Veselé Vianoce všetkým občanom nášho mesta!

Ročník 24

december 2014

Milí Senčania,
ďakujem Vám za účasť vo voľbách a za dôveru, ktorú ste mi
prejavili svojimi hlasmi. Budem aj naďalej
pracovať na tom, aby bol Senec silným,
dobre hospodáriacim mestom, na ktoré budeme
hrdí a v ktorom sa nám všetkým bude dobre žiť.
Vianoce sú časom lásky, radosti a rodinného
šťastia. Pozývam vás privítať vianočný čas už
5. decembra o 17:30 pred kultúrny dom, kde spoločne
rozsvietime senecký vianočný stromček a naše mesto
naplní to magické očakávanie, ktoré nadchne nielen deti,
ale všetkých, ktorí si otvoria svoje srdcia. Ako jedna veľká
senecká rodina spoločne privítajme Vianoce a nechajme sa viesť rukou malého Ježiška,
aby sme láskou a pokojom menili naše mesto.
Drahí spoluobčania, spoločne so zástupkyňou primátora, zamestnancami Mestského úradu
a poslancami Mestského zastupiteľstva vám prajem krásne, požehnané a pokojné Vianoce.

Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec

Ing. Karol Kvál s prehľadom zvíťazil v Senci už po štvrtý raz
V poslaneckom zbore mesta Senec obhájilo svoje mandáty 9 poslancov.
Priazeň Senčanov si získalo 10 nových poslancov.
15. novembra sme si v komunálnych voľbách volili primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva. Volebná účasť dosiahla 44,09% voličov.
Na poste primátora zostáva Ing. Karol
Kvál, ktorý si udržal dôveru Senčanov aj
napriek ostrej antikampani najsilnejšej
protikandidátky Martiny Valachovej. Občania Senca poslali svojimi hlasmi kandidátom na primátora nasledujúci účet:
Kandidát
Miroslav Horváth 		
Ing. Karol Kvál
Renáta Maczeáková
Alexander Šušla 		
Martina Valachová

Počet hlasov
254
3848
82
193
1935

Nové Mestské zastupiteľstvo, ktoré bude
rozhodovať o smerovaní mesta Senec,
bude mať vo volebnom období 2014/2018
z oboch volebných obvodov nasledovné
zloženie:

Poslanec
počet hlasov
Volebný obvod č. 1:
Zdenek Černay 		
869
Jana Turanská 			
861
Ing. Ján Maglocký 		
841
PhDr. Gabriella Németh
769
PaedDr. Monika Snohová
718
Ing. Mikuláš Bertok
693
Ing. Mária Hudáková
677
Mgr. Rudolf Galambos
669
Ing. Zoltán Kovács
664
Ladislav Žittňan 		
658
Volebný obvod č. 2:
Ing. Juraj Gubáni		
Ing. Rudolf Bittner 		
Gyula Bárdos 		
Ing. arch. Peter Sedala
Ing. Dušan Badinský
Mgr. František Podolský
Mgr. Peter Príbelský
Mgr. Pavol Škovránek
Ing. Jana Némethová

Pozvývame vás
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva
v Senci
ktoré sa uskutoční

11.12.2014 o 9:00

v reštaurácii Nostalgia
a zároveň aj na

976
945
858
834
795
746
742
672
668

Ustanovujúce zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Senci
ktoré sa uskutoční
15.12. 2014 o 14:00
v reštaurácii Nostalgia
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Helenu Nemcovú ocenil minister Počiatek za zásluhy o rozvoj rezortu
Viceprimátorku mesta Senec, Helenku
Nemcovú ocenil Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ján Počiatek, za zásluhy o rozvoj rezortu.

Z textu k udeleniu ocenenia:
Pani Nemcová začala v roku 1975 pracovať na Okresnej správe cestovného
ruchu Senec ako riaditeľka. Na Správe
cestovného ruchu mesta Senec pra-

covala až do roku 2002, kedy začala
pôsobiť na mestskom úrade vo funkcii viceprimátorky. Významným dielom
prispela k rozvoju infraštruktúry, stimulácii spoločenského, kultúrneho a športového života, a tvorbe pozitívneho obrazu
mesta Senec. Ako zástupkyňa primátora
je zodpovedná za riadenie oddelenia Eurofondov. Založila Turistickú informačnú
kanceláriu mesta Senec, pričinila sa
o revitalizáciu ucelenej oddychovej
zóny mimo centra mesta financovaného
zo štrukturálnych fondov Európskej
únie. Počas jej dosiaľ dvanásťročného
pôsobenia ako viceprimátorky významne prispela k efektívnemu marketingu
a propagácii mesta Senec, ktoré je
v súčasnosti jedným z najvýznamnejších
a najnavštevovanejších letných stredísk
cestovného ruchu na Slovensku v južnej
časti západoslovenského regiónu.

Mesto Senec udelilo ocenenia za rok 2013
Mesto Senec prejavilo uznanie osobnostiam, ktoré sú nositeľmi tradície i inovácie, sú vzormi
angažovanosti, ľudskosti, pracovitosti, odbornosti a profesionality.
Čestné občianstvo mesta Senec schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci seneckej rodáčke Silvii Hroncovej, teatrologičke,
kultúrnej manažérke a členke viacerých profesných organizácií
na Slovensku a v Českej republike. Pani Hroncová bola v rokoch
2006 – 2009 generálnou riaditeľkou Slovenského národného divadla. Od augusta 2013 je riaditeľkou Opery Českého národného divadla a Českej štátnej opery.
Cenu mesta Senec za rok 2013 získali:
• Oto Lévai za vynikajúcu reprezentáciu mesta Senec na domácich a zahraničných chovateľských výstavách a za jeho nezištnú a obetavú činnosť v Základnej organizácii Slovenského
zväzu chovateľov v Senci.
• Ing. Ján Maglocký, bývalý dlhoročný poslanec Mestského
zastupiteľstva v Senci a predseda Komisie životného prostredia, v súčasnosti podpredseda Komisie životného prostredia
pri MsZ v Senci, získal cenu za svedomitú poslaneckú prácu
a zvlášť za jeho prínos pre mesto Senec v oblasti životného prostredia.
Cenou primátora za rok 2013 boli ocenení:
• František Šušla za nezištnú reprezentáciu mesta Senec
na gastronomických súťažiach vo varení doma aj v zahraničí,
z ktorých si odniesol viacero ocenení.
• Mgr. Božena Venerčanová za 50 rokov pedagogickej a manažérskej práce na ZŠ Tajovského. Okrem funkcie riaditeľky
školy bola predsedníčkou mestskej školskej rady, viedla mestskú kroniku a bola aj poslankyňou Mestského zastupiteľstva
v Senci.
• Mgr. Ľudovít Ruttkay za dlhoročnú pedagogickú prácu a spoločenskú angažovanosť. Od roku 1956 bol stredoškolským
profesorom,
obľúbeným
pedagógom
a vynikajúcim odborníkom. V rokoch 1989 – 1993 bol riaditeľom
Gymnázia v Senci. Žil a pracoval v Senci, angažoval sa vo verejnom a spoločenskom živote.
• Ondrej Margitfalvi, stredoškolský profesor, sa žiaľ nemohol

zúčastniť odovzdania ceny, ktorú získal za vynikajúcu pedagogickú prácu a rozvoj športu v Senci. Je najstarším bývalým
členom pedagogického zboru Gymnázia Antona Bernoláka
v Senci. Patril medzi zakladateľov a prvých plne kvalifikovaných
stredoškolských profesorov Gymnázia v Senci. Venoval sa aj
mládežníckemu športu v ľahkej atletike. Pod jeho vedením žiaci
dosahovali vynikajúce športové výsledky.
Ocenenia odovzdal 22. októbra primátor mesta Senec Karol
Kvál, viceprimátorka Helena Nemcová a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová v Labyrinte Mestského kultúrneho strediska
v Senci. Slávnostné odovzdanie cien moderovala Ivica Franeková. Helena Čajková na úvod recitovala z diela Prorok od Chalíla
Džibrána a Tomáš Šelc v korepetícii Ilony Takácsovej spieval
piesne Gejzu Dusíka: Keď harmonika tíško zaznie, Vám jedine
Vám. Na záver zahrali Vlado Kubalák a Eva Muchová gitarové
duo Aqua e vinho od Egberto Gismontiho.
Text a foto: VCs

Inzercia

Milí Senčania.

Ďakujem za podporu v kandidatúre za poslanca
mestského zastupiteľstva a tiež za dlhoročnú dôveru
a úspešnú spoluprácu. Prajem mestu všetko dobré,
krásnu budúcnosť, aby sa nám v Senci dobre a pokojne spolunažívalo.

Ing. Gašpar Józan
Uzávierka
čísla
18. 12. 2014
Viac na
www.senec.
sk

Bernolákova 9, Senec, (vedľa Bistra Robin)

tel.: 0944 076 476
www.LaVin.sk, nájdete nás aj na

vinotéka

Otváracie hodiny:
Utorok - Piatok:
10:00 - 19:00
Sobota:
8:00 - 15:00
Pondelok a Nedeľa: zatvorené

300 druhov fľaškových vín
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PREDVOLEBNÉ ODPOVEDE PO KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH
Redakčná poznámka:
Úvodná časť rozhovoru prof. PhDr. Andreja Tu šera, CSc. z Fakulty masmédií Paneurópskej
vysokej školy, autora resp. spoluautora 32 kníh,
nositeľa prestížneho ocenenia Slovenského syn dikátu novinárov Mercurius Veridicus ex Slovakia
(úroveň významnej americkej Pulitzerovej ceny),
vyšla v predvolebnom bulletine primátora Ing.
Karola Kvála „ČÍSLA NEKLAMÚ“. Ďalšie časti si
pred voľbami neželal publikovať vzhľadom na to,
aby sa nepokladali za príliš pozitívny obraz jeho
účinkovania vo funkcii. Po komunálnych voľbách,
v ktorých primátor presvedčivo zvíťazil, sú jeho
odpovede stále aktuálne, preto materiál uverejňujeme.

