperi z F Dan-
ce  Center či Zumba Reni. Predviedli sa 
aj dospeláci zo zboru Radosť a z vokál-
nej skupiny For You, zaujímavé “chva-
ty” nám ukázali karatisti z Kensei Dojo 
Senec. Zlatým klincom bola bohatá 
tombola. Celým programom nás spre-
vádzala jedinečná Dagmar Sanitrová 
(dúfame, že na druhý deň mala hlas :)). 
Za svoju snahu v plnení úloh našej sú-
ťažnej trasy deti získali ako odmenu 
jazdu na poníkovi a maľovaie na tvár. 
Maminky potešilo medovníkové srdieč-
ko a líčenie odborníčkami z Mary Kay. 
Ukážky z prvej pomoci nám zabezpečili 
dobrovoľníci z Červeného kríža. 
Už teraz sa tešíme na budúci rok! Ne-
zabudnite: “Najlepšie zamestnanie je 
byť mamou, pretože cena za túto pácu 
je čistá LÁSKA!“Ľubka a Lenka z MC 
Senecké slniečkoKto: Kresťanské centrum Senec

Kedy a kde: 21.7. - 25.7.
Čo: Denný tábor „Staň sa pevnou skalou“
Kontakt: 0911 517 901 
zuzkahipp@gmail.com

Míľa pre mamu

V druhú májovú nedeľu sa už tra-
dične uskutočnil koncert ku Dňu 
matiek pod názvom Mama je lás-
ka, ktorú pre senecké mamy pri-
pravil zbor Radosť. V Mestskom 
kultúrnom stredisku nás privítala 
krásne vyzdobená scéna s veľ-
kým nápisom MAMA. A potom sa 
už spustil vodopád hudby, spevu 
a tanca, ktoré si pre nás pripravili 
naše deti a vnúčatá pod vedením 
Ferka Podolského a jeho pomoc-
níkov Moniky Podolskej, Márie 
Lukácsovej, Lucky Vojtkovej a 
Lenky Žegoriakovej, Mareka Mo-
koša. V úprimnom príhovore du-
chovného otca Juraja Vitteka za-
znela aj báseň o mame od Milana 
Rúfusa. Nemohla som si pomôcť, 

vyhŕkli mi pri nej slzy, tak mi táto 
báseň pripomenula dobro a lás-
ku mojej mamy, ktorá je už v nebi. 
Toľko pravdy bolo v nej... Piesne 
plynuli, bola to krása a vďaka, 
lebo každý zo spevákov bol za-
interesovaný, každý má tú svoju 
„najlepšiu mamu“. A tak spievali 
malí (Elenka Jasenovcová) aj veľ-
kí (Monika Podolská, Karin a Ka-
rolína Krigovská, Adriana Bakso-
vá, Pavol Polakovič, Simon Mol-
nár, Jožko a Gabika Eliášoví, Ve-
ronika Kupkovičová). Bola uprša-
ná nedeľa, no každá z nás mám 
si pri odchode domov niesla ružu 
a v srdci kus slnka, ktoré nám da-
rovali tieto deti a ujo Ferko. Ďa-
kujeme vám. Tonka Ostatníková

Mama je láska - Deň matiek so zborom Radosť

Foto: Pedro Esperança

Kto: Oblastný výbor Csemadok 
Kedy a kde: 11. - 18. júla v Dolných Obdo-
kovciach, 11. - 18. augusta v Ostrom Grúni
Kontakt: Marta Fekete  
tel. č.: 0905/305812, e-mail: fekete@cse-
madok.sk, fekete@csemadok.hu.

Kto: Mestská organizácia Csemadok  
a Mládežnícky klub Kincskereső
Kde: 30. júna - 5. júla v ZŠ Szencziho
Kontakt: Margit Polák (Mestské múzeum), 
Enikő Molnár a Katalin Kögler (ZŠ Sz.)

Letné tábory
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PARK ODDYCHU 
AMFITEÁTER

Letné kino v rámci Parku oddy-
chu Vám aj v počas letných me-
siacov ponúkne viaceré novinky 
ako aj najúspešnejšie reprízové 
tituly. Čaká Vás výborná kvalita 
filmov v 2D formáte, príjemná a 
nezabudnuteľná atmosféra sle-
dovania filmov pod holým ne-
bom. Tešíme sa na Vás každý 
večer /sledujte prosím zmeny 
v začiatku premietania filmo-
vých predstavení/. Aktuálne 
informácie vrátane programu 
filmových predstavení nájdete 
na našich stránkach: www.kino-
senec.sk a www.facebook.sk/
kinosenec. Začiatok filmových 
predstavení od 1. júna - 15. júna  
o 21:00. Od 16. júna o 21:30. 

1. nedeľa 
SUSEDIA NA ODSTREL
Nepríjemný konflikt s hlučnými 
susedmi od vedľa, nenechajú 
dlho čakať. Komická komédia.
USA MP 100 min. Vstupné: 4 eurá

2. pondelok
TRANSCENDENCIA
Existujú hlbšie otázky, na čo 
vlastne technológie používame. 
Sú dobré alebo zlé? Otázka znie, 
či dokážeme technológiu vyu-
žiť, alebo ona využije nás. Sci-
-fi thriller. Hrajú: Johnny Depp, 
Rebecca Hall, Morgan Freeman  
a ďalší USA MP 15 120 min.
Vstupné: 3,50 Eur

3. utorok
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Platí v živote tých 10 zaručených  
pravidiel presne podľa knižiek? 
Filmová komédia od tvorcu di-
váckych hitov – Karla Janáka, 
autora úspešných filmov Snow-
borďáci a Rafťáci. ČR MP 100 
min. Vstupné: 3,50 Eur

5. 6. štvrtok – piatok
VLÁDKYŇA ZLA
Neverte rozprávkam! Angelina 
Jolie v Disneyho príbehu o Šíp-
kovej Ruženke, ktorý ste nepo-
znali... USA Vhodný pre všetky 
vekové skupiny 98 min. dabing
Vstupné: 4,00 Eur

7. 8. sobota – nedeľa
KHUMBA
Zebra Khumba bol už od naro-
denia terčom posmeškov od 
svojho stáda, pretože sa narodil 
z polovice pruhovanej a   z  po-

lovice biely. Keď začalo obdobie 
sucha, príbuzní Khumbu obvinili, 
že je prekliaty, a že je príčinou 
všetkých nepríjemností. Juž. Af-
rika Vhodný pre všetky vekové 
skupiny 85 min. dabing Vstup-
né: 3,50 Eur

9. 10. pondelok – utorok
NA VINE SÚ HVIEZDY
Život nemusí byť dokonalý. Film 
podľa knižnej predlohy –bestsel-
leru Johna Greena. USA MP 100 
min. Vstupné: 3,50 Eur

12. 13. štvrtok – piatok
NA HRANE ZAJTRAJŠKA
Ži  zomri znova ! Film sa odohrá-
va v blízkej budúcnosti, kedy mi-
mozemská rasa tvrdým útokom 
zasiahne Zem. Sci-fi thriller. V 
hlavných úlohách: Tom Cruise, 
Emily Blunt. USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur

15. nedeľa
LEGO PRÍBEH  
Originálny počítačovo ani-
movaný príbeh. Hovorí   
o bežnej, poslušnej a priemer-
nej LEGO postavičke, ktorá je 
omylom  identifikovaná ako tá 
najvýnimočnejšia osoba, v ktorej 
rukách leží záchrana sveta.
USA MP 90 min. slovenský da-
bing Vstupné: 3,00 Eur

POZOR! Začiatok filmových 
predstavení o 21:30.

