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Do nového roka 2015 prajem všetkým Senčanom veľa úspechov, lásky, 
pokoja a zdravia. Aby ste po celý rok mali hojnosť dobrých ľudí okolo 
seba, spokojnosti a zážitkov. 

Vykročme do roku 2015 pravou nohou, každý vo svojej rodine, 
svojom zamestnaní a aj v našom krásnom meste Senec, 
ktoré radi nazývame naším domovom.

Šťastný nový rok 2015 vám želám spoločne 
s poslancami Mestského zastupiteľstva 
a zamestnancami Mestského úradu.

Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec

PF 2015!

V pondelok 15.12.2014 sa v reštaurácii 
Nostalgia konalo Ustanovujúce zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva na volebné 
obdobie 2014-2018. Primátor mesta Se-
nec Ing. Karol Kvál a novozvolení poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Senci zložili 
sľub. Novým zástupcom primátora mes-
ta Senec sa stal Ing. Dušan Badinský.  
Vo funkcii vystriedal Helenu Nemcovú, 
ktorá už nekandidovala. Primátor mes-
ta Senec Ing. Karol Kvál sa jej poďakoval  
za roky záslužnej práce pre mesto.
Mestské zastupiteľstvo v novom zložení 
zvolilo predsedov komisií  MsZ na volebné 
obdobie  2014 – 2018: 
Finančná komisia – Ing. Mikuláš Bertok

Komisia výstavby a územného plánova-
nia – Ing. Rudolf Bittner
Komisia sociálna a zdravotná – 
Mgr. František  Podolský
Komisia životného prostredia – 
Zdenek  Černay
Komisia rozvoja vzdelávania a kultúry – 
Mgr. Rudolf  Galambos
Komisia športu – Ing. Juraj Gubáni
Komisia podnikateľskej činnosti – 
Ing. Mária Hudáková
Komisia cestovného ruchu – 
Ing. Zoltán Kovács 
Komisia priestupkov a verejného po-
riadku – Jana Turanská
Redakčná rada – PhDr. Gabriella Németh

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva 
v Senci

15.1.2015 o 9:00
v reštaurácii Nostalgia

Mesto Senec ako orgán územného 
plánovania obstaráva Územný plán 

mesta Senec.

Verejné prerokovanie Konceptu
s výkladom spracovateľa 

Konceptu Územného plánu 
mesta Senec sa uskutoční 

21.01.2015 o 16:00 
v sobášnej miestnosti

Mestského úradu v Senci 
na Mierovom námestí 8. 

So spracovaným materiálom sa 
môžete oboznámiť na www.senec.sk 

a počas doby prerokovania 
na Mestskom úrade v Senci, 

odd. územného plánovania a regio-
nálneho rozvoja v stránkové dni.

Novozvolený primátor a poslanci zložili sľub
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Od 15. decembra 2014 už v Mestskom 
zastupiteľstve v Senci rozhodujú noví 
poslanci. Všetkých 19 poslancov vám 
prinášame na fotografiách. 
V zastupiteľstve majú zastúpenie po-
slanci za koalíciu SMK-MKP, Most-Híd, 

SDKÚ-DS, Sieť a SaS - Gabriella Né-
meth, Mikuláš Bertok, Rudolf Galambos, 
Zoltán Kovács, a Gyula Bárdos, ďalej 
Klub nezávislých poslancov - Zdenek 
Černay, Juraj Gubáni, Rudolf Bittner, 
Dušan Badinský a František Podolský, 

dvaja poslanci za KDH - Pavol Škovrá-
nek a Peter Príbelský a 7 poslancov za 
OZ Moje mesto - Jana Turanská, Ján 
Maglocký, Monika Snohová, Mária Hu-
dáková, Ladislav Žittňan, Peter Sedala  
a Jana Némethová.                            MO

Poslanci Mestského zastupiteľstva schvá-
lili nové Všeobecne záväzné nariadenie  
o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálny odpad a drobný sta-
vebný odpad, ktoré nadobúda účinnosť 
prvým dňom roka 2015 / bez zvýšenia 
sadzieb miestnych daní, okrem poplatku 
za komunálne odpady/. Daňové priznanie  
k dani z nehnuteľností, k dani za psa,  
k dani za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje (ďalej: Prizna-
nie k dani) je povinný podať ten, u koho  
v priebehu r. 2014 nastala zmena skutoč-
ností, t.j. nadobudnutie nehnuteľností, 
predaj nehnuteľností, vlastník, resp. drži-
teľ psa, prevádzkovateľ predajných auto-
matov a nevýherných hracích prístrojov, 
resp. ten, u ktorého nastali zmeny sku-
točností, oproti predchádzajúcemu zda-
ňovaciemu obdobiu. Držiteľ preukazu 
ŤZP a ŤZP/S môže požiadať v daňovom 
priznaní o úľavu na daň z nehnuteľností 
a o oslobodenie na daň za psa,  ak sa 
jedná o nového daňovníka do 31. januára 
2015. V  prípade, keď daňovník mal  vy-
daný preukaz s časovým  obmedzením  