S primátorom Ing. Karolom
Kválom ZOČI-VOČI
O šesť mesiacov uplynie 70 rokov,
čo som občanom mesta Senec. Takže by
som naozaj mohol posúdiť, ako sa naše
mesto zmenilo. Pamätám si skutočne ešte
štrkovisko-kúpalisko „Báger“, staré autobusy, ulice a domy, na námestí benzínové
čerpadlo a sódovkáreň, starú polikliniku
na kopci za katolíckou farou, rôzne väčšie i menšie podniky a prevádzky ako
Doprastav, Elektrovod, Drutechnu, Strojsmalt, Jednotné roľnícke družstvo, Štátne
majetky, okresný stavebný podnik, mlyn,
tehelňu, miestnosť pre kultúru vo Františkinom dome či v sokolovni na mieste terajšieho „plecháča“, ošarpaný Turecký dom
a židovskú synagógu, pohostinstvá, hostince a bufety... dalo by sa ešte dlho pokračovať. Očami súčasníka sú to pre mňa
nostalgické spomienky. Väčšina z toho,
čo som uviedol, už neexistuje v pôvodnom
stave (okrem synagógy) alebo neexistuje
vôbec (Františkin dom, sokolovňa, Drutechna, mlyn, tehelňa a i.). Ale poďme k dnešku.
Zoči-voči občan a primátor.
----------------------------------------------------• Pán primátor, vyzerá to ako tradícia, že
na mieste „prvých mužov mesta Senec“
vytrvali Vaši predchodcovia niekoľko funkčných období. Ak by ste zvíťazili v nastávajúcich voľbách, stali by ste sa ako jediný
primátorom po štvrtý raz za sebou. Prečo
ešte, alebo prečo opäť, kandidujete?
Ako Vy, takisto sa cítim byť Senčanom. Je
to tiež už pekná kôpka rokov. Moje najaktívnejšie obdobie som venoval a aj chcem
venovať Sencu. Jeho rozvoju a skvalitneniu
života jeho občanov. Odpoveď na otázku
„prečo“ je jednoduchá: Chcem dokončiť,
čo som začal. Počas môjho pôsobenia
vo funkcii primátora sa Senec stal jedným
z najbohatších miest na Slovensku. Je však
aj ďalej čo robiť, aby Senec úspešne prekvital a jeho občania mali v ňom kvalitný
a spokojný život.
• Namieste je aj povinnosť zodpovedať otázky, ktoré Senčanov napriek Vašim nesporným úspechom, „tlačia“. Dlhšie sa hovorí
o diaľničnom privádzači pri Blatnom,
vo „vzduchu“ je multifunkčná športová hala,

obnova židovskej synagógy, chodníky pre
cyklistov, škôlky, viac parkovacích miest...
Aj ja by som bol radšej, keby som nemusel na takéto otázky odpovedať. Ale z pohľadu občana sa niektoré veci javia ako
veľmi jednoduché. Napríklad diaľnica
a Blatné. Tlačíme na to mnoho rokov. Veľký
problém bol vo vyrovnávaní majetkových
pomerov s množstvom majiteľov pozemkov. Ale teraz môžem Senčanom oznámiť
radostnú novinu – dúfam že definitívnu.
Mám list z Národnej diaľničnej spoločnosti z augusta 2014: okrem iného sa tu
píše tučným písmom, že predpokladaný
termín začatia výstavby stavby „Diaľnica
D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné“ je
v apríli 2015. Multifunkčná hala. Áno, bol
som nadšený projektom, veď mesto skutočne nemá vhodné priestory na športovanie. Ale investori odstúpili a nemáme také
množstvo financií, aby sme halu sami realizovali...
• ... povedali ste, že Senec je jedno z najbohatších miest na Slovensku. A nemá dosť
peňazí?
Otázka stojí inak. Senec má peniaze, ale
nemôžeme ich investovať iba do jednej multifunkčnej haly s náročnou celoročnou prevádzkou. Idey o hale sa nevzdávame. Ale
potrebujeme na ňu solventných investorov.
Na mestskom zastupiteľstve sme sa rozhodli uprednostniť naliehavejšie záležitosti:
škôlky, oprava škôl, sociálne programy, zeleň, cyklotrasy a pod.
• Apropo, cyklotrasy. Medzi občanmi sa hovorí, že je to Váš predvolebný ťah.
To nie je pravda. Do rozpočtu sa cyklistické
trasy dostali až v roku 2013. Vybudovali sme
novú poštu, pôvodne sa rátalo pri pošte aj
s kruhovým objazdom. Nakoniec sa mimo
nás rozhodlo, že „kruháč“ pri pošte nebude.
Chodníky museli počkať. Keď sa dohotovia,
bude tu súvislá bezpečná cyklistická trasa
na najfrekventovanejšom dopravnom úseku od Billy až po Lidl. To predsa je pekná
vzdialenosť. A pôjde sa ďalej.
• Vaši protikandidáti Vám vyčítajú napríklad neexistenciu územného plánu mesta,
pozemok za poliklinikou, ktorý BSK predal
vraj Vášmu príbuznému napriek prísľubu, že
tam bude zeleň. Čo Vy na to?
Územný plán. Áno, ten sa s nami, resp.
so mnou „vlečie“. Ale nebolo v našich silách
ho realizovať skôr, lebo závisí od územného
plánu Bratislavského samosprávneho kraja.
A čo sa týka ohradeného pozemku za poliklinikou, priznám sa, je to tak trochu moja
„čierna mora“. Príbuznosť s mojím menom
je veľmi vzdialená. Ale nespustili sme a nespustíme z požiadavky zabezpečiť za poliklinikou zeleň. Tá tam musí ostať. Očakávame, že majiteľ sa bude chcieť tejto lokality
vzdať, ak nedovolíme okrem zelene nič iné.
• Realizovať sľuby z volebného programu
nie je iba na primátorovi. Nevyhnutná je
úzka a konštruktívna spolupráca s poslan-

cami mestského zastupiteľstva. Darila sa
Vám?
Áno, môžem sa poďakovať mestským poslancom za dobrú spoluprácu. Všetko sa
však nedá realizovať, a najmä nie hneď.
• Takže ste mávali zrejme aj rušné zasadnutia. Určite viacerí poslanci ponúkali rôzne
riešenia problémov. Možno aj protichodné.
Veď to je tak všade. Aj v rodine. Nie každému možno vyhovieť - z finančných dôvodov
alebo objektívnych príčin. Väčšinou boli
však zasadnutia konsenzuálne, nakoniec,
sú verejné a k dispozícii aj na internete.
• Zhruba o 14 dní pôjdete s „kožou na trh“
a s uchádzaním sa o ďalšiu dôveru občanov. Aký máte pocit?
Vždy predstupujem s veľkým pocitom zodpovednosti. Počúvam aj kritické hlasy, ale
verím, že tí, ktorí majú radi Senec, ktorí sa
cítia Senčanmi ako ja, vedia ohodnotiť to,
čo sa tu počas môjho pôsobenia vybudovalo pozitívne a v prospech ich plnšieho
a kvalitnejšieho života. Mám výsledky nedávnej anonymnej dotazníkovej ankety Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku,
ktorá sledovala vyjadrenia obyvateľov mesta Senec k zlepšeniu ich životnej úrovne.
Napríklad na otázku, či je Senec mestom,
kde sa dobre žije, 91,66% opýtaných odpovedalo súhlasne. Na výrok „Chcem ostať žiť
v Senci ešte dlhé roky“ súhlasne odpovedalo
takmer 90%. Na výrok „V posledných rokoch
sa Senec zmenil k lepšiemu“ odpovedalo
absolútne kladne 88,33%. Takéto odpovede
ma napĺňajú určitou hrdosťou a pocitom, že
sme naše mesto (nie moje mesto, ja si ho
neprivlastňujem) viedli správnym smerom
a v prospech občanov. Problémy, ktoré
riešime, sa odrazili aj v ankete: nedostatok
miest v škôlkach, nedostatok parkovacích
miest, poliklinika. Je tu zaujímavé aj hodnotenie výroku: „Zaplatiť sezónnu vstupenku
do areálu Slnečných jazier nie je pre mňa
problém“. Súhlas vyslovilo 77,5 percenta
respondentov. Budeme sa však touto otázkou zaoberať a vo vzťahu k obyvateľom
s trvalým pobytom v Senci ju považovať ako
bonusové gesto.
• Sú tu tiež dva výroky, týkajúce sa Vašej
osoby. Na výrok „Ing. Karol Kvál sa zaslúžil
o rozvoj nášho mesta“ kladne odpovedalo
68,32 %. Druhý výrok znel: „Ing. Karol Kvál
je dobrý primátor“, súhlasne 60 %. Čo poviete?
Považujem to za celkom pozitívne, pretože
viac ako polovica respondentov mi dala súhlasnú reakciu – a vraciam sa k odpovedi,
že ani v rodine všetko nefunguje stopercentne a nemožno každému vyhovieť. Chcem
sa však všetkým tým neznámym, ktorí sa
na ankete zúčastnili, aj touto cestou poďakovať, pretože poskytli vo svojich odpovediach pre nás mnoho inšpirujúcich podnetov
na skvalitnenie života v Senci.
• Ďakujem, pán primátor, za odpovede.
ANDREJ TUŠER  
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Register zdravotníctva kraja ocenili
za komplexnosť a efektívnosť
Bratislavský kraj zaviedol
Register zdravotníctva a humánnej farmácie, kde nájde
občan po prvýkrát komplexné informácie o všetkých
poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti. Nájde tu tiež
informácie o ordinačných hodinách, vymedzených obvodoch či rozpis služieb LSPP.
Register je efektívny ako pre
lekárov, tak aj pre verejnosť,
eliminuje byrokraciu a šetrí
čas. Aj to je dôvod, pre ktorý
získal Cenu ITAPA v kategórii
Zlepšovanie procesov.
„Register výrazne urýchli
komunikáciu medzi lekármi, úradom a verejnosťou.
Zásadne skráti čas vybavovania, zefektívni procesy
a odstráni byrokraciu. To bolo
cieľom projektu a Cena ITAPA
len dokazuje, že sa nám tento cieľ podarilo dosiahnuť,“

povedal župan Pavol Frešo
na margo ocenenia.
Občania tu nájdu informácie
o lekárňach a zdravotníckych
zariadeniach, o dovolenkách
a zastupovaní ako aj o pohotovostiach, zdravotníckych
obvodoch či poplatkoch
za prednostné ošetrenie. Informácie je možné nájsť na
stránke www.otvorenalekaren.sk alebo www.e-vuc.sk.
Bratislavský kraj spustil Register vlani v septembri, kedy
sa začala vykonávať prvá registrácia všetkých zariadení
na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Prvá elektronická komunikácia (podávanie elektronických žiadostí
o schválenie ordinačných hodín) medzi lekármi a Úradom
BSK sa začala vo februári
2014.
Zdroj: BSK

AQUAPARK Senec hľadá do TPP vyštudovaného
FYZIOTERAPEUT-a.
Životopis prosíme poslať mailom na:
info@aquathermal.sk
Ďalej hľadáme:
• kuchára / kuchárku
• dennú upratovačku
• brigádnikov do reštaurácie (študentov)
Viac info na: 0904 113 422
Životopisy posielajte na:
prevadzka@aquaparksenec.sk
Inzercia

Riadková inzercia
PREDÁM LIAHEŇ 60 euro. tel.: 0907181800
Hľadám záujemcov o doučovanie nemčiny k maturitám.
0915 733 502