16. pondelok
POSLEDNÝ VRCHOL
Kde začína nebo? Nie je dnes 
ľahké nájsť v médiách modely 
dobrých kňazov. Pablo Domin-
guez Prieto – španielsky kňaz 
bol známy a milovaný veľkým 
počtom ľudí. Šp. MP 100 min. 
dabing Vstupné: 4,00 Eur

17. utorok
JEDNA ZA VŠETKY
Tri hrdinky spoja svoje sily  
a vymyslia desivý plán pomsty.
USA MP 100 min.
Vstupné: 3,50 Eur

19. 20. štvrtok – piatok
BONY A KLID  2
„Všetci dobrí veksláci sú späť“. 
Čo po 25 rokoch robí partička 
bývalých vekslákov? Komédia  
Hrajú: Roman Skamene, Jakub 
Prachař, Jan Potměšil a ďalší. 
Réžia: Vít Olmer. ČR MP 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur

21. 22. sobota – nedeľa
GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA
„Najväčšia životná rola, ktorú 
Grace Kelly stvárnila, sa odohra-
la na kráľovskom dvore.“
Prečo opustila Hollywood ? 
Pretože sa zamilovala do roz-
právkového princa. Na samom 
vrchole slávy sa vydala za mo-
nacké knieža Rainiera III. A stala 
sa navždy Grace – kňažnou z 
Monaka. V hlavnej úlohe: Nicole 
Kidman. Fr. USA, Belg. Tal. MP 
103 min. Vstupné: 4,00 Eur

23. 24. pondelok – utorok
VŠETKY CESTY VEDÚ DO HROBU
Príbeh, vďaka ktorému spoznáte 
pravý význam slovného spojenia 
„krutá sranda“. Albert síce žije 
na Divokom západe, ale uvažu-
je ako súčasný moderný človek. 
Od tvorcu komediálneho hitu 
Macík. USA MP 15 116 min.
Vstupné: 4,00 Eur

26. štvrtok
GODZILLA
Veľkolepé dobrodružstvo o zno-
vuzrodení ikonickej Godzilly
USA MP 115 min. Vstupné : 3,50

28. 29. sobota – nedeľa
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2
Astrid je späť – je hviezdou obľú-
bených dračích závodov. Animo-
vaný film pre celú rodinu.
USA  pre všetky vekové skupiny 
105 min. slovenský dabing
Vstupné: 4,00 Eur

30. pondelok a utorok 1. júla
TRANSFORMERS : ZÁNIK
Nehrozí nám vojna, hrozí nám 
zánik. Vitajte v transformovanom 
Jurskom parku!
USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur 

Kultúrne podujatia: 
kinosála

6. piatok o 17:30 a 7. sobota o 
14:00 Absolventský koncert ta-
nečného. odboru ZUŠ 

Senecké leto
Slnečné jazerá JUH  14.6.2014 
www.seneckeleto.sk

Veľký letný karneval
Lichnerova ul. – Slnečné jazerá 
JUH 27.6.2014 
www.velkyletnykarneval.sk

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac jún 
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Na bicykli deťom/Na kole dětem
Medzinárodná charitatívna CYKLO TOUR / medzinárodní charitatívní CYKLO TOUR

5. ročník

dní charitatívní CYKLO TOUR

Pridaj sa aj ty
a pomôž detským
onkologickým
pacientom.

www.zivotprodeti.cz  www.detomprezivot.sk

Dátum dojazdu: 14. 6. 2014
Miesto: Slnečné jazerá v Senci / V rámci podujatia Senecké leto

Generálny partner:

Partneri:

Hlavní partneri:

• Kedy sa začína premietať v amfiteátri?
Večer 31. mája o 21:00 budeme premietať film Susedia  
na odstrel. Od tohto termínu až do 1. septembra bude pre-
nosný projektor v amfiteátri a keďže je veľmi náročné sťa-
hovať ho z jednej budovy do druhej, nebude sa premietať 
v kinosále MsKS ani za nepriaznivého počasia. Celé leto 
máte teda istotu, že sa nebude meniť miesto premietania.
• Ktoré filmy môžeme vidieť pod šírym nebom?
Minulý rok mali veľký úspech najmä animáky pre deti. Aj 
keď sa premieta dosť neskoro, pre deti je veľmi atraktívne 
ísť v noci do kina. Chystáme pre ne Lietadlá 2, Poštára 

Pata, Lego alebo Ako si vycvičiť draka 2. Premietať bude-
me však len 2D, pretože prostredie amfiteátra nám nedo-
voľuje organizačne zabezpečiť používanie 3D okuliarov. 
Pre dospelých pripravujeme reprízy filmov, ktoré mali aj 
počas roka veľký úspech ako napríklad Babovřesky 2, 
Godzilla a ďalších, ale budeme mať aj novinky. 
• Bude sa meniť čas začiatku predstavenia?
Odporúčam sledovať zmeny na stránke www.kinosenec.
sk a www.facebook.sk/kinosenec, kedy je začiatok pred-
stavenia. Prispôsobujeme sa počas leta západu slnka, 
aby sme začali vysielať až keď je tma.

Tešíme sa na letné kino v amfiteátri pod šírym nebom
V lete sa môžeme kúpať na Slnečných jazerách, ale aj zájsť na dobrý film či s deťmi na rozprávku do krásneho pros-
tredia jedného z mála amfiteátrov, ktoré prežili rok 1989, do Parku oddychu v Senci. Na premietanie všetkých srdeč-

ne pozýva aj vedúca kina Alžbeta Ležáková, ktorá nám odpovedala na otázky:

Kultúrne podujatia: Labyrint
4. streda 18:00 Tvorivosť ducha a mysle. 
Hravá pocitová výtvarná dielňa pre dospe-
lých s reprodukovanou klasickou hudbou. 
Netreba vedieť kresliť. Vstup zdarma.
5. štvrtok 18:00 vernisáž ZUŠ Fándlyho 
20, Senec výtvarný odbor. Absolventská  
a žiacka výstava trvá 5.6. – 23.6. 2014
7. sobota Ukončenie sezóny 2013/2014 -  
MsKS Senec Labyrint.
10:00 – 12:00 Deň otvorených dverí. 
Podujatie sa koná vonku pred budovou 
MsKS. Vstup voľný
11:00, 14:00 Akvabatolárium. Interaktívne 
predstavenie pre batoľatá od 10 mesiacov 
do 3 rokov a ich rodičov. Pokračovanie 
projektu Batolárium. Vstupné: 2,50 Eur Ka-
pacita hľadiska je limitovaná!
16:00 Dve rozprávky na brušku: o Jurko-
vi s kozou a o Dobromilovi a Lenimíro-
vi. Pre deti od 3 rokov. Klasická rozprávka  
v tradično-netradičnom spracovaní. Vstup-
né: 2,50 Eur Kapacita hľadiska je limitova-
ná!