do konca roku  2014 je potrebné zánik 
nahlásiť. V prípade, ak daňovník – držiteľ 
preukazu ŤZP a ŤZP/S nadobudol pre-
ukaz v priebehu roka 2014, o zníženie 
dane musí požiadať do 31.1.2015 v pri-
znaní k príslušným daniam. Oslobodenie 
od platenia dane za psa môže požiadať 
aj osamelý dôchodca na predpísanom 
tlačive u správcu dane do 31. januára 
2015. Každý občan, ktorý má povinnosť 
platiť miestne dane za nehnuteľnosti, 
psa, užívanie verejného priestranstva, 
ubytovanie, predajné automaty, nevýher-
né hracie prístroje a miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, dostane Rozhodnutie o vyrube-
ní týchto daní a poplatku, v ktorom bude 
uvedená výška, splatnosť dane, tiež bude 
uvedené, ktorú daň, na aký účet a s akým 
variabilným symbolom  musí zaplatiť.  
Pri platbe treba dbať o dodržanie pod-
mienok platenia. Treba si dať pozor, aby 
bola úhrada realizovaná na správne číslo 
účtu so správnym variabilným symbo-
lom. Daň je možné aj naďalej zaplatiť aj 
cez pokladňu Mestského úradu. 

Pokiaľ sa občan dlhodobo (viac ako 90 
dní) nezdržiava na území mesta, môže 
požiadať o zníženie poplatku za komunál-
ny odpad, ak odo dňa zmeny do 30 dní 
dodá doklady uvedené vo VZN
(Celé znenie je uverejnené na www.
senec.sk) Žiadosť a príslušné doklady 
sa podávajú každoročne, pokiaľ dôvod  
na zníženie poplatku trvá. V zmysle no-
voprijatého VZN mesta Senec o miest-
nych daniach a miestnom poplatku  
za komunálne a drobné stavebné odpa-
dy s účinnosťou od 1.1.2015 sa zvyšuje 
sadzba poplatku za vývoz komunálneho 
odpadu o 15 %  z dôvodu, že z poplat-
ku nie je možné  pokryť náklady spojené  
s vývozom komunálneho odpadu.  
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani 
za psa, k dani za predajné automaty  
a k dani za nevýherné hracie prístroje, za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa vybavujú do 31.1.2015  každý 
pracovný deň na 1. poschodí MsÚ v Sen-
ci v kancelárii č. dverí 11.

Mestský úrad v Senci

Miestne dane a poplatky

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci
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Aké bude v Senci uvítanie nového roka 2015? Bude 
ohňostroj aj prípitok?                         Tomáš zo Senca

Tradičný silvestrovský ohňostroj nebude chýbať ani 
tento rok. Všetkých Senčanov, ktorí budú tráviť Sil-
vester doma, pozývam na Námestie 1. mája, aby 
sme spolu odpočítali posledné sekundy roka 2014, 
potom si pripijeme a parádnym ohňostrojom oslá-
vime príchod roka 2015. Z bratislavského letiska 
nás požiadali, aby Senčania nepúšťali tzv. lampióny 
šťastia, ktoré letia veľmi vysoko a sú nebezpečné pre 
letovú prevádzku, preto porosím Senčanov, aby túto 
požiadavku rešpektovali.

Otázka 
pre primátora

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

Uzávierka ďalšieho čísla: 21. 1. 2015. 
Viac na www.senec.sk

Primátor sa zapojil do kampane Správni kandidáti - postupne plní sľuby
Pred komunálnymi voľbami sa primá-
tor mesta Senec Ing. Karol Kvál zapojil  
do kampane Správni kandidáti. Celú 
kampaň môžete sledovať na webstrán-
ke www.spravnikandidati.sk. Ako je tam 
uvedené „za kampaňou Správni kandidáti 
stojí zoskupenie neziskových organizácii  
a občianskych iniciatív vedené Inštitútom 
pre dobre spravovanú spoločnosť SGI  
a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky 
zapojené neziskové organizácie, občian-
ske združenia a iniciatívy vyvíjajú aktivi-
ty súvisiace s dianím na lokálnej úrovni. 
Zároveň sú presvedčené, že navrhované 
opatrenia pomôžu skvalitniť prácu samo-
správy a vytvoria tak podmienky na rozvoj 
slovenských miest a obcí.“
Senecký primátor sa zaviazal realizovať  
9 opatrení, ktoré navrhli tvorcovia kampa-
ne. Ako píšu, sú „presvedčení, že povedú 
k lepšej, otvorenejšej a efektívnejšej sa-
mospráve.“
Ing. Karol Kvál sa zapojil, pretože ako ho-
vorí: „Je dôležité, aby samospráva bola 
čo najviac otvorená voči svojim občanom  
a rád pristúpim k opatreniam, ktoré tomuto 
cieľu pomôžu a ešte viac zefektívnia fun-
govanie mesta. Niektoré z návrhov v Senci 
spĺňame už roky, tie zostanú v platnosti aj 