éka
Hypot

Preneste si
HYPOTÉKU
a plaťte menej

Využite našu ponuku aj v pobočke:
SENEC – NÁM. 1. MÁJA 19
Otváracie hodiny: Pon – Pia: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

www.primabanka.sk
Infolinka 0850 700 007

PB.65.07 inzercia Sencan 186x133.indd 1

11/3/14 2:06 PM
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Silvia Hroncová – predurčená pre veľké veci
Teatrologička a divadelná manažérka Silvia Hroncová sa narodila a vyrastala v Senci. Jej talent a sila osobnosti ju vyniesli na Slovensku a v Čechách na najvýznamnejšie posty v oblasti kultúry. Bola riaditeľkou Divadelného ústavu Ministerstva kultúry SR, generálnou riaditeľkou Slovenského národného divadla a v súčasnosti je riaditeľkou Opery Národného divadla a Štátnej opery v Prahe. Jej rodné mesto si ju v októbri uctilo udelením Čestného občianstva mesta Senec.
• Ako ste sa dostali do sveta umenia?
V Senci som chodila počas základnej aj
strednej školy do Ľudovej školy umenia
na balet, na klavír aj do literárno-dramatického krúžku, takže som si vyskúšala
viacero umeleckých profesií. K umeniu
ma viedla najmä moja mama. Na strednej škole som mala pocit, že by ma bavilo
pracovať v umeleckom prostredí, ale nelákala ma cesta výkonného umelca, ktorý
sa sústreďuje jedným smerom. Chcela
som vnímať umenie širšie, byť rozhľadená v umení a potom si nájsť svoju cestu.
Vtedy sa prvýkrát otváralo medzifakultné štúdium divadelnej vedy a estetiky
v spolupráci Filozofickej fakulty UK a Divadelnej fakulty VŠMU. Pre mňa ideálny študijný odbor, ktorý ma v kontexte histórie
zorientoval v hudbe, vo výtvarnom umení,
vo filme a podrobne zasvätil do tajov všetkých divadelných odborov. Stala som sa
teatrologičkou, čiže divadelným vedcom.
• Ako došlo k Vášmu prerodu na divadelnú manažérku?
S čerstvým diplomom som prišla do Divadelného ústavu ako teatrologička tesne
po Nežnej revolúcii. Kultúrna obec veľmi
citlivo reagovala na zmeny politickej klímy
aj v porevolučnom období. Za ministrovania pána Ivana Hudeca som aj ja odišla z Divadelného ústavu na protest proti
praktikám, ktoré sa tam vtedy diali. V 99om, po výmene politickej garnitúry som
sa vrátila v pozícii riaditeľky Divadelného
ústavu. Na nasledujúce osemročné obdobie si spomínam ako na možno najkrajšie z mojich životných období. Mala som

tam veľmi príjemných ľudí. Spomeniem
len môjho bývalého pedagóga, pána docenta Jána Jaborníka, vedúceho katedry
divadelnej vedy, ktorý stál pri mne ako zástupca riaditeľa Divadelného ústavu.
• Ako Vás našla úloha vdýchnuť život do
novej budovy SND?
Už v čase môjho pôsobenia v Divadelnom ústave, sa okolo novej budovy Národného divadla diali veci, s ktorými som
nesúhlasila. Vláda vydala memorandum,
z čoho vyplývalo, že dokončenie budovy
ako Národného divadla bolo ohrozené.
Spolu s riaditeľkou festivalu Divadelná
Nitra Darinou Károvou sme vytvorili platformu na to, aby sme zvrátili tento vývoj.
Podarilo sa nám kompletne všetkých natoľko zburcovať, že do troch mesiacov
znovu zasadla vláda a zmenila memorandum tak, že sa budova má dostavať ako
Slovenské národné divadlo. Veľmi som sa
angažovala, aby táto budova neprepadla
na iné účely a ako riaditeľka Divadelného
ústavu som pracovala v komisii, ktorá pripravovala projekt prevádzkovania nového
SND. Napokon som bola oslovená, aby
som sa prihlásila do konkurzu na post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla, pretože som bola v tejto téme
zorientovaná a mala som už skúsenosti
s riadením inštitúcie. Prihlásila som sa
do konkurzu a zvíťazila som.
• Ako ste zvládli dostavbu a otvorenie novej budovy SND?
Budova SND sa stavala vyše dvadsať
rokov. Keď som v roku 2006 prevzala
funkciu generálnej riaditeľky SND, nebol

stanovený termín dokončenia budovy, ani
termín otvorenia divadla a nebol stanovený ani termín predloženia umeleckej vízie
pre novú budovu SND. Práve sa menila
vláda, nastúpil pán minister Marek Maďarič a s ním sme sa dohodli, že jednoducho
do ôsmich mesiacov musí byť budova
otvorená. Bolo to mimoriadne náročné:
Musela som odovzdať budovu na Gorkého, kde sídlilo generálne riaditeľstvo,
zároveň som odovzdávala Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Malú scénu, pričom sa menil systém fungovania v historickej budove
SND, kde začala hrať aj činohra. Paralelne
s týmto som preberala, kolaudovala a zariaďovala novú budovu, pripravovala hrací
plán na novú budovu a nové fungovanie
marketingového predaja lístkov, pretože
zrazu sme mali denne vyše tisícku lístkov
do troch veľkých sál, ktoré bolo treba predať. Samozrejme všetko sa oneskorovalo
z dôvodov, na ktoré sme nemali zásadný vplyv, ale keď sme dostali budovu do
správy, mali sme väčšiu kontrolu nad procesmi a začali sme nastavovať parametre
prevádzky SND, v rámci ktorých funguje
až dodnes.
• Ako to znášala vaša rodina?
Mám syna Dominika, ktorý v tom čase,
keď som otvárala divadlo, chodil na strednú školu, študoval umeleckú fotografiu.
Môj manžel Ivan sa venoval a stále sa venuje vedeniu mediálnej spoločnosti Film
Europe. V našej rodine sa dopĺňame, sme
celkom zohraní tím a v náročných časoch
som mala aj vždy mám veľké porozumenie v domácom zázemí.
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• Prečo ste sa po troch rokoch vzdali
funkcie?
Bola som generálnou riaditeľkou v najnáročnejšom období SND, kedy prebiehal
presun divadla, nastavenie nového systému jeho fungovania, vytvorenie pozitívnej verejnej mienky k budove, ktorá bola
dlho veľmi negatívne vnímaná. Nestačí,
ak divadlo len funguje, treba aby tam ľudia radi chodili, aby bol program zostavený tak, aby ste mali pocit, že divadlo
je prepojené a komunikuje so svetom,
že komunikuje s rozličnými generáciami.
Snažili sme sa o to, aby k nám prišli aj
také umelecké osobnosti, ktoré na Slovensku dovtedy nepôsobili. Do takej práce musíte vložiť veľmi veľa energie a veľa
súkromia. Môže to prinášať radosť, len ak
všetkých partnerov ženie vpred spoločná
umelecká vízia. Nastal moment, keď sa
narušil názorový súlad vo vedení SND.
Cítila som, že istá etapa bola uzatvorená
a je treba sa posunúť ďalej. Mám z toho
dodnes dobrý pocit. Budova sa stala divadlom, otvorili sme ho v dohodnutom
termíne a dodnes funguje v takom organizačnom rámci, aký sa vtedy nastavil.
Okolité prostredie sa dostavalo, priestor
Eurovea, ktorý tam vznikol je úžasný
a mňa to dodnes teší. Energia, ktorú som
do toho vložila, stála za to.
• Kde ste našli nový priestor pre svoju
invenciu?
Po opustení SND som sa začala naplno
venovať našej rodinnej mediálnej spoločnosti Film Europe. Založili sme vtedy
televíznu stanicu Film Europe Channel,
ktorej som tvorila a stále tvorím programovú skladbu z kvalitných filmov, oceňovaných v Berlíne, v Benátkach či v Cannes. Máme spoločnosti na Slovensku
a v Čechách. Filiálky v Londýne vedie náš
syn, ktorý skončil bakalárske štúdium na
Westminster University, odbor Film and
TV Production. Našej spoločnosti sa celkom darí, v septembri bol môj manžel
ocenený ako európsky filmový distribútor
mesiaca.
• Minulý rok sa Vám naskytla ďalšia veľká
výzva.
Nový riaditeľ Národného divadla v Prahe, Jan Burian, ma oslovil s tým, že mám
skúsenosti s riadením veľkého divadla
v náročných krízových obdobiach. Ponúkol mi miesto riaditeľa Opery Národného
divadla a Štátnej opery v Prahe. Pred
dvoma rokmi to boli dve samostatné
opery, ale české Ministerstvo kultúry rozhodlo, že ich spojí. Štátna opera sa stala
súčasťou Národného divadla. Pán Burian
sa ocitol pred úlohou, ako vyriešiť napätú
situáciu dvoch operných súborov. Ja som
jeho ponuku zvažovala niekoľko týždňov,
či ísť opäť do turbulentného prostredia.
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Nakoniec som prijala ponuku. Momentálne sú pod Národným divadlom dva
samostatné operné súbory, súbor Opery
Národného divadla a súbor Štátnej opery. Máme dva samostatné orchestre a samostatné zbory. Hráme v Kapličke, čiže
v historickej budove Národného divadla,
v Štátnej opere, v Stavovskom divadle
a začali sme hrať aj na Novej scéne, čo
je bývalá Laterna magica. V bežných veľkých domoch operný súbor vyprodukuje
maximálne 200 predstavení ročne, my
hráme v Prahe s dvomi súbormi okolo 400
predstavení. Oba súbory majú dnes viac
premiér, zaujímavo nastavenú aktuálnu aj
nasledujúce sezóny, spúšťame nové koprodukcie s opernými domami vo Varšave,
Londýne, Bruseli. Budovu Štátnej opery
čaká od roku 2016 rekonštrukcia a jednou z mojich úloh je pripraviť model fungovania operného súboru Štátnej opery
v náhradnom priestore a režime.
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• Ako často ste doma v Senci?
Chodím sem veľmi často. Keď som
v Bratislave, vždy prídem pozrieť rodičov
a vždy poprosím otca, aby mi poukazoval, čo je v Senci nové. A je toho stále
dosť. Mám silné putá so Sencom. Nech
sme kdekoľvek vo svete, dodržujeme
našu vyše desaťročnú rodinnú tradíciu,
že synove narodeniny slávime v máji vždy
v hoteli Senec. Keď vstúpim do rodinného
domu na Školskej ulici, zavanie na mňa
celé moje detstvo, spomienka na to, ako
som cvičila klavír s babičkou a prababičkou. Mimoriadne si vážim Čestné občianstvo mesta Senec. Som veľmi rada a dojalo ma to, keď som videla svojich rodičov
a celý rad obsadený členmi svojej rodiny na slávnostnom odovzdaní tejto ceny,
ktorú vnímam ako ocenenie môjho hlbokého vzťahu k rodisku, ktorý sa nikdy
nedá vygumovať.
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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Senecké plavecké nádeje uspeli v Bratislave
Naši najmenší plavci z plaveckého klubu
PICCARD SENEC sa zúčastnili Plaveckých pretekov „Plavecké nádeje“, ktoré
sa konali v Bratislave na Mokrohajskej
16.11.2014. Malí nádejní plavci si vyplávali umiestenia a PK PICCARD SENEC
si tak môže pripísať ďalšie medaily: 2x
zlato, 1x striebro a 2x bronz.
Doobeda štartovali pretekári (r.
n. 2006) v 25m
dlhých
disciplínach. Zúčastnili
sa dvaja plavci:
Nikol Kyprová a
Samuel
Foltán.
Vytvorili si svoje
nové osobné rekordy. Poobede
sa do bazéna vrhli
ešte mladší plavci (r. n. 2007) a mladší.
Zostavu tvorili: Klára Mészárosová, Kristína Bachratá, Tímea Schwartzová, Izabel
Krišková, Tatiana Bollová, Matúš Majorský, Natália Žecová, Sofia Romanová,
Metod Sninčák, Ema Tibenská a Romana

Szabóová. Deti boli super. Bola sranda,
plač, stres, ale nakoniec to zvládli. Vytvorili si nové osobné rekordy, prekonali svoj
strach. Medaily si domov odniesli: Ema
Tibenská – 3. miesto 25m znak, Romana
Szaboóvá – 3. miesto 25m prsia, Izabel
Krišková 2008 – 2. miesto 25m prsia.
Najúspešnejšou
plavkyňou nielen
klubu, ale aj na
Slovensku v ročníku 2008 a našim favoritom je
Tímea Schwartzová, ktorá si na
svoje konto pripísala 8 medailí,
2x zlato na 25m
voľný
spôsob
s časom 0:22,81
sekúnd a 25m
motýlik s časom 0:28,52 sekúnd. Plávala
aj ostatné disciplíny znak a prsia a vytvorila si tak svoje osobné rekordy. Všetkým
deťom srdečne blahoželáme a prajeme
im veľa ďalších úspechov.
Piccard Senec

Okrúhly stôl nebude
v decembri
V novembrovom čísle Senčana sme
oznámili termín plánovaného Okrúhleho stola. Keďže však nastala kolízia
s programom Mestského kultúrneho
strediska, termín Okrúhleho stola musíme zmeniť. O definitívnom termíne budeme včas informovať.