Mestské múzeum: Turecký dom
Stála expozícia prírody a starších dejín 
Senca a jeho okolia
Osídlenie okolia od doby kamennej, his-
tória stredoveku a novoveku v archeolo-
gických nálezoch a archívnych dokumen-
toch, živá i neživá príroda od Čiernej Vody  
po Svätý Martin. Dermoplastické preparáty 
zvierat, nálezisko mamuta v Senci.
Dobrovoľný hasičský zbor v Senci – pamät-
ná výstava
Výstava predstaví najstarší senecký spo-
lok, ktorý na báze dobrovoľnosti funguje už 
od roku 1879. Patrí jednoznačne k najstar-
ším zborom na juhozápadnom Slovensku. 
Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť 
sa nielen s historickou hasičskou techni-
kou ale prostredníctvom dobových origi-
nálnych dokumentov aj s doteraz nezná-
mymi svedkami miestnej histórie.
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Transformácia občianske-
ho združenia ŠK SFM Senec  
na ŠK Senec a.s., neznamená 
definitívny koniec združenia. 
Aby sa zachovali mládežníc-
ke súťaže a aj kvalita práce  
s mládežou, preniesla sa 
športová činnosť z zo zdru-
ženia na akciovú spoločnosť. 
Občianske združenie ŠK SFM 
Senec pokračuje v iných čin-
nostiach - v marci sa podari-
lo v budove patriacej mestu 
otvoriť modernú regeneračnú 
linku. Zásluhu na jej vzniku 
má aj primátor mesta s mest-
skými poslancami, ktorí na ňu  
z mestského rozpočtu prispe-
li sumou 20.000 eur. Skoro 
rovnakou sumou sa podieľalo 
samotné OZ ŠK SFM Senec. 
Otcom myšlienky linky a mo-
torom jej realizácie, bol ma-
nažér klubu Ľudovít Szabo. 
Spolu s Dušanom Badinským 
zorganizovali vo februári ples 
ŠK SFM Senec, z ktorého 
výťažok išiel na obnovu šatní 
pri regeneračnej linke. Vírivú 
vaňu a infra saunu sa poda-
rilo zakúpiť prostredníctvom 
sponzorov: AVE,  Kvalstav a 
stolárstvo Kocka. Zo športo-
vého hľadiska Klub ŠK SFM 
Senec v dvadsiatom roku 
existencie napĺňa cieľ, ktorý si 
dal - postup do najvyššej do-
rasteneckej ligy. 4. kolá pred 
koncom súťaže sú starší do-
rastenci pod vedením trénera 
Mika na 1. mieste 2. LSDZ s 5 
bodovým náskokom. V apríli 
sa podarilo zorganizovať zá-
jazd na medzinárodný turnaj 
do francúzkeho mesta Gui-

pavas, ktoré leží v 2000 km 
vzdialenom Bretónsku.
Spoločenské postavenie na-
šej, seneckej výpravy je tam 
silné! Za 16 rokov sa tam vy-
menili 3 starostovia, 6 pred-
sedov klubu Guipavas, ktoré 
turnaj organizuje, a 5 predse-
dov turnaja, ale výpravu klubu 
Senec si stále rovnako vážia. 
Ako povedal vedúci výpravy 
Dušan Badinský (bola to jeho 
15. účasť na turnaji), „je nao-
zaj neuveriteľný zážitok, keď 
občania mesta chvália Senec 
a jeho občanov, či už ako 
účastníci zájazdov ich klubu v 
Senci, alebo ako rodičia, ktorí 
majú na starosť senecké deti.“ 
Občianske združenie ŠK SFM 
Senec s predsedom Denisom 
Mártonom organizuje v dňoch 
12. - 14. júna už 16. ročník me-
dzinárodného turnaja Okres 
Senec a jeho priatelia. Účasť 
potvrdilo 82 mužstiev, cca 
1600 detí. Turnaj začína tradič-
ne sprievodom zúčastnených 
mužstiev pešou zónou vo štvr-
tok 12.6.2014. Novinkou tohto 
roku je, že nebude smerovať 
k MsÚ, ale na štadión NTC  
v Senci. Záštitu nad turnajom 
aj tohto roku prevzal primátor 
mesta Senec Karol Kvál, žu-
pan VÚC Frešo, riaditeľ OÚ 
Doboš, SFZ a BFZ, riaditeľka 
ZŠ Tajovského B. Venerčano-
vá a predstavitelia susedných 
dedín a športových klubov. Aj 
z tohto článku je vidno, že ak-
tivity občianskeho združenia 
ŠK SFM Senec nezhasínajú, 
aj keď tie športové preberá 
nová akciová spoločnosť. DB

Z občianskeho združenia je akciovka

Teplé počasie, na jar a v lete, 
prebúdza u mnohých ľudí, 
najmä u žien, potrebu byť 
opäť fit a stratiť nadbytočné 
kilá, napríklad kondičným 
tréningom, akým je beh. Pre 
zdravé chudnutie však sa-
motný beh nestačí. Pre dl-
hodobú štíhlosť a spevnenie 
tela odporúča Mrs.Sporty 
dámam každého veku kom-
bináciu posilňovacieho a 
kondičného tréningu a zdra-
vej výživy.
Kondičný tréning má na telo 
veľa pozitívnych účinkov: po-
siľňuje srdce, znižuje rizikové 
faktory ako nadváha, vysoký 

krvný tlak a zvýšené hodnoty 
tuku v krvi. Pravidelným kon-
dičným tréningom ako naprí-
klad beh  sa v svalových bun-
kách rozmnožujú tzv. spaľo-
vacie piecky, ktoré zvyšujú 
spotrebu kalórií. Tieto spaľo-
vacie piecky počas kondičnej 
záťaže spotrebúvajú energiu 
a starajú sa o vysokú spotre-
bu kalórií počas tréningu. 
„Účelný tréning zvyšuje kon-
díciu a silu vo vyváženom 
pomere, aby sa optimalizo-
valo spaľovanie kalórií,“ ho-
vorí manažérka klubu Mgr. 
Marta Keglevits. „Posilňovací 
tréning je dôležitý pre tvorbu 
svalstva, čím je svalovej hmo-
ty viac, tým väčšia je spotre-
ba kalórií a spaľovanie tukov. 
Dodatočný kondičný tréning 
ako beh alebo nordic walking 
sa postará o ďaľšiu spotrebu 
kalórií. 
Mrs.Sporty ponúka poraden-
stvo v oblasti zdravej výživy, 
a k téme posilňovací a kon-
dičný tréning, teraz v špeciál-
nej letnej akcii za zvýhodne-
nú cenu.

Už tradične sa futbalová 
reprezentácia stretáva na 
svojom predzápasom zraze  
v Senci. ZŠ Tajovského v spo-
lupráci so Slovenským futba-
lovým zväzom už po druhý-
krát zorganizovala besedu  
s hráčmi „A“ mužstva, ktorí 
sa v utorok 20.05.2014 zišli  
v Senci pred dvojzápa-
som, ktorý sa hral v piatok 
23.5.2014 v NTC v Senci  
s Čiernou Horou a druhý zá-
pas v Ruskom Petrohrade 
26.5.2014  s ruským účastní-
kom MS v Brazílii. Na zorga-
nizovanú besedu prišla trojica 
reprezentantov: Erik Jednrí-
šek - v súčasnosti hráč II. Ne-
meckej ligy FC Energie Cott-
bus Stanislav Šesták - hráč 
Burasporu účastníka Tureckej 
ligy Adam Nemec - z klubu FC 
Union Berlín, ktorý hrá II. Ne-
meckú ligu.
V telocvični  ich privítal po-
tlesk žiakov  ZŠ Tajovského a 

rovnako i chlapcov regionál-
neho výberu U14 jednotlivých 
krajov a Bratislavy, ktorí sú v 
Senci na tradičnom turnaji. V 
úvode privítala všetkých zú-
častnených riaditeľka školy 
Mgr. Božena Venerčanová 
potom dostal slovo zástupca 
SFZ pán Zeman, ktorý mode-
roval besedu. Futbalisti boli 
zahltení množstvom otázok, 
na ktoré s radosťou odpove-
dali. Každý,  kto položil otáz-
ku, získal malú pozornosť od 
zástupcov SFZ. Po besede 
prišla na rad autogramiáda, 
fotografovanie s hráčmi a po-
daktorí ešte v rýchlosti kládli 
otázky  reprezentantom. Te-
locvičňou sa niesol úsmev 
a radosť na tvárach žiakov  
a každý odchádzal  spokojný 
z peknej akcie, ktorá bola prí-
nosom pre každého, kto má 
rád futbal a chcel sa pozhová-
rať  a stretnúť s reprezentan-
tom SR. Nora Bordácsová

Buď fit s Mrs. Sporty

Futbaloví reprezentanti na ZŠ Tajovského
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Pani učiteľke spevu Eve Casanovej sa už dlhé roky darí vy-
chovávať výborných spevákov a speváčky. Svoje dobré 
meno potvrdila aj tento rok. Jej žiak, Simon Molnár, na Me-
dzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábloch 
zvíťazil v silnej konkurencii a získal tak aj pre svoju pani uči-
teľku prvé miesto medzi pedagógmi. Simon nezostal len pri 
jednom ocenení. Vlastní napríklad aj diplom za umiestne-
nie v zlatom pásme detskej interpretačnej súťaže v sólovom 
speve v rámci detského hudobného festivalu Jána Cikkera 
v Banskej Bystrici. Rovnaký diplom zo zlatého pásma zís-
kala aj ďalšia žiačka Evy Casanova  - Karolína Krigovská  
a z bronzového pásma jej spolužiačka Helena Zsilinská. MO

Nebýva častým zvykom, aby 15-ročnej dievčine vyšla kniha, 
ktorú napísala ako 12-ročná. Katke J. Brezovanovej sa to stalo. 
Táto, dnes už 17-ročná študentka strednej odbornej školy, od-
bor chov koní a jazdectvo, má veľký sen. Chcela by mať vlastnú 
farmu a jazdeckú školu pre deti i dospelých. Porozprávala to na 
besede v seneckej Mestskej knižnici 23. apríla deťom 4.B trie-
dy, s triednou učiteľkou Bačovou a knihovníčkam, ktoré mladú 
autorku pozvali. Bola to jej prvá beseda o knihe Srdcia v sedle  
a bol to pre všetkých milý zážitok. Hanka Jankovičová si ako 
prvá z triedy knihu prečítala a odporučila ju spolužiakom. Viacerí 
z nich si ju nielen prečítali, ale aj priniesli na autogramiádu. Han-
ka prečítala úryvok, ktorý si sama vybrala a žiaci kládli zvedavé 
i všetečné otázky. Bolo to príjemné dopoludnie a veríme, že deti 
boli inšpirované a budú nielen jazdiť na koníkoch, ale i čítať. JM

Žiaci radi čítajú aj jazdia na koníkochTalenty s Evou Casanova rastú

V Labyrinte oslávil Ženský spevácky zbor Matice slovenskej 
svoje 15-te narodeniny. Členky si pod taktovkou Mgr. Art. 
Zdeňka Macháčka pripravili repertoár pozostávajúci z vlaste-
neckých, národných a ľudových piesní v zborovej úprave. Na-
cvičujú aj piesne s náboženským obsahom a skladby z tvorby 
klasikov. Zbor vystupuje pri kultúrnych podujatiach Matice slo-
venskej, v katolíckom a evanjelickom kostole a na mestských 
kultúrno-spoločenských podujatiach. Zbor sa už prezentoval 
na viacerých podujatiach po celom Slovensku. 
Na slávnostnom koncerte sa zúčastnil aj primátor mes-
ta Senec Karol Kvál. Oslávenkyne poctili vystúpeniami vý-
znamní umelci, ako Dušan Jarjabek - sólista opery SND; 
Suchovský spevácky zbor zo Suchej nad Parnou - zbor-
majsterka Ing. Alena Baranovičová; Spevácky zbor STELLA 
pri ZUŠ Fándlyho v Senci - zbormajster Tomáš Šelc. VCs

Ženský zbor má 15 rokov

Foto: Pedro Esperança
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Dňa 1. 
júna si 
p r i p o m í -
name ne-
dožité 90 
narodeni-
ny nášho 
milované-

ho otecka, dedka, pradedka  Fila Augusti-
na a zároveň 11. júna si spomíname na 10. 
výročie úmrtia našej milovanej mamičky, 
babky, prababky Emílie Filovej rod. Be-
žovej. Nech tíško odpočívajú v pokoji. Kto 
ste ich poznali, venujte im tichú spomien-
ku. Spomínajú synovia a dcérka s rodinami 
a celá rodina.

Dňa 13.5.2014 sme sa 
navždy rozlúčili s naším 
drahým manželom, ot-
com, dedkom, švagrom 
Arpádom Maczeákom, 
ktorý nás náhle opustil 
vo veku 73 rokov. Tou-
to cestou vyslovujeme 
úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, známym za prejavenú sústrasť a 
kvetinové dary. Manželka Julka, syn Miro 
s manželkou, dcéra Andrea s manželom 
a vnuci Lukáš, Ivanka s priateľom a David.

Všetkým príbuzným, 
priateľom a známym to-
uto cestou vyslovujeme 
úprimné poďakovanie 
za účasť na poslednej 
rozlúčke s naším milo-
vaným manželom, otec-
kom, deduškom, krs-
tným otcom, švagrom 
Pavlom Szabom, ktorý nás náhle opustil 
vo veku 59 rokov. S láskou, úctou a vďakou 
smútiaca rodina. Navždy ostaneš v našich 
srdciach.

Dotĺklo srdce našej 
drahej mamičky, odiš-
lo na večnosť spať, 
mamička zlatá zosta-
neš s nami vo večných 
spomienkach. S hlbo-
kým zármutkom ozna-
mujeme, že 5.5.2014 
nás navždy opustila 

naša drahá mamička, babička a prababič-
ka Rozália Maczeáková rod. Laššuová, 
ktorá zomrela vo veku 81 rokov. Ďakujeme 
všetkým známym a priateľom, ktorí ju od-
prevadili na poslednej ceste a za kvetinové 
dary.

Ďakujeme príbuzným, pria-
teľom a známym za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary 
pri poslednej rozlúčke s na-
ším drahým Jánom Streš-
ňákom, ktorý nás opustil v 
8.4.2014. Smútiaca rodina.
.
Život nevráti to, čo už raz 
vzal, iba jedno vráti späť, 
spomienky a žiaľ. Dňa 12. 
júla 2014 si pripomíname 
20. výročie, čo od nás tra-
gicky odišiel do večnosti 
môj drahý manžel Jozef 
Szakáll. S láskou spomí-
najú manželka Gabika, synovia Peter, Jo-
zef, Marian a bratia s rodinami.