Rodina bez cigariet
III. ročník
V školskom roku 2014 - 2015 pokračuje tretí ročník projektu „Rodina bez
cigariet“ podporovaný Ministerstvom
zdravotníctva v rámci účelovej dotácie
na podporu protidrogových aktivít pre
rok 2014. Projekt sa skladá z dvoch častí: regionálnej časti - prednášky na základných školách a regionálna výtvarná
súťaž a z celoslovenskej časti.
Ukážky víťazných prác sú na webových
stránkach
www.rodinabezcigariet.sk
a na facebookovom profile www.facebook.com/rodinabezcigariet.
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Od 16. do 21. decembra budeme
mať v Senci na námestí pred kultúrnym domom Vianočné trhy.
20. decembra o 16:00 vystúpia
na námestí Igrici so svojím vianočným koncertom.

VIANOČNÉ TRHY

v Senci

SPEKTRUM/INZERCIA

Vianočny
Platí do 31.12. 2014 pri kúpe letnéhoo
leteckého pobytového zájazdu na každú
dú
zakúpenú izbu

Last Minute

40

až

9

€

Centrum

Darujte si už pod vianočný stromček

najlepšiu letnú dovolenku!

Stačí Vám len 100 € za osobu pri kúpe zájazdu
autobusom alebo vlastnou dopravou resp. 200 €
za osobu pri kúpe leteckého zájazdu a máte

krásny vianočný darček pre celú rodinu.

Získajte zľavu až 30%,
alebo osoby úplne zdarma

a my Vám pridáme ďalší darček

extra zľavu až 40€

Garancia bezplatnej výmeny zájazdu.

16.-21.12.2014
pred MsKS

BONUS

T

MOMEN

sobota: 20.12.2014 , 16:00
vianočný koncert Igricov

Najlepšia
N

ponuka

vvšetkých
š
čias

30

%

zľava

Platí do 31.12. 2014 pri kúpe letného pobytového zájazdu.

Dospelý aleboo 2 deeti až do 15 rokovv úp
plne zdarma
*Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť tento kupón pri kúpe zájazdu.

Navštívte nás!
LAST MINUTE CENTRUM
SENECA TOURS
Lichnerova 22, Senec
tel.: 02/4592 3063, 0905/940 716
e-mail: senec@seneca.sk
info@lastminutecentrum.sk
www.lastminutecentrum.sk

Supervolebný rok je za nami, inzerciaLMC-Sencan-127,5x99-2014.indd
vďaka 17. novembru
1
Máme za sebou supervolebný rok, ako ho nazvali už mnohé médiá. Volili sme si zástupcov
do župy, do europarlamentu, na prezidentský post
a naposledy primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva. Namiesto volebných programov
a sľubov budeme teda očakávať skutky. Možno
tiež opadne napätie a nevraživosť, ktoré k voľbám,
žiaľ, patria. Tešme sa však, že kandidáti bojujú
o priazeň voličov, ktorí si môžu slobodne vybrať,
koho zvolia. Komunálne voľby 2014 v Senci trochu zatienili 17. november, Deň boja za slobodu
a demokraciu. Novembrovým udalostiam však
môžeme vďačiť za to, že slobodné voľby vôbec
máme a ako občania držíme v rukách možnosť
rozhodovať.
MO

18.11.2014 15:04

Poskladajte si bižutérne
náramky v štýle Pandora u nás
v ateliéri na Mäsiarskej ulici v Senci!
Retiazky: 1,50 €, korálky: 0,15 - 2 €.
Len na telefonickú dohodu: 0904 610 770
www.facebook.sk/BeYou.sk
www.beyou.sk

Majte aktuality,
kalendár udalostí,
fotogalérie z akcií,
vzdelávanie, kurzy,
kontakty a zľavy
v Senci vždy poruke:

senec.lokalpatriot.sk

10

SENČAN december 2014

MsKS

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac december
Kino MIER SENEC
3D DIGITÁLNE KINO
zvuk DOLBY SURROUND 7.1.
Oznam
pre návštevníkov kina
Aktuálne informácie vrátane
programu filmových predstavení nájdete na našich stránkach:
www.facebook.com/kinosenec
alebo na www.kinosenec.skk
Začiatok filmových predstavení
o 18:00 hod. piatky môžu byť aj
o 20:00. Nedeľné detské filmové
predstavenia o 15:30.
1.2. pondelok – utorok OUIJA
Chceli by ste skúsiť hovoriť so
záhrobím a nemáte po ruke
vhodné médium? Horor. USA
MN 15 90 min. Vstupné: 4 eur
4. štvrtok
ČO SME KOMU UROBILI?
Štyri svadby a dvaja na umretie.
Komédia. FR MP 97 min. Vstupné: 3,50
6. 7. sobota- nedeľa
BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPAŤ
Divoká jazda krížom-krážom
Amerikou v tých najčudesnejších dopravných prostriedkoch.
Hrajú: Jim Carrey, Jeff Daniels,
Kathlen Turner a ďalší. USA MP
110 min. Vstupné: 4 eurá
8. pondelok FRANKESTEIN –
Zažite to najlepšie z britského
divadla u nás v kine!
Národné divadlo z Londýna National Theatre Live vysiela to
najlepšie z britského divadla –
do kín po celom svete, v anglickom jazyku s českými titulkami.
125 min. Vstupné: 5,00 Eur
11. štvrtok OPRI REBRÍK O
NEBO (POZOR začiatok predstavenia: o 16:30.) Katolícky
kňaz Marián Kuffa žije v malej
dedinke pod Tatrami. Za posledných dvadsať rokov vytvoril
z miestnej fary bezpečný prístav
pre vyše dvesto ľudí v núdzi...
Jedinečný dokumentárny film,
ktorý vznikal až 5 rokov. Určite
sa oplatí pozrieť! ČR 110 min.
Vstupné: 3,00 Eur
11. o 18:30 12.13.14.15.16. o
18:00 štvrtok 2D- piatok 3D sobota 2D nedeľa 3D pondelok
2D utorok 3D
HOBIT BITKA PIATICH ARMÁD
Epické vyvrcholenie dobrodružstiev Bilba Bublíka, Thorina

Dubbina a trpaslíkov. USA MP
140 min. český dabing Vstupné
na 2D formát: 4,00 Eur, Vstupné
na 3D formát: 6 eur POZOR 11.
začiatok predstavenia o 18:30
19. piatok 2D o 18:00 a 20. sobota o 18:00 3D
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Animovaný príbeh nakrútený na
motívy rozprávky z pera Hansa
Christiana Andersena. Rusko
MP slovenský dabing 80 min.
Vstupné na 2D formát 4,00 Eur,
Vstupné na 3D formát 6,00 Eur
22. 23. pondelok – utorok NOC V
MÚZEU: TAJOMSTVO HROBKY
Pripravte sa na najväčšie dobrodružstvo. Strážca múzea/Ben
Stiller/ sa vydáva na divokú dobrodružnú cestu, aby zachránil
jedno dôležité kúzlo. Ďalej vo filme hrajú Robin Williams, Owen
Wilson, a ďalší. USA MP 120
min. Vstupné: 4,00 Eur
27. sobota PADDINGTON
Dobrodružstvá medvedíka Paddingtona. Rodinný film VB/FR/
KAN/ MP 97 min. slovenský dabing Vstupné: 4,00
28. 29. nedeľa – pondelok
HODINOVÝ MANŽEL
Príbeh štyroch priateľov, vášnivých hráčov vodného póla,
ktoré spoločne prevádzkujú bazén, ktorý im vypustí hygiena a
štvorica sa ocitá dne. Komédia.
Hrajú: Bolek Polívka, Eva Holubová, Lukáš Latinák, Zuzana
Norisová a ďalší. ČR MP 100
min.
Vstupné: 4,00
Detské filmové
predstavenia:
28. nedeľa o 15:30
PADDINGTON
Dobrodružstvá medvedíka Paddingtona. Rodinný film VB/FR/
KAN/ MP 97 min. slovenský dabing Vstupné: 4 eurá
30. utorok : Predsilvestrovské
filmové premietanie pre deti, 3.
ročník:
o 10:00 hod. 7 TRPASLÍKOV
Rozprávkový príbeh, ako ho nepoznáte. Nemecko pre všetky
vekové skupiny 88 min. dabing
Vstupné: 3,00 Eur
o 14:00
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Animovaný príbeh nakrútený na
motívy rozprávky z pera Hansa

Christiana Andersena. Rusko
MP slovenský dabing 80 min.
Vstupné: 3,50
o 16:00 DOM KÚZIEL
Kocúrik vymyslí skvelý plán a
za pomoci nových kamarátov
sa mu nakoniec podarí Dom
kúziel zachrániť. Animovaný,
dobrodružný rodinný film. Belg.
MP 85 min. slovenský dabing
Vstupné: 3,00 Eur
o 18:00
TUČNIAKY Z MADAGASCARU
Tučniaci hrdinovia sa stávajú
legendami. Keď svet potrebuje
zachrániť.
USA Pre všetky vekové skupiny
90 min. dabing Vstupné: 3,50
Kultúrne podujatia:
Príde k nám Mikuláš
5. piatok o 16.30 - „Šibi Ryby Mikuláš“ námestie pred budovou
MsKS. Komediálne Vianočno-mikulášske predstavenie pre
deti plné atrakcií a vtipných postáv. (V prípade zlého počasia sa
podujatie uskutoční v kinosále.)
17.30 Rozsvietenie Vianočného

stromčeka
Kultúrne podujatie: kinosála
7. nedeľa o 15.30 - „Princezná
na hrášku“ – Divadlo na rázcestí
- kinosála
Veselá hrášková rozprávka rozpráva príbeh o princeznej, ktorá
chcela zistiť, čo je to tá láska a
jej dvorných hráškodámach s
vlastnými predstavami o jej ženíchovi. Vstupné: 2,50
9. utorok o 19:00
Fragile – koncert
10. streda o 17:30
Vianočný koncert ZUŠ
14. nedeľa o 15:00
Ünnepvárás – a szenci óvodások és iskolások karácsonyi
műsora. Vianočný koncert detí
a žiakov maďarských škôl v organizácii MO CSEMADOK Senec
17. streda a 18. štvrtok o 16:30
a o 19:00 Vianočný koncert „Advetný kalendár“ - koncert
SZUŠ R. Madarárzovej
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19. piatok o 10:00 Piroska és a farkas – Červená čiapočka v podaní Pódium Színház
Budapest. Gyermekelőadás – predstavenie
pre deti
19. piatok o 16:30 „Vianočný Coca Cola kamion“ nám. pred MsKS
21. nedeľa o 15:00 „Vianočný čas Radosti“ –
vianočný koncert zboru Radosť
Vstupné: 3,- EUR
Kultúrne podujatia: Knižnica
10. streda 17.00 „Adventná kvapka“ ucelené literárne vystúpenie so spisovateľkou
Máriou Pomajbovou a poetkou Jozefínou
Hrkotovou-Hladkou
Kultúrne podujatia: Labyrint:
3. streda 19:00
Chasidské piesne - koncert
Chasidské piesne - Chassidic Songs Úspešný projekt bratislavského rabína Barucha Myersa a popredných slovenských
koncertných umelcov.
Vstupné: 4 Eur. Kapacita hľadiska je limitovaná!
5. piatok 15:00
Zázračná zimná rozprávka. Vernisáž, vy-

MsKS
hodnotenie súťaže a udeľovanie cien. V.
ročník vianočnej mestskej výtvarnej súťaže.
Výstava žiackych výtvarných prác seneckých škôl, výstava Spojenej školy Senec,
Trnavská ul. 2, Betánia n.o. výzdoba vianočného stromčeka a výstava výrobkov chránenej dielne. Výstava trvá: 5.12. - 17.12. 2014
Vstup zdarma
6. sobota 9:30 Vianočné ozdoby z vlny. OZ
Šidielko
Dielničky so Šidielkom pre malých aj veľkých.
Vstupné: 4 Eur. Kapacita dielničiek je limitovaná!
7. nedeľa 13:00
Farbatolárium. Bábkové divadlo na rázcestí.
Tretie pokračovanie interaktívneho divadelného projektu pre batoľatá a ich rodičov.
Pre batoľatá od 10 mesiacov do 3 rokov.
Ubezpečujeme rodičov, že farební, pomaľovaní a pokreslení zostanú len herci.
Vstupné: 2,50 Eur. Kapacita hľadiska je limitovaná!
13. sobota 16:00
Nesiem Vám novinu... Teatro Neline
Vianočná hra s pastiermi, ovečkami, Anjelom
a Čertom na motívy ľudových hier.Vstupné:
2,50 Eur. Kapacita hľadiska je limitovaná!
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Mestské múzeum: Turecký dom
Prednášky
3. streda o 19:00
Mgr. art. Gabriel Strassner: Reštaurovanie
kamenných sôch – sv. Trojice, sv. Vendelína
a malej Kalvárie v Senci. Prednáška v múzeu.
Múzeum je otvorené: utorok: 10.00 – 16.00;
streda – piatok: 10.00 – 18.00
www.msks-senec.sk/muzeum
Mimoriadne otváracie hodiny:
22.12.2014 (pondelok) 8.00 – 16.00
23. 12. 2014 (utorok) 8.00 – 16.00
29. 12. 2014 (pondelok) 8.00 – 16.00
30. 12. 2014 (utorok) 8.00 – 16.00
5. 01. 2015 (pondelok) 8.00 – 16.00

Zaviaty svet praveku
Počas dlhého geologického vývoja
Zeme zdokonaľuje život dynamicky
svoju podobu prostredníctvom desiatok miliónov rozmanitých druhov, vznikajúcich, navzájom si konkurujúcich i
postupne zanikajúcich. O mnohých sa
postupne dozvedáme z výskumu paleontológov, ktorí sa o svoje poznatky
podelia v pripravovanej výstave Mestského múzea v Senci s názvom Zaviaty
svet praveku. Návštevníkom ponúkame
zaujímavú exkurziu záhadnou evolúciou života vrátane najprelomovejších
míľnikov vo vývoji prírody.
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Aktivity ZUŠ Fándlyho

V ZUŠ Senec funguje komorný spevácky zbor Stella
Komorný spevácky zbor Stella vznikol
v septembri minulého roka (2013). Záštitu
nad zborom si zobral riaditeľ Základnej
umeleckej školy Senec Mgr. art. Gabriel
Škriečka, ktorý zboru poskytol priestory
na skúšanie a podporuje ho aj finančnými prostriedkami. Členmi zboru sú bývalí,
súčasní žiaci ZUŠ a tiež mladí vynikajúci
speváci zo Senca a blízkeho okolia, ktorí
majú chuť spievať v zborovom kolektíve.
Dirigentom zboru Stella je Mgr. art. Tomáš Šelc. Repertoár zboru zahŕňa cirkevné, svetské a ľudové piesne. Zbor sa
napriek svojej krátkej existencii predstavil
na koncertoch v Stupave, vo Veľkom Bieli, Bratislave a v Senci.
Predposledný augustový týždeň sa zbor
Stella zúčastnil na Medzinárodnom zbo-

rovom festivale Bratislava Cantant v kategórii Komorné zbory dospelých 9 – 24
spevákov. Vrámci festivalu prebiehala aj
súťaž zúčastnených zborov a zbor Stella
sa vo svojej kategórii umiestnil v striebornom pásme. Festivalové koncerty prebiehali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca, v Klariskách, v kostole u Jezuitov
a na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Riaditeľ festivalu doc. Milan Kolena
ArtD. vyjadril presvedčenie, že zbor Stella
má pod vedením Mgr. art. Tomáša Šelca
sľubne sa vyvýjajúcu budúcnosť a teší sa
na ďalšie úspechy a vystúpenia zboru.
Zbor Stella má v novom školskom roku
2014/2015 opäť nácviky každý piatok
od 18:30 v ZUŠ na Fándlyho ulici v Senci.
Zdroj: Komorný spevácky zbor Stella

Na 12. ročníku medzinárodnej Piesňovej súťaži B. Martinů
v Prahe získali žiaci Evy Casanovej
umiestnenia: Simon
Molnár - 1. miesto v kategórii D spomedzi 38 účastníkov a Karolína Krigovská - 2. miesto v kategórii I. B., zároveň
ju pozvali na Koncert víťazov v Poličke
na Morave, rodisku Bohuslava Martinů.
V rámci medzinárodných kontaktov
školy sme sa zúčastnili 8. ročníka hudobného festivalu v maďarskom Györi,
na ktorom účinkovala žiačka pani učiteľky Casanovej Helenka Zsilinszká.
Folklórny súbor Igrici po vedením
PaedDr. M. Brnu, PhD. a žiaci tanečného odboru pod vedením Mikuláša Czingela účinkovali na podujatí Skalické dni.
Žiaci tanečného odboru z triedy Moniky Czingelovej sa zúčastnili súťaže
My Dance Myjava, na ktorej získala 2.
miesto choreografia Mačky v tanečnej
kategórii Show Dance - mládež.
Peter Podolský sa zúčastnil 50. ročníka Medzinárodného festivalu poézie
vo Valašskom Meziříčí, na ktorom súťažili amatérski recitátori z Českej a Slovenskej republiky. Študenta pripravila
Mgr. art. Zuzana Bírešová.
ZUŠ Fándlyho pripravuje dva vianočné
koncerty: 10.12.2014 o 17:30 v kinosále
kultúrneho domu a 14.12.2014 o 17:00
v evanjelickom kostole. Program na oba
koncerty s láskou pripravili žiaci a študenti.
M.M.

Večerné variácie TRIO MI - komorný koncert s Michaelou Škriečkovou Nikolić
V cykle „Umenie občanom“, programu
podpory a rozvoja umenia dotovaného
mestom Senec, sa uskutočnil komorný
koncert Večerné variácie medzinárodného tria Trio Mi, ktorého violončelistkou je
Michaela Škriečková Nikolić, absolventka ZUŠ Senec, hudobnej školy vo Viedni
a Univerzity v Grazi. Na klavíri hrala Michela Mastro z Talianska a na husle Milan
Nikolić zo Srbska. Mladých umelcov spája
štúdium v Rakúsku a spoločné účinkovanie
v komorných zoskupeniach a orchestroch.
Na programe bol od Ludwiga van Beethovena Trio VIII: Variácie na pieseň Wenzela Müllera „Ja som krajčír Kakadu” a Trio Dumky
od Antonína Dvořáka. Riaditeľ ZUŠ Gabriel
Škriečka sa poďakoval Senčanom, ktorí
do poslednej stoličky zaplnili sálu Labyrintu. Vyzdvihol, že hudobný život v Senci je
čoraz bohatší a načrtol víziu, v rámci ktorej
sa má tento trend upevniť. Text a foto: VCs
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Výstava SZUŠ Ateliér k 5. výročiu školy

V piatok 7. novembra 2014 sa v Labyrinte konala vernisáž výstavy Súkromnej ZUŠ Ateliér pri príležitosti jej piateho
jubilea. V rodinnej atmosfére sa tu zišli
rodičia, žiaci a priatelia SZUŠ. Gabika
Gujber, Mária Dominika Vinczeová, Maťko Blaho, Emi a Lili Kamaraški, Laurinka
Ziegerhofer, Barborka a Kristínka Zver-

bíkové pripravili milý program, ktorý bol
výborným úvodom k výstave žiackych
prác. Nadšené deti a tvorivý prístup
k výtvarnému cíteniu detí. To je výsledok
päťročného pôsobenia Jitky Bezúrovej
a jej Súkromnej ZUŠ Ateliér.
Pár viet poďakovania pani Jitke a Barborke Bezúrovým od Kataríny Zverbíkovej,

mamy dvoch malých výtvarníčok: „Ďakujem... za prirodzený vzťah k deťom. Za
úprimnosť a jemnocit, s ktorými predstavujete deťom okolo Vás rôzne podoby
krásy. Ďakujem za pohodu, kvôli ktorej je
deťom ľúto, keď nemôžu ísť na výtvarnú.
Verím, že nepíšem len za seba.“
Text a foto: MO