P r i p o -
m í n a m e 
10. a 30. 
v ý r o č i e 
ú m r t i a 
Jozef íny 
a Ale-

xandra Matušových. S lás-
kou a vďakou spomíname na nich a nikdy 
nezabudneme, dcéra a syn s rodinami. Kto 
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S bolesťou v srdci  si dňa 
4.5.2014 pripomíname prvé 
výročie, kedy nás opustila 
naša milovaná mamička, 
babička Ľudmila Magya-
ricsová. S láskou v srdci na 
ňu spomínajú deti s rodina-
mi a vnúčatá.

24. júna uplynie rok, čo 
nás navždy opustil Imrich 
Matus vo veku 70 rokov. 
S láskou naňho spomína 
manželka Eva a syn Imrich. 
Június 24–én lesz egy 
éve annak, hogy 70. éle-

tévében örökre eltávozott közülünk Matus 
Imre. Sze¬retettel és fájdalommal őrzi 
emlékét felesé¬ge Éva és fia Imrus. 

Dňa 22. júna uplynie rok, čo 
nás navždy opustila drahá 
matka a babička Zuzana 
Šeboková a 
14. mája uply-
nulo dvadsať 
rokov od smrti 
jej manžela 

Milana Šeboka. Spomína 
syn Stanislav s rodinou.

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 
Senec, IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk, 
redaktor Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka, 
Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Marek Vincze, Ing. Dušan Badinský, Monika Škovránková, Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská, 
Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Tlač: PROMA, Senec. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia 
si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné. 

Spoločenská kronika
Narodili sa

Nela Keményová, Richard Bezúr, Adam 
Hudec, Dávid Poláček, Adam Kročka, 
Patrik Benada, Ema Šranková, Lejla Kar-
kesová, Emma Balašová, Dorota Pšená-
ková, Zoja Sokolová, Martin Salančík, 
Bianka Pósfai, Doris Vančo, Tereza Tká-
čová, Ema Poláčková, Lukáš Maršalík

Manželstvo uzatvorili

Benedikt Topor – Jana Hurtuková
Tomáš Balay – Lucia Kirsnerová

Erik Lauko – Ing. Michaela Jurasová
Ing. Tomáš Bogdanov – Katarína 

Mesárošová
Ing. Stanislav Novák – Mgr.  Martina Kissová

Karol Tučňovič - Denisa Vašová
Ing. Tomáš Takács - Bronislava Morvayová

Peter Steiner - Zlatica Horváthová
Jozef Bubeník - Marcela Dömötörová
Roman Balay - Ing.  Zuzana Pirošková
Ing. Marek Ušiak - Katarína Hilkovičová

PaedDr. Andrej Argaláš - PaedDr. Jarmila 
Hulová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov 
Štefan Bučan (75), Naďa Chlumetzká 
(80), Irena Hegyiová (65), Anna Lacková 
(65)

Klub dôchodcov
Irena Hegyiová (65), Ladislav Nádaský 
(65), Stanislav Detári (70), Štefan Bučan 
(75)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215

Helena Vidrová (50), Skarlet Feketeo-
vá (25), Magda Macichová (60), Anna 

Ruhigová (65), Juraj Širila (65), Ľudmila 
Petrovičová (70), Helena Jarošová (70), 

Mária Szabová (75)

Navždy nás opustili

Marta Chrťanová (1959), Ladislav Labuda 
(1950), Vlastimír Hlavata (1948),
Pavol Szabó (1954), Juliana Fülöpová 
(1921), Rozália Maczeáková (1933),
Peter Kišš (1958), Arpád Maczeák (1940), 
Karol Vas (1931), Henrich Horváth (1975), 
Anna Mihóková (1946), Štefan Xenič 
(1951)
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• Pedro, prečo si 
si vybral práve Slo-
vensko?
Na prvé miesto 
som si dal Slo-
vensko, lebo som 
chcel zažiť nezná-
mu krajinu a o Slo-
vensku som vtedy 
mal veľmi málo 
informácií. Na dru-
hom mieste som 
mal Frankfurt.
• Čo si si zistil  
o Slovensku pred 
príchodom? 
Na internete som 
toho príliš veľa ne-
našiel, ale naprí-
klad som natrafil 
na názor, že Slová-
ci nie sú veľmi pria-

teľskí. Nie je to pravda. V SOŠ a v Senci som spoznal veľa 
príjemných ľudí. 
• Pýtal si sa Rity na jej skúsenosti zo Senca?
Povedala, že by rada prišla znovu, ale vystríhala ma, aby 
som sa pripravil na chladné počasie. 
• V čom je Senec iný ako Lisabon?
Po mojom príchode som mal problémy s dorozumievaním.  
Veľa ľudí nehovorí anglicky. Spočiatku bolo prekvapujúco 
ťažké prekonať jazykovú bariéru, ale celkom rýchlo som si 
na to zvykol. Keď bolo treba, pomáhal som si gestami. Se-
nec viditeľne rastie, je tu veľa nových a rozostavaných bu-
dov. Oceňujem tunajší pokojný, pohodový štýl života, hoci 
aj v Lisabone žijem v pokojnej štvrti. Cítil som sa v bezpečí 
aj vonku v neskorších hodinách. Fotografoval som na mno-
hých miestach v meste a nikde som nemal problém.
• Kde si spravil najlepšiu fotku?
Veľmi sa mi páčia snímky, ktoré som nafotil, vďaka zvlášt-

nemu povoleniu, z okna strojvedúceho lokomotívy na trati  
zo Senca do Bratislavy. Veľmi pekné fotky mám aj z histo-
rickej časti Bratislavy. No a jachting tu v Senci, tak to bola 
jedna z mojich najlepších skúseností na Slovensku.
• Zaujímaš sa špeciálne o železnice? 
Nie celkom, ale zistil som, že fotografie zo železnice majú 
zvláštnu atmosféru. Keď cestujem vlakom, vždy mám po-
ruke fotoaparát, pretože samotné staršie vagóny a hlavne 
vonkajšia panoráma dávajú príležitosť na zachytenie zaují-
mavých „filmových“ obrazov. 

• Navštívil si aj susedné krajiny?
Bol som v Bukurešti, vo Viedni a v Prahe, ale skôr som pre-
feroval tunajší pobyt s priateľmi. Chcel som s nimi chodiť  
na večeru, do parku, prežívať tunajšie prostredie, spoznať 
pritom slovenský životný štýl. Veľmi si cením, že rodina 
Filipa, s ktorým som sa tu zoznámil, ma pozvala na veče-
ru. Ochutnával som slovenské jedlo, spoznával som život 
miestnych ľudí, takže som príliš veľa necestoval. 
• Chutí ti slovenská kuchyňa?
Jednoznačne áno! Chutili mi bryndzové halušky a cesnako-
vá polievka v chlebe. To bolo veľmi dobré! 
• Čo sa ti nepáčilo?
Možno by som bol radšej, keby som sa vedel dohovoriť  
s viacerými ľuďmi po anglicky. Ale inak mi naozaj nič také 
nenapadá, cítil som sa tu veľmi dobre. Moje rozhodnutie 
prísť na Slovensko bolo na sto percent dobré!
• Chceš byť profesionálnym fotografom?
Áno, chcem. Po škole si robím reportérsky kurz. Keď sa 
vrátim, predstavím prezentáciu z tejto cesty. Po kurze sa 
chystám študovať fotografovanie na univerzite. Chcem fotiť 
vodné športy, surfing, kite surfing a ďalšie. Rád cestujem  
a rád fotím aj cudzie krajiny. Koncom septembra pôjdem  
na Azorské Ostrovy so surferskou školou.
• Chýba ti domov?
Trochu áno, ale som v kontakte s rodinou cez internet.
• Čo ti najviac tu chýba?
More! 

Text: Csaba Vysztavel a Martina Ostatníková
Foto: Pedro Esperança

Portugalský fotograf Pedro fotil pre Senčana
Vďaka  študentskému výmennému programu  SOŠ Senec, sme už druhý rok privítali v redakcii študenta z Portugal-

ska, ktorý  v rámci odbornej praxe fotografoval Senec. Minulý rok bola u nás Rita Barros. Naša vzájomná spokoj-
nosť rozhodla o pokračovaní spolupráce a tak k nám toho roku zavítal Pedro Esperança z Lisabonu.
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A szenci magyarok anyák napi műsora

Immár több mint két évtizede szervezi az 
MKP helyi szervezete a szenci magyarok 
anyák napi ünnepét. Május első vasárnapján, 
a teltházas ünnepségen részt vett városunk 
polgármestere Karol Kvál és alpolgármestere 
Helena Nemcová, valamint Bárdos Gyula a 
Csemadok országos elnöke is. A programot 
Németh Gabriella, megyei alelnök moderál-
ta. Bemutatkozott az alapiskola és a Csem-
adok népi tánccsoportja, valamint az óvoda, 
az alapiskola, a gimnázium, a Kincskeresők 
kiscsoportja, a Bertók-zenekar és az egyhá-
zi férfikar is. Az ünnepi köszöntőt Klenovics 
Gábor, EU-s képviselőjelölt mondta. Végeze-
tül polgármesterünk minden jelenlévő édes-
anyának a szép ünnep alkalmából egy szál 
rózsát adott át. Duray Rezső a MKP járási 
elnöke az ünnepség végezetével pár szál 
rózsát vitt át Égi Édesanyánk emlékhelyé-
re, a lourdesi barlanghoz, hogy lerója váro-
sunk  magyarjainak tiszteletét mindannyiunk 
Édesanyjának. 

Agárdy Gábor

Deň matiek seneckých Maďarov

Už vyše dve desaťročia trvá tradícia 
slávenia Dňa matiek v seneckej ma-
ďarskej komunite. Tohoročné poduja-
tie sa konalo  v prvú májovú nedeľu vo 
veľkej sále MsKS, kde bol prítomný aj 
primátor mesta Senec Karol Kvál, vi-
ceprimátorka Helena Nemcová a Gyu-
la Bárdos predseda Republikovej rady 
Csemadoku. Program moderovala 
Gabriella Németh, podpredsedníčka 
BSK.  Na pódiu vystupovali žiaci se-
neckých škôl s VJM, hudobná skupina 
Bertókovcov a cirkevný mužský zbor. 
Slávnostný príhovor predniesol Gábor 
Klenovics, kandidát na post poslanca 
Európskeho parlamentu. Karol Kvál na 
záver podujatia odovzdal prítomným 
matkám ruže na znak úcty a vďaky. 
Rezső Duray, predseda okresnej or-
ganizácie SMK, vyjadril vďaku senec-
kých Maďarov Panne Márii položením 
kvetov k Lurdskej jaskyni. 

Gábor Agárdy

Ezzel a címmel jelent meg a Szenczi Molnár Albert Gimnázium 
és a Szenci Magyar Tanítási Nyelvű Szakközépiskola jubileumi 
emlékkiadványa, amelyet május 17-én, szombaton az ünnepi 
megemlékezés során vehettek először a kezükbe az olvasók.  
A cím kifejezi az iskola egyik legfontosabb küldetését, 
a magyar identitás megőrzését, amit a nyelv, a történe-
lem és a kultúra továbbadásával szolgál immár 55 éve.   
A megemlékezés ökumenikus hálaadó istentisztelettel kezdő-
dött, majd a művelődési ház nagytermében folytatódott, ahol 
ünnepi beszédet mondott Kontár Zsuzsanna az iskola igazga-
tója, a fenntartó képviseletében Pozsony megye alelnöke Né-
meth Gabriella, valamint városunk alpolgármestere Nemcová 
Ilona, akik mindannyian ebben az iskolában érettségiztek.  
A megemlékezést megtisztelte jelenlétével városunk polgár-
mestere Karol Kvál, a városi hivatal vezetője Jarmila Répássyo-
vá és Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke. Az ünnepi 

műsorban, amelyet Bárdos 
Ágnes moderált, felléptek a 
diákok, pedagógusok és volt 
diákok. Végül az iskola volt 
pedagógusait hívták a szín-
padra, hogy emléklapot ve-
gyenek át munkásságuk elis-
meréseként. A jelenlévők ezt 
követően átvonultak a gimná-
ziumba, hogy megtekintsék 
az elmúlt fél évszázad emlé-
keiből összeállított kiállítást 
és végre az állófogadáson 
önfeledten átadják magukat 
az emlékeket fölelevenítő 
beszélgetéseknek, a boldog 
találkozásoknak a rég nem 
látott osztálytársakkal. VCs

55 év a magyarság szolgálatában55 rokov práce v prospech Maďarov
Pod týmto názvom vyšla jubilejná publikácia Gymnázia Al-
berta Molnára Szencziho a Strednej odbornej školy s VJM, 
ktorá sa prvýkrát dostala do rúk čitateľov 17. mája v sobotu, 
počas osláv 55. výročia založenia školy. Názov vyjadruje jed-
nu z najvýznamnejších poslaní školy, zachovanie maďarskej 
identity, čomu už 55 rokov napomáha odovzdávaním znalostí 
o jazyku, o histórii a kultúry. Po ekumenickom vďakyvzda-
ní v kostole sv. Mikuláša pokračovala spomienková slávnosť  
vo veľkej sále MsKS. Slávnostný príhovor predniesla riaditeľ-
ka školy Zsuzsanna Kontár, za zriaďovateľa podpredsedníčka 
BSK Gabriella Németh a viceprimátorka mesta Senec Helena 
Nemcová, všetci sú absolventkami jubilujúcej školy. Svojou 
prítomnosťou uctil slávnostné podujatie primátor mesta Se-
nec Karol Kvál, prednostka mestského úradu Jarmila Répás-
syová a predseda Csemadoku Gyula Bárdos. V programe, 
ktorý moderovala Ágnes Bárdos, vystúpili študenti, bývalí 
študenti aj pedagó-
govia školy. Na záver 
moderátorka pozva-
la na pódium býva-
lých pedagógov ško-
ly, ktorým riaditeľka 
odovzdala pamätné 
listy.  Prítomní sa po-
tom presunuli do bu-
dovy gymnázia, aby 
si pozreli expozíciu 
zostavenú z histó-
rie školy, občerstvili 
sa a aby sa ponorili 
do radostných zví-
taní a rozhovorov  
so spolužiakmi 
a pedagógmi. VCs
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Kalandos utazás Párizsba