Dobrovoľné hasičské zbory

V súvislosti s pamätnou výstavou s názvom Dobrovoľný hasičský zbor v Senci,
ktorá prezentovala najstarší senecký spolok, ktorý na báze dobrovoľnosti funguje
už od roku 1879, usporiadalo Mestské
múzeum v Senci prednášku Mgr. Daniely Tvrdoňovej zo Slovenského národného
archívu pod názvom Dobrovoľné hasičské
zbory v zrkadle archívnych dokumentov.
Ako sme sa dozvedeli, prvé známky hasičstva sa objavili v stredovekých mestách.
Prvé vážnejšie preventívne opatrenia sa
týkali otvoreného ohňa v domoch. Začali
sa budovať komíny. V roku 1502 už máme

doklady o činnosti kominárov v Bratislave.
Dobrovoľné hasičské zbory začali vznikať v priebehu 19. storočia. Priekopníkom bol humanista, športovec, pedagóg
a prvý veliteľ Bratislavského dobrovoľného hasičského spolku Ferdinand Martinengo. Prvým zásahom zboru bol požiar hostinca K uhorskej kráľovnej, ktorý
vypukol 21. júna 1868. Text a foto: MO
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Melisa Szabóová, Filip Steiner, Roman
Koffler, Filip Pomsahár, Lucia Novosádová, Andrea Novosádová, Amanda
Kordošová, Daniel Chromek, Michal Kamas, Bianca Lucia Brnuľová, Veronika
Podhorná, Maxim Dendeš, Pavol Kvál,
Nina Bogdanov, Karolína Šalátová, Filip
Durgala, Soňa Dobšovičová
Manželstvo uzatvorili
Ing. Ivan Procházka - Eva Valašíková
Adam Baláž - Miriam Paulovičová
Roman Šomogyi - Denisa Mertinková
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Anna Buzalková (70)
Ing. Alexander Kováč (80)
Klub dôchodcov
Anna Buzalková (70), Mária Nagyová
(70), Jozef Rózsa (75), Mária Szabová
(75), Viktória Piacseková (85), Eva Pomšárová (70)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Ing. Július Schramko (85)
Eva Szalayová (45)

Drahý manžel, otec, svokor a dedo...
Imrich Podolský
My všetci s veľkým potešením,
želáme Ti v deň narodenín, aby v šťastí
a dobrom zdraví,
bez starostí, bez obavy,
ďalšie roky prežil si,
plné lásky a radosti!
K Tvojim jubilejným 70.
rokom praje milujúca
manželka a deti spolu
s rodinami.

Navždy nás opustili
Miroslav Baláž (1948), Jozef Čechovič
(1948), Gizela Rezníková (1934), Matilda
Vavrovičová (1929), Mária Barányiová
(1948), Lenka Kontseková (1925),
Štefan Stergerits (1970)
S láskou a vďačnosťou
si pripomíname 3 roky,
čo nás opustil náš drahý
otec a dedko František
Reisinger. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku. Ďakujú syn
Peter, dcéra Renáta s rodinou a dcéra
Katarína s rodinou.
Predbehol si nás do neba
a nám ostalo ticho v duši.
Prázdna je náruč bez teba,
keď tvoju tvár len tuším.
Staraj sa nám tam, Bože,
oňho – prosíme. Nech mu nie je zima
a nech nie je sám – kým prídeme. Odišiel
si preč, nás to veľmi bolí, opustil si tento

svet aj proti svojej vôli. S láskou spomína
na Duška Bedeča smútiaca rodina.
Už dlhých 10 rokov s láskou spomíname a žiaľ v
srdci nosíme na našu drahú mamičku, babičku Irenu Slovákovú a na nášho otecka, dedka Juraja
Slováka, čo nás opustil
pred 8 rokmi. Kto ste ich
poznali, venujte im s nami
tichú spomienku. Ďakujeme. Smútiaca rodina.
Szívünkben soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk november
4 – én halálának 5. évfordulóján drága halottunkra, Gottgeisel Szilveszterre. Köszönjük
mindenkinek, akik velünk emlékeztek. Szerető felesége, lányai, fia, vejei és unokái.
Dňa 4. novembra sme si pripomenuli 5.
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný Silvester Gottgeisel. S láskou na
neho spomíname, navždy ostane v našich srdciach.
Dňa 20. decembra uplynulo 20 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná mamička, svokra
a babička Terézia Kurčinová. S láskou na ňu
spomína celá smútiaca
rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.

Barokový portál bývalého hostinca U zlatého Grifa je dokončený, skrášľuje námestie
Senčania aj návštevníci
mesta Senec môžu už
prechádzať barokovým
portálom, ktorý je pamiatkou na hostinec U
zlatého Grifa a pamätá
aj Máriu Teréziu. Jeho
estetický vzhľad určite
ocenia aj svadobčania,
ktorí sa z blízkej sobášnej siene Mestského úradu v Senci chodia fotiť do
parku. Portál môže byť
napríklad symbolom ich
vstupu do manželstva.
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.
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Poďakovanie
Účastníčky stretnutia sedemdesiat
a viacročných členov Slovenského Červeného kríža, ktoré sa uskutočnilo pri
príležitosti „mesiaca úcty k starším“, touto cestou ďakujú vedeniu SČK v Senci, menovite pani predsedníčke Mgr.
Aničke Legendiovej za milý príhovor,
členkám ktoré pripravili občerstvenie
a Matici Slovenskej za pekné pesničky.
Osobitne ďakujeme malým žiačikom
a pani učiteľke za pekné vlastnoručne
pripravené darčeky.
Ďakujeme a prajeme vám, aby až raz
zostarnete, aj vás potešila mladá generácia, ktorú teraz vychovávate.
Za všetkých zúčastnených
Helena Hrušovská

Blíži sa posledný termín
zúčtovania dotácií poskytnutých mestom Senec
Pripomíname posledný termín zúčtovania dotácií, ktorý je 10.1. Odporúčame
však zúčtovať dotácie v skoršom termíne, aby bolo možné doplniť chýbajúce
a napraviť nezrovnalosti.

Môžete navrhnúť
kandidátov na Športovca
roka mesta Senec 2014

ROZHOVOR

15

Karháme

Chválime

Chcela by som upozorniť na takú menšiu
hromadnú skládku, ktorá sa vytvorila na
ulici, kde bývam. Osobne sa mi to nepáči, zvlášť keď je to na ulici, okolo ktorej
denne prechádzam a špatí to prostredie.
Nachádza sa na ulici Tehelná, takmer
na konci, ktorá sa križuje s Trnavskou ulicou, kúsok od bývalých stavebnín. Zasielam aj fotku, ktorú som odfotila, aby ste
videli, čo tam vzniklo.
Odpoveď: Oddelenie verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta Senec čiernu
skládku odstránilo.

Mesto Senec uspelo v projekte, ktorým
získalo 55% ceny nových cvičebných
strojov, ktoré už sú nainštalované neďaleko nového cyklochodníka. Dopĺňajú
ihrisko a dávajú tak možnosť napríklad
mamičkám či babičkám, aby si počas vychádzky s deťmi zacvičili.
K cvičebným strojom pribudol aj nový
chodník, ktorý bol vybudovaný na mieste
bývalej vyšľapanej cestičky. Nepochybujeme teda, že bude využívaný.

Karháme tiež sprejerov, ktorí si na vybúrenie svojich „umeleckých“ vášní vybrali
stenu novej škôlky na Slnečných jazerách.
Škôlkarov tak okrem krásnej prerobenej
budovy, vymaľovanej veselými obrázkami
vo vnútri, čakala aj ukážka bezohľadnosti
ľudí, ktorí si nevážia prácu druhých.

Mesiac úcty k starším v Jednote dôchodcov v Senci

Mesto Senec a Komisia športu pri MsZ
vyhlasuje anketu Najúspešnejší športovci a športové kolektívy Mesta Senec
za rok 2014. Vyplnené anketové lístky
je potrebné zaslať, prípadne priniesť
osobne do podateľne MsÚ najneskôr
do 30. 12. 2014 na adresu: MsÚ Senec,
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
a na obálku uviesť:
„ŠPORTOVEC ROKA 2014 – Komisia
športu pri MsZ v Senci“.
Návrh do ankety je možné stiahnuť
na www.senec.sk.

Vŕba pri MŠ Košická
Oddelenie verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta Senec muselo zásadne orezať vŕbu pred Materskou školou
na Košickej ulici. Vŕba sa počas noci
poškodila a nie je známe z akého dôvodu. Je možné, že bola chorá, možno
ju poškodili práce na nadstavbe škôlky alebo rozhodol silný vietor. Napriek
veľkému zásahu však vŕba žije a na jar
sa začne opäť rozrastať. Orezávajú sa
tiež aj kroviny pri ceste na Svätý Martin
orezávačom, ktorý mesto Senec kúpilo v novembri.

V spoločenskej sále Strednej odbornej školy sa stretli členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Senci
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Ing. Vladimír Kopecký, predseda miestnej organizácie, pozdravil prítomných
a uviedol vystúpenie Mládežníckeho ľudového orchestra Igrici, ktoré navodilo
príjemnú atmosféru slávnostnej schôdzi
a posedeniu členov Jednoty dôchodcov. Uctiť si seniorov prišiel aj primátor
mesta Senec Ing. Karol Kvál, viceprimátorka Helena Nemcová, prednostka
Mestského úradu Ing. Jarmila Répássy-

ová a vedúca odboru Sociálnych služieb
mesta PhDr. Jana Matulová. Primátor sa
vo svojom vystúpení poďakoval seniorom za celoživotnú prácu, ktorou položili základy k rozvoju nášho mesta.
Porozprával o aktuálnom dianí, realizovaných a plánovaných rozvojových
projektoch. Potvrdil, že mesto považuje
za svoju prioritu podporu aktívneho života seniorov, ich športových a kultúrnych
aktivít, skrátka vytvorenie podmienok
pre dôstojný život v starobe a jej aktívne
prežívanie.
Text a foto: VCs
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Kirándulás Tutanhamon korába

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola hatvan tanulója vett részt
Pozsonyban november 10-én a Tutanhamon című kiállításon
az Incheba épületében, melyen betekintést nyerhettek az
egyiptomi történelembe, a mumifikálás folyamatába, a fáraó
sírkamrája kincseinek világába, a régészet érdekességeibe.
A kirándulás árát, fejenként 14 eurót, a 2%-os adókból fedeztük, a gyerekek személyes hozzájárulása 2 euró volt. Köszönet Bögi Márta szülőnek és a Szenc és Vidéke Társulásnak.
Mgr. Matus Mónika

Exkurzia do Tutanchamonovej doby
Šesťdesiat žiakov Základnej školy Alberta Molnára Szencziho
sa vybrali 10. novembra do bratislavskej Incheby na výstavu
pod názvom Tutanchamon. Školáci mali jedinečnú možnosť
zahľadieť do histórie starovekého Egypta, do sveta pokladov
faraónovho hrobu, zoznámiť sa s procesom mumifikácie a ďalšími zaujímavosťami archeológie. Náklady na žiaka by činili až
14 eur, ale vďaka 2%-ným príspevkom z daní platili deti len
2 eurá. Ďakujeme Márte Bögi a Združeniu Senec a okolie.
Mgr. Mónika Matus

Prírodovedná učebňa sa stala skutočnosťou

Új természettudományi szaktanterem
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola természettudományi szaktantermét, amely
valóban nagyon szép lett, látható büszkeséggel mutatta be Párkány Antónia igazgatóhelyettes. A tanterem felújítását és
bebútorozását alapítványi támogatással
és civil összefogással valósították meg.
A költségek csaknem felét 2368,-eurót
a Bethlen Gábor Alap állta. Az iskola saját bevételéből, a tornaterembérletből
1500,- euróval tudott hozzájárulni a költségekhez. A szülői szövetség a 2%-nyi
adóhányadokból 1000,- euróval és Pósa
Lajos iskolabarát 660,- euróval támogatta a szaktanterem kialakítását. A tenni
akarás és az összefogás vitte sikerre ezt
a projektet, amiért köszönet illet minden
résztvevőt.
VCs