Eltelt két év a londoni kirándulás óta, ideje volt ismét világot 
látni, így a Szenczi Molnár Albert Alapiskola 22 tanulója , két 
kísérővel, útnak indult április 30-án a kultúra fővárosába. Azaz 
útnak indult volna, ha az autóbusz nem tolat neki egy fának 
az iskolánk melletti kanyarban és nem töri ki 
a hátsó üvegét. Három órás késéssel indul-
tunk. A hosszú utazást követő esős első pá-
rizsi nap fárasztó volt. Jól esett ágyba bújni 
a szállodában. A további napok programját 
viszont maradéktalanul élveztük. Hajóztunk a 
Szajnán, felmentünk az Eiffel-toronyba, meg-
néztük Versaillest, a Notre Dame-ot, a Sacre 
Court, a Louvre-ban a Mona Lisát, az olasz re-
neszánsz festőit, az egyiptomi gyűjteményt… 
és még rengeteg mindent, ami a három nap-
ba belefért. Az árak persze párizsiak, ezért a 
Champs Elysees-en inkább csak nézelődtünk. 
A 17 órás buszozást követően boldogan és 
rengeteg tapasztalattal értünk haza a kultúra 
és a divat fővárosából. A kísérő pedagógu-
sok  megkönnyebbülhettek, mert – hál isten 
– a tízmillió párizsi lakos és a rengeteg turis-
ta közt senki sem veszett el. Most kipihenjük 
az út fáradalmait, s elgondolkodunk rajta, 
melyik európai főváros legyen a cél két év 
múlva. Róma? Amszterdam? Matus Mónika

 Parížske dobrodružstvo

Po výlete do Londýna uplynuli už dva roky. Bolo na čase sa 
znovu pozrieť do sveta. Dvaja pedagógovia a 22 žiakov ZŠ A. 
M. Szenecziho sa vydali 30. apríla do hlavného mesta kultúry. 
Autobus však nacúval pri škole do stromu a rozbilo  sa zadné 

sklo. Odštartovali sme s trojho-
dinovým sklzom. Po dlhej ceste  
a daždivom dni v Paríži sme ocenili 
posteľ. O to viac sme si vychutnali 
program ďalších dní. Plavili sme 
sa po Seine, pozreli sme mesto  
z Eiffelovej veže,  videli sme Vers-
ailles, Notre Dame, Sacre Court a 
Mona Lisu v Louvre, maľby talians-
kych renesančných majstrov, egy-
ptskú zbierku... Ceny boli samoz-
rejme parížske, takže na Champs 
Elysees sme sa radšej uspokojili  
s obdivovaním architektúry. Do-
mov sme prišli plní zážitkov. Pe-
dagógovia si vydýchli, pretože  
v desaťmiliónovom meste plnom 
turistov sa nikto nestratil. Oddých-
neme si porozmýšľame, ktoré eu-
rópske hlavné mesto navštívime  
o dva roky. Rím? Amsterdam? 

Mónika Matus

A diákhelytörténészek folytatják a kutatást
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola már harmadik alkalommal 
szervezte meg helytörténeti konferenciáját a Szenci Városi 
Múzeummal és a szenci gimnáziummal közösen. Zsűritag-
jaink: Bukovszky László, Korpás Árpád, Polák Margit, Sza-
nyi Mária és Strešňák Gábor kiemelték, hogy minden évben 
valami érdekességre, további történelmi nyomozásra váró 
érdekes témára bukkannak diákjaink. Vitálos Roland a ma-
gyarbéli kastély történetét mesélte el, bemutatva a kastélyt 
építészetileg is. Simon Bence a szenci gimnázium történetét 
dolgozta fel. Tomovics Erika a rétei reformáció történetét ku-
tatta, kiemelve a huszita kapcsolatokat. Tomovics Evelin a 
rétei étkezési szokások széleskörű bemutatását tűzte ki cél-
jául. Szkurák Trisztán egy nagyon érdekes élettörténetet, a 
Gulagot megjárt zonci Venchich Lajos történetét mesélte el. 
Vojtek Lili üknagymamája testvéréről, a Szent István csataha-

jón másodgépészként szolgált Mesélő Jani bácsiról beszélt. 
Németh János szinte egy egész szenci családregénnyel érke-
zett, családja négy felmenői ágának első és második világhá-
borús emlékeit bemutatva. Köszönet mindenkinek az értékes 
előadásokért, ahogyan a felkészítőknek: Szabó Eszter tanár-
nőnek és Takács Róbert tanító bácsinak is a sok munkáért. 
Nagy köszönet és hála illeti Pósa Lajos urat, aki harmadik éve 
anyagilag támogatja kezdeményezésünket. Matus Mónika

Žiaci pátrajú po stopách regionálnej histórie 

Už tretíkrát zorganizovala ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenczi-
ho konferenciu o regionálnej histórii v spolupráci s Mestským 
múzeom a so Spojenou školou s VJM. Porotcovia Mária Sza-
nyi, Margit Polák, László Bukovszky, Árpád Korpás a Gábor 
Strešňák zhodne vyhlásili, že žiaci z roka na rok objavujú nové 
témy, ktoré sú natoľko zaujímavé, že si zaslúžia aj hlbšie his-
torické bádanie. Roland Vitálos porozprával príbeh kaštieľa 
vo Veľkom Bieli, so zreteľom aj na architektúru budovy. Bence 
Simon spracoval históriu seneckého Gymnázia s VJM. Erika 
Tomovics sa zahĺbila do obdobia reformácie Rece a našla aj 
spojitosti s husitským hnutím.  Evelin Tomovics sa zamerala na 
kulinárne zvyklosti Rečanov. Trisztán Szkurák spracoval neo-
byčajný príbeh Lajosa Venchicha z Turne, ktorý prežil Gulag. 

Lili Vojtek  porozprávala o prababkinom bratovi, o ujovi Jani 
Mesélő, ktorý slúžil na bojovej lodi Szent István ako druhý stroj-
ník. János Németh priniesol seneckú rodinnú ságu. Predsta-
vil príbehy štyroch vetiev svojej rodiny z obdobia II. svetovej 
vojny. Odzneli hodnotné prednášky, za  ktoré vďačíme aj práci 
mentorov, Eszter Szabó a Róbert Takács. Veľká vďaka patrí aj 
Lajosovi Pósovi, ktorý už tretí rok finančne podporuje našu ini-
ciatívu na spracovania regionálnej histórie.

                                                   Mónika Matus



18 SENČAN  jún 2014SPEKTRUM/ INZERCIA

Na Seneckej korčuli súťažilo 210 korčuliarov, naplno bojovali aj tí najmenší
Ako lepšie ukončiť jar a privítať 
leto? Na kolieskových korčuliach. 
Slnečné počasie, veľa známych 
tvárí, športový duch a dobrá ná-
lada. To je Senecká korčuľa. Na 
južnej strane Slnečných jazier 
sa stretli korčuliari všetkých ve-
kových kategórií. Na troch okru-
hoch, ktoré boli prispôsobené 
veku a schopnostiam súťažiacich, 
pretekalo 210 účastníkov. Na ma-
lom okruhu kategória najmenších 
detí, na strednom dve kategórie 
žiakov a na veľkom okruhu 12 
kategórií od juniorov (12-15 ro-
kov) až po seniorov (61 rokov  
a viac). Organizátori ďakujú 
sponzorom a všetkým, ktorí po-
mohli usporiadať túto krásnu 
športovú akciu. Výsledky sú zve-
rejnené na www.senec.sk. MO Foto: Pedro Esperança