Antónia Párkány, zástupkyňa riaditeľky
ZŠ Alberta Molnára Szencziho s hrdosťou
poukazovala novú prírodovednú učebňu, ktorá je naozaj veľmi pekná. Rekonštrukcia a zariadenie učebne bola realizovaná zo zdrojov civilných organizácií
a z vlastných zdrojov školy. Takmer polovicu celkových nákladov, 2368,-eur pokryl
Fond Gábora Bethlena. Škola z vlastných
príjmov, z prenájmu telocvične, prispela
sumou 1500,- eur. Rodičovské združenie
z 2%-ných daňových príspevkov poskytlo
1000,- eur a súkromný podporovateľ školy
Lajos Pósa daroval 660,- eur na zariadenie prírodovednej učebne. Úspech projektu vo veľkej miere ovplyvnila občianska
angažovanosť a nadšenie pre dobrú vec,
za čo patrí vďaka všetkým zúčastneným.
VCs

Karácsonyi vásár és gyűjtés

Vianočné trhy a zbierka

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola hagyományos karácsonyi vására december
5 - én lesz az alapiskola épületében 15
órától 18 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!
Idén is lesz karácsonyi gyűjtés. Most a
szenci alapiskola szegény sorsú gyerekeinek gyűjtünk. Nem adunk a szülőknek
készpénzt, hanem a gyerekeknek segítünk, hogy érezzék, vannak jó emberek
és nincsenek egyedül.
Az adományokat a pedagógusoknál, illetve az iskola titkárságán lehet leadni
november 15-től december 15-ig. Minden
segítséget, köszönünk!
Mgr. Matus Mónika

Tradičné vianočné trhy ZŠ Alberta Molnára Szencziho budú 5. decembra v budove
školy od 15:00 do 18:00. Srdečne Vás pozývame!
Pokračujeme v tradícii našich vianočných
zbierok. Tohoročnú zbierku venujeme deťom našej školy, ktoré žijú v ťažkých sociálnych pomeroch. Neposkytujeme rodičom hotovosť. Chceme uľahčiť život deťom
a vzbudiť v nich pocit, že nie sú osamotení,
že existujú dobrí ľudia.
Dary môžete odovzdať našim pedagógom
alebo na sekretariáte školy od 15. novembra do 15. decembra. Ďakujeme za každý
príspevok!
Mgr. Mónika Matus

A tartozás int
A tiszta léted szennyel ne fertőzd!
Hisz a tiszta lét a te nagy erőd,
hit, nemzet, haza: érték, tisztaság
jövőd – a biztos, örök igazság!
Ez tiszta, jó út, félre sose lépj!
Csak rajta mindig, földre ne alélj!
Az erdő szép, zöld, úgy őriz, ölel,
ha mindig érzed szívedhez közel,
itt más a róna, ő nem sivatag
kitartás, hűség sosem ingatag!
A tartozás int mindig vele légy
eltérni félre - ilyet ne tegyél!
Mgr. Katona Roland
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Befejeződtek a XLV. Szenczi Molnár Albert Napok

A szenci magyar közösség méltó módon emlékezett meg Szenczi Molnár Albertről, akinek idén volt születésének 440. és halálának 380. évfordulója. A csaknem fél évezred távlatából szemlélve is élő, máig ható életműve városunk szellemi hagyatékának
egyik legbecsesebb darabja, amelyre nemcsak a magyar közösség tagjai, hanem minden szenci polgár büszke lehet.
A csaknem másfél hónapos ünnepségsorozat záróeseményeit képes összefoglalóban ismertetjük.

Skončili sa XLV. Dni Alberta Molnára Szencziho

Senecká maďarská komunita si dôstojne pripomenula Alberta Molnára Szencziho, ktorý v tomto roku mal 440. vočie narodenia a
360. výročie úmrtia. Jeho životné dielo, živo pôsobiace aj z takmer pol tisícročnej perspektívy, patrí medzi najcennejšie súčasti nášho intelektuálneho dedičstva, ktoré môže právom napĺňať hrdosťou nielen maďarskú komunitu, ale všetkých Senčanov.
Finálne akordy takmer poldruha mesiaca trvajúceho cyklu podujatí priblížime v obrazoch.

Na Spojenej škole s VJM sa 27. októbra uskutočnila vedomostná súťaž o živote A. M. Szencziho a spomienková slávnosť
s kladením vencov. V kategórii základných škôl obsadili prvé
miesto Dóra Simon a Lili Vojtek, v kategórii stredných škôl triumfovala súťažná dvojica v zložení Dániel Macsicza a János
Németh.

A Szenci Közös Igazgatású MTNY Iskolában október 27-én
Szenczi M. A. életéről rendeztek vetélkedőt, majd ünnepi megemlékezést, amely koszorúzással zárult. Az alapiskolák versenyében első helyen végeztek Simon Dóra és Vojtek Lili, a középiskolások közül Macsicza Dániel és Németh János lettek a
győztesek.

Prvákov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským Okresu Senec
sme vítali 28. októbra v kinosále MsKS. Na slávnosti, ktorý organizoval Rákóczi Szövetség a Združenie Senec a okolie vystúpili: predseda József Halzl
a Csongor Csáky, generálny tajomník združenia Rákóczi Szövetség, predseda združenia Senec a okolie Rezső Duray, primátor mesta Kőszeg László
Huber, podpredsedníčka BSK Gabriella Németh a pedagóg László Pukkai.
A Szenci járás magyar tannyelvű iskoláinak elsőseit október 28-án köszöntöttük a kultúrház nagytermében. A Rákóczi Szövetség és a Szenc- és
Vidéke Társulás szervezésében megvalósult ünnepségen felszólalt Halzl
József a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor főtitkár, Duray Rezső
a Szenc- és Vidéke Társulás elnöke, Huber László Kőszeg polgármestere,
Németh Gabriella Pozsony-megye alelnöke és Pukkai László tanár.
A Szenczi Molnár Albert Napok
záróakkordjai október 8-án a
Szenczi Molnár Albert Alapiskolában hangzottak el. A kis
felsősök műsorát követően Vojtek László, a Csemadok Szenci
Alapszervezetének egykori elnöke tartotta meg ünnepi beszédét.
Záverečné akordy Dní Alberta
Molnára Szencziho odzneli 8.
októbra v ZŠ Alberta Molnára
Szencziho. Po programe mladších druhostupniakov vystúpil
László Vojtek, bývalý predseda
Mestskej organizácie Csemadoku so slávnostným príhovorom.

Na záver dní Alberta Molnára
Szencziho sa uskutočnilo v
Tureckom dome 8. novembra
pamätné zasadnutie, ktoré
moderoval Gyula Bárdos. O
maďarskej tradícii tvorby žalmov prednášal literárny historik Béla Pomogáts a o nárečí
preferujúcom
samohlásku
„ö”, charakteristického pre
Senec a okolie hovoril pedagóg László Kovács.
A Törökházban november 8 -án, a Szenczi Molnár Albert Napok zárónapján Pomogáts Béla irodalomtörténész: A magyar zsoltárhagyomány és
Kovács László tanár: Szenc környéki ö-ző nyelvjárás címmel tartottak
előadást. Az emlékülés szóvivője Bárdos Gyula volt.
VCs
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Potápačov z Piccardu Senec pri čistení vôd
Vysokých Tatier ocenili
Potápači z Piccardu Senec sa počas XXIX. Medzinárodného
festivalu potápačských filmov zúčastnili na 21. ročníku akcie Čisté vody Vysokých Tatier a boli ocenení ako najaktívnejší potápači. V zložení Dalibor Martišovič, Jaroslav Langer
a Ladislav Benovics v sťažených podmienkach pomocou
zlaňovacej a potápačskej techniky čistili vodu tajchu v lokalite Račkov po následkoch veternej kalamity. Počas dvoch
hodín pri teplote vody 3°C vyzbierali 75 kg odpadu a odstránili viac ako 500 kg kalamitného dreva. Text a foto: Piccard

Tri medaily pre  Petra Jankoviča
Senecký lukostrelec Peter
Jankovič v októbri na troch
pretekoch úspešne reprezentoval Klub lukostrelcov
Piccardu Senec. Je vo výbornej forme. Na pretekoch
pravidelne a úspešne atakuje medailové pozície, čo
ilustrujú jeho výsledky z októbra:

1. miesto - 3D lukostrelecký
pretek Bernolákovo (4. októbra)
2. miesto - 3D lukostrelecký
pretek Trnovec nad Váhom Južná päťka (11. októbra)
1. miesto - Finále Slovenského pohára Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D 2014
Zdroj: Piccard Senec

Mimoriadne úspešný začiatok sezóny Plaveckého klubu PICCARD SENEC

Plaveckú sezónu sme odštartovali 18.
októbra vo Viedni. Pretekov sa zúčastnili:
Ivana Martišovičová, Svätoslav Bollo, Richard Schwartz, Simona Hriňáková, Alica
Szárazová, Tímea Schwartzová, Nikola
Kyprová, Matej Sninčák, Markéta Fiedorová. Dosiahli sme osobné rekordy, ale
aj 3. miesto Markéty Fiedorovej na 50m
voľný spôsob.
Výborne zaplávali aj naše najmladšie plavkyne Nikola Kyprová a Tímea
Schwartzová, ktoré nás budú reprezento-

vať na pretekoch „Plavecké nádeje“, a tieto baby určite patria medzi ne. Usilovne
sme sa pripravovali na Majstrovstvá BAO,
ktoré sa konali 9. novembra na Bratislavských Pasienkoch. A vyšlo nám to!
Nevídané úspechy na pretekoch dosiahli naše mladé talenty plaveckého klubu
PICCARD SENEC: Svätoslav Bollo, Ivana Martišovičová, Simona Hriňáková,
Markéta Fiedorová, Alica Szárazová
a Matej Sninčák. Všetci títo úspešní
plavci si vytvorili svoje osobné rekordy

a nielen to, ale aj 10 x vystúpili na stupeň
víťazov. Svätoslav Bollo ročník 2004 získal v disciplíne 200m prsia - 2. miesto,
100m prsia - 2. miesto a 400m voľný spôsob - 6. miesto. Simona Hriňáková (ročník 2004) v každej svojej disciplíne mala
úspech, 1. miesta získala na 100m prsia
a na 100m motýlik, na 50m motýlik
a 50m voľný spôsob získala 2. miesto.
Markéta Fiedorová (ročník 2005) bola
druhá v disciplíne 50m motýlik a v 100m
prsia, na 50m prsia získala 3. miesto.
Po veľkých zlepšeniach osobných rekordov sa na stupeň víťazov prebojovala aj
Ivana Martišovičová (ročník 2005), získala na 100m voľný spôsob 3. miesto
a na 50m motýlik 4. miesto. Matej Sninčák
(ročník 2003) a Alica Szárazova (ročník
2005) vystúpili na 4. priečky. Za bojovnosť, veľké zlepšenia výkonnosti a dobrú
reprezentáciu nielen samotného klubu
PICCARD SENEC ale aj mesta Senec si
zaslúžia pochvalu. Celkovo získali plavci
PICCARD SENEC pod vedením tréneriek:
Ivany Hofericovej a Martiny Martišovičovej 10 medailí - 2 zlaté, 6 strieborných
a 2 bronzové. Tešíme sa na preteky v Slovinsku 26. novembra 2014. Budeme tam
tvrdo bojovať a reprezentovať PICCARD
SENEC ako aj mesto Senec. Držte nám
palce!
Zdroj: PICCARD SENEC
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Telocvičňa ZŠ Mlynskej je vynovená