Napriek silnému vetru sa ráno 16. 
mája rozbehli zápasy podľa plá-
nu. Na umelej tráve NTC Senec sa 
zišli amatérske futbalové tímy firiem  
a organizácií: Stavrem, Stav – Co-
lor s.r.o., El-tras s.r.o., ELV Produkt, 
Piccard, MÚ Senec a nováčikovia 
turnaja: Best Fitness a NAY a.s. Vice-
primátorka Helena Nemcová otvorila 
turnaj v mene garanta turnaja, pri-
mátora mesta Senec Karola Kvála.  
Vo finále sa stretli mužstvá El-tras 
s.r.o. a Stav-color s.r.o.. Putovný 
pohár získal víťazný tím Stav-Co-
lor s.r.o.. Ďalšie poradie nebolo 
vyhlásené, pretože na tomto podu-
jatí, popri futbalovom zápolení, ide 
hlavne o posilnenie dobrých vzťa-
hov v seneckej firemnej sfére. Vice-

primátorka Helena Nemcová a za 
ŠK GaFuGa Ivan Kolembus rozdali  
v rámci záverečného vyhodnotenia 
aj populárne ocenenia jednotlivcov: 
najkrajší gól: Plamen Kamaratski 
(El-tras), najmäkší hráč: Peter Ma-
joroš (ELV Produkt), najtvrdší hráč: 
Michal Szabados (MÚ Senec), naj-
lepší obranca: Michal Múcska (Best 
Fitness), najlepší brankár: Gábor 
László (Stav-Color), cena fair-play: 
Martin Jaro (Piccard), najlepšie foto: 
Ildikó Gabrielová, najlepší záchran-
ca: Katarína Kuricová/Pavúčeková, 
najkrajšie zakopnutá lopta: Ivan Ko-
lembus ml., najlepší útočník: Peter 
Maršovský (NAY), hviezda turnaja: 
Jozef Matuškovič (Stavrem). 

Text a foto: VCs

Gafuga má 10 rokov
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Rybári lovili najmä kapry a karasy
Na pretekoch mládeže 8. mája ulo-
vili účastníci do 15 rokov 32 kaprov, 
10 karasov a úhora. Dospelí rybári 
10. mája chytili 24 kaprov a 34 kara-
sov. Mládeži sa na rybárskych pre-
tekoch darilo úžasne. 40 mladých 
rybárov chytilo dokonca viac rýb 
na hlavu ako dospelí rybári, ktorých 
bolo 62.  Všetci súťažiaci si však 
užili krásny čas, pretože sa vydarilo 
počasie, účasť aj výborné halászlé.

Na Striebornom jazere v Senci sa 
umiestnili rybári v tomto poradí:
Mládež: 1. Michal Mikula
              2. Samuel Sitár
              3. Erika Hofierková
              4. Marcus Labuda
Dospelí: 1. Milan Kriho
               2. Dušan Príkopský
               3. Robert Takács
               4. Michal TÓTH
Text: MO, Foto: Pedro Esperança

Už dvanástykrát bojovali školáci o medaily na Seneckej olympiáde žiakov
Zástupcovia organizáto-
rov Seneckej olympiády 
žiakov - Mesta Senec, ZŠ 
Tajovského, ZŠ Mlynská,  
ZŠ s VJM Szencziho, Gymná-
zia A. Bernoláka a Školského 
úradu MsÚ - 5. mája slávnost-
ne otvorili toto prestížne špor-
tové podujatie seneckej škol-
skej mládeže. Počas olym-
pijského týždňa súťažili žiaci  
v troch vekových kategóriách 
v nasledovných športových 
disciplínach: atletika, streľba, 
stolný tenis, šach, basketbal, 
hádzaná, vybíjaná, plávanie, 
malý futbal, volejbal, floorbal, 
ľahká atletika – MŠ. 
Výsledky jednotlivých škôl  
a žiakov zo Seneckej olympi-
ády žiakov nájdete na www.
senec.sk.                        VCs Foto: Pedro Esperança

V sobotu 22. marca tohto roku sa v Žili-
ne uskutočnili Majstrovstvá SR v karate  
za účasti 29 klubov. Na majstrovstvách sa 
po ročnej príprave zúčastnil aj Senčan zá-
pasiaci za Karate klub Slovšport Trnava Ro-
bert Vito. Po 18-ročnej prestávke jeho pev-
ná vôľa, tvrdé tréningy a rady (skúsenosti) 
trénera Heringeša priniesli svoje. Aj keď 
súťaž absolvoval so zranením stehenného 
svalu, podarilo sa mu dosiahnuť vynikajú-
ce umiestnenie v kategórii nad 35 rokov  
v BRH (bez rozdielu hmotnosti), kde v kon-
kurencii 13 pretekárov obsadil  1. miesto. 
Pán Vito je tiež jedným z príkladov, že aj 
v 40-ke sa dajú dosiahnuť pekné výsledky. 

Robert Vito víťazí aj v štyridsiatke
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Klub potápačov Piccard Senec v spolupráci  
s Airsoftovým športovým klubom Prielom Senec,  
za podpory Mesta Senec a Správy cestovného 

ruchu Senec usporadúva v nedeľu 1. júna 2014 už 
siedmy ročník úspešného podujatia pre verejnosť 

a najmä deti 

Akčný Medzinárodný Deň detí
 

Hlavný program:
10:00 Ukážka zásahu príslušníkov pohotovostného  
 policajného útvaru (kukláči)
10:30 Zásah hasičov – vyťahovanie automobilu z vody
11:00 Ukážka výcviku koní jazdeckej polície BA
11:30 Ukážky bojových umení taekwon-do
12:30 Záchrana topiaceho sa v jazere
13:00 Policajní kynológovia so štvornohými pomocníkmi
13:30 Show FOOTBAG & FREESTYLE FOOTBALL  
 + YO-YO + BMX FLATLAND (skupina FREE 
 STYLE UNION z Českej republiky - majstri   
 sveta a Európy)
14:00 Populárna zumba pre deti
14:30 Show FOOTBAG & FREESTYLE FOOTBALL  
 + YO-YO + BMX FLATLAND (skupina FREE 
 STYLE UNION z Českej republiky - majstri   
 sveta a Európy)

Šíp Piccardu – tradičné otvorené lukostrelecké preteky športové-
ho združenia Piccard Senec - pripadol v tomto roku na 26. aprí-
la. V karavanovom kempe na južnej strane Slnečných jazier boli  
o 10:00 odštartované preteky lukostrelcov súťažiacich v 21 ka-
tegóriách. Pre divákov boli pripravené aj sprievodné programy  
ako tombola a „módna prehliadka“ oblečenia  z histórie lukostreľ-
by. Diváci a súťažiaci strávili pekný deň s ušľachtilým športom 
v príjemnom prostredí Slnečných jazier.  Zdroj: Piccard Senec

Foto: Jozef Baláž

Lukostrelecký klub PICCARD SENEC získal 1. miesto 
v kategórii CU 19. apríla 2014 na Lukostreleckých pre-
tekoch v Podvišňovom pri Starej Turej. Pretek bol zara-
dený do Slovenského pohára 3D 2014 SLZ a SLA 3D.

Lukostrelci mali výborný mesiac

SOLAR Hvezdáreň Senec
pozýva na astroprednášku

18.6. 2014 o 18:00
Téma:

Prezentácia mobilného planetária 
Hvezdárne v Partizánskom

Prednáša: Vladimír Mešter