Telocvičňa ZŠ Mlynskej po 25 rokoch prevádzky už nebola schopná plniť funkciu
modernej polyfunkčnej školskej telocvične. Technicky a samozrejme aj esteticky zastaranú telocvičňu bolo potrebné
obnoviť od základov, čo si vyžadovalo
srdce, elán a nadšenie od rodičov, priateľov školy, vedenia školy a od zriaďovateľa - mesta Senec. Projekt rekonštrukcie
vypracoval Ing. Juraj Gubáni, člen rady
školy, poslanec MsZ a vedúci Komisie
športu. Nemenej dôležité a náročné bolo
zostavenie plánu financovania prác, na
čom sa približne tretinovo podieľali: aktív
rodičov, mesto Senec a ZŠ na Mlynskej
ulici. Úctyhodné bolo nadšenie rodičov,
ktorí okrem 2% svojich daní prispeli aj

individuálnou zbierkou v objeme takmer
9000 eur. Konečný účet obnovy telocvične a jej ďalších priestorov s vybavením
činil viac ako 100 000 eur. Žiaci školy už
netrpezlivo očakávali otvorenie telocvične, ktorá bola okrem letných prázdnin
dva mesiace mimo prevádzky. Oplatilo sa
čakať, pretože primátor mesta Senec Karol Kvál, riaditeľ ZŠ Mlynskej Ivan Rezník
a predseda rodičovského aktívu Róbert
Szabó prestrihli 22. októbra pásku a tým
odovzdali do užívania krásnu, modernú,
polyfunkčnú telocvičňu, ktorá bude mimo
vyučovacej doby celoročne sprístupnená
aj verejnosti.
Zdroj: ZŠ Mlynská
Foto: VCs

19

POĎAKOVANIE a stretnutie
s Jurajom Gubánim.

Mestský poslanec Ing. Juraj Gubáni pozýva všetkých občanov mesta na svoje pravidelné osobné stretnutie, ktoré
sa uskutoční 10.12.2014 od 16:00
do 18:00 hod. v sobášnej sieni Mestského úradu. Na tradičnom stretnutí
môžu občania mesta predložiť svoje
postrehy, pripomienky a nápady k dianiu v meste. V prípade, že sa nemôžete
v danom termíne zúčastniť, poslanec je
k dispozícii aj na juraj.gubani@gmail.
com alebo na Facebooku:
www.facebook.com/juraj.gubani.senec.
„Touto cestou ďakujem všetkým občanom, vďaka ktorým som sa opätovne stal
mestským poslancom v nasledujúcom
volebnom období. Zároveň ďakujem aj
za prejavenú dôveru pre mojich spolukandidátov Radoslava Dosedela a Róberta Jonáša z OZ Futbalová miniliga
Senca (www.fms.sk).“

MUSADO Military Combat Systém
Senecký klub MUSADO zorganizoval 20.
novembra seminár MUSADO MCS vo
Veľkom Bieli, ktorého sa zúčastnili aj inštruktori z ČR, medzi nimi ppor. Mgr. Bc.
Ladislav Tůma - tajomník výkonnej rady
World MUSADO Association a Oldřich
Šelenberk prezident a hlavný inštruktor
WMA. MUSADO znamená „Cesta Bojovníka“, ktorá je otvorená nielen pre profesionálov, ale aj pre všetkých správnych
ľudí.

CHI-KUNG už aj v Senci
Obyvatelia
Senca
a okolia si mohli všimnúť, že už takmer rok
prebiehajú cvičenia
Chi-Kungu aj v Senci.
Chi-Kung pochádza
z Číny a má niekoľko
tisícročnú
históriu.
Pre niekoho je to len
každodenné cvičenie, ktorou sa dosahuje
revitalizácia a ozdravenie ľudského tela,
pre iného je to aj životná filozofia. Cieľom cvičenia je kumulovanie a následne
správna distribúcia energie Chi (bioelektriny) v ľudskom tele, ktorá vedie k podpore zdravia, dobrej nálady, potlačeniu
depresie a stresových reakcií organizmu
a ktorá napomáha rozvíjať ľudský potenciál. Súčasne je to súbor cvičebných
techník, ktorými je možné dosiahnuť lepšiu sústredenosť a pozornosť, upokojenie
a čo je najdôležitejšie, aj zmiernenie či
dokonca odstránenie zdravotných problémov.

Slovo „Chi“ v preklade znamená energia,
je to naša životná sila a „Kung“ znamená
práca. Cvičenec sa teda učí pracovať so
svojou energiou. Ľudské telo je ako baterka. Sú dni, keď sa ráno zobúdzame
s pocitom, že sme plní energie, ale po každom ataku na našu pozornosť a pri každej
emočnej reakcii - hnev, úzkosť, obava - z
našej energie ubúda. Nepokojným spánkom si dobijeme svoju baterku možno len
na 40-60% a s touto kapacitou začíname
druhý deň a večer končíme opäť s únavou a podráždenosťou. Pri dlhotrvajúcom
energetickom nedostatku, naše telo nefunguje ako má, sme oveľa náchylnejší na
choroby a urýchľuje sa aj proces starnutia
nielen na tele, ale hlavne na duši.
Zo začiatku by sme mali cvičiť každý deň.
Je to na cvičencovi. Avšak učíme sa techniky, ako byť stále spojený s naším „zdrojom“
a čo robiť, aby sa nám baterka tak rýchlo
nevybíjala a ako získať energiu vždy, keď
ju najviac potrebujeme. Mottom cvičení je
„Cvičenie pre radosť a dlhovekosť“.

Čoraz viac ľudí si je vedomých toho,
že choroba je už len dôsledok a prvotná
príčina je duchovná. Cvičením Chi-Kungu
sa snažíme nielen o odstránenie dôsledkov zdravotného problému, ale aj o pochopenie príčiny jeho vzniku. Medzi cvičenia Chi-Kungu sme zaradili zostavy cvikov pre podporu jednotlivých vnútorných
orgánov, chrbtice a pohybového aparátu.
Cvičenie trvá približne 1,5 hodiny. Na úvod
je asi 15 minutová duchovná rozcvička
na tému, ktorej cieľom je motivácia
a získanie chuti cvičiť, inak povedané
naštartovanie sa. Nasleduje blok naťahovacieho a zahrievacieho Chi-kungu.
V poslednej, tretej časti, cvičíme niektoré
zo zostáv, napr. 8 kusov brokátu, 5 Tibeťanov, 12 Tamových foriem alebo niečo
z Tai-Chi. Všetko sú to však len podporné
techniky k samotnému Chi-Kungu, teda
práci s energiou.
Viac informácií získate na www.chi-kung.
sk alebo na Facebook.com/chikungsk.
Ing. Marek R. - predcvičujúci
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Po 25 rokoch sa stretli hokejbalové legendy
Pod záštitou primátora mesta
Senec Karola Kvála, poslanca Mestského zastupiteľstva
v Senci Dušana Badinského
a kandidáta na poslanca MsZ
v Senci Ľudovíta Szaba sa konalo stretnutie hokejbalových
legiend po 25 rokoch. Turnaj
nemal za cieľ zápoliť o titul
víťaza. Išlo najmä o stretnutie
po mnohých rokoch a dobrú
náladu.
Výsledky (aj keď o tie nešlo):
1. Tornádo - CSKA 6:4
2. Boston - Playboy 5:5
3. Boston - Tornádo 3:4

4. Playboy - CSKA 8:2
5. Playboy - Tornádo 4:6
6. CSKA - Boston 2:8
Poradie:
1. Tornádo 3 3 0 0 16 : 11 9 b.
2. Boston 3 1 1 1 16 : 11 4 b.
3. Playboy 3 1 1 1 17 : 13 4
b. (o 2.a 3.m.rozhodlo skóre)
4. CSKA 3 0 0 3 8 : 22 0 b.
Ako povedal Dušan Badinský:
„Dôležité je, že sme si zaspomínali, rozdali trochu radosti
a prežili sme to. Niektorí odchádzali až po 22:00!“ Dúfame, že takáto akcia nadchne
zúčastnených a získa tradíciu.

V decembri opäť International Basket Cup 2014
V dňoch 28.12. - 29.12.2014
v športových priestoroch hotela Družba TP na Slnečných
jazerách JUH opäť ožijú basketbalové ihriská. Bude sa tu
konať zimná edícia 3. ročníka - Intetnational Basket Cup
2014. Otvárame tri kategórie
a tentokrát si sily zmerajú najmladšie basketbalové ročníky - 2001 - 2002, 2003 - 2004,
2004 - 2005. V každej kategórii očakávame 6 tímov zo
Slovenska, Česka, Maďarska
a Rakúska. V medzisviatočnom období je to výborná prí-

ležitosť opäť si zahrať, znova
sa stretnúť, nadviazať nové
kontakty a priateľstvá.
Odozvy na predchádzajúce
ročníky nás utvrdili v tom, že
máme správny smer a verím,
že aj táto zimná edícia dopadne k maximálnej spokojnosti
predovšetkým detí, rodičov
a všetkých zainteresovaných.
Gabriela Rebrošová

Futbalový turnaj žiakov U11 o Pohár primátora mesta Senec
Na nultom ročníku jesenného žiackeho
futbalového turnaja, ktorý sa bude každý
rok opakovať a bude akousi bodkou za
ostrou futbalovou sezónou sa stretlo 12
žiackych družstiev - ŠK Senec Zelení, ŠK
Senec Červení, ŠK Tomášov, ŠK Čataj,
BCT Bratislava, ŠK Svätý Jur, Lokomotíva
Devínska Nová Ves, Slovenský Grob, MŠK
Kráľová pri Senci, ŠK Cífer, CFK Pezinok,
Most pri Bratislave. Oceňujeme nezištnú
prácu rodičov a priateľov mládežníckeho
športu, ktorí prevádzkovali výborný bufet,
poskytli ceny do tomboly a držali turnaj
v pohybe. Gregor Mareš sviežim moderátorským maratónom opäť exceloval.
Zápas o tretie miesto, aj finálny zápas sa
skončili nerozhodne, poradie na prvých
troch priečkach rozhodli až pokutové
kopy, po ktorých sa vytvorilo poradie:
I. miesto - ŠK Senec Červení
II. miesto - ŠK Senec Zelení
III. miesto - BCT Bratislava
Text a foto: VCs