naďalej. To, čo nemáme, sa budem snažiť 
presadiť a aplikovať.
Začnime napríklad bodom s názvom Za-
pájanie občanov do rozhodovania sa-
mosprávy.
• Rokovania zastupiteľstva sú zásadne ve-
rejné - v Senci to platí. Jedinou výnimkou 
sú zasadnutia, ktoré sú buď zo zákona 
chránené podľa osobitných predpisov 
alebo vyplývajú z obsahu zasadnutia, na-
príklad schválenie limitu v dražbe (ak by 
bolo verejné, dražba stráca zmysel). Za-
sadnutia sa vysielajú cez internet online 
a dodatočne si ich každý môže pozrieť aj 
zo záznamu. Predtým sme mali vždy zvu-
kový záznam, ktorý sme zverejňovali aj  
na stránke mesta.
• Rokovania komisií sú zásadne verejné -  
v Senci sme ich v Rokovacom poriadku 
ako verejné nemali stanovené, nevidím 
však problém zmeniť to. Na zasadnutia 
komisií však nikomu nebránime chodiť  
a zapájať sa do diskusie.
• Primátor na zasadnutí MsZ udeľuje slo-
vo najprv poslancom v poradí, v akom sa 
do diskusie prihlásili, a po nich ostatným 
účastníkom rokovania - v Senci postupuje-
me presne týmto spôsobom.
• Pravidlá týkajúce sa počtu faktických 

poznámok a ich dĺžky sú pre občana i po-
slanca rovnaké - v Senci neuplatňujeme 
žiadne obmedzenia.
• Občan môže vystúpiť na rokovaní zastu-
piteľstva aj v bode Rôzne, ktorý je súčas-
ťou programu každého riadneho rokovania 
zastupiteľstva - v Senci máme bod Rôzne 
vždy v programe a občania majú možnosť 
v tomto bode predniesť svoje požiadavky, 
názory a podobne.
Naviac organizujeme dvakrát ročne 
stretnutie občanov s predstaviteľmi mesta 
pod názvom Okrúhly stôl.
Spĺňame tiež bod Otvorená online ko-
munikácia s občanmi - využívame portál 
odkazprestarostu.sk, kde nám občania 
píšu a posielajú fotografie. Zmysluplné a 
riešiteľné podnety promptne vybavujeme 
a občanom odpovedáme.
Samozrejme, nezostávame len pri inter-
nete. Dvere na Mestskom úrade majú ob-
čania otvorené. Každého občana rád prij-
mem tak, ako som to robil aj v minulosti 
či už ja alebo moja zástupkyňa Helenka 
Nemcová.“
Informácie o plnení ďalších bodov Správ-
nych kandidátov prinesieme postupne  
v ďalších číslach Mestských novín Sen-
čan.                                                        MO

Bezpečnejšie priechody pre chodcov
Bratislavský kraj vybudoval ďal-
ších 12 inteligentných priechodov 
pre chodcov, ktoré zvýšia bezpeč-
nosť na cestách II. a III. triedy, teda 
ciest patriacich župe.
„S budovaním bezpečných prie-
chodov na frekventovaných ces-
tách sme začali minulý rok, tento 
rok pribudlo ďalších 12 priecho-
dov, štyri v pezinskom, štyri v 
malackom a štyri priechody v 
seneckom okrese. Najmä v noci 
majú veľké opodstatnenie, pretože 
vďaka výraznému nasvieteniu je 
vidieť chodcov už z diaľky,“ priblížil 
župan Pavol Frešo. 
Inteligentné priechody pre chod-
cov sú výrazné, nasvietené 
zvrchu, pričom osvetlenie má in-
tenzitu 8-tisíc lumenov, teda ako 
jasný biely deň. Svetlá sa auto-
maticky zapnú, akonáhle príde 

chodec k priechodu, 
zároveň sa rozsvietia 
aj diódové svetlá za-
budované vo vozovke 
a výstražné zvislé dopravné zna-
čenie. Zariadenia sú napojené na 
obecné osvetlenie a ich spotreba 
je minimálna, nakoľko ide o diódo-
vú technológiu. Náklady na jeden 
priechod sú cca 15-tisíc eur. Pri 
výbere lokalít BSK spolupracovala 
s okresnými dopravnými inšpekto-
rátmi v Pezinku, v Senci aj v Ma-
lackách.                                    BSK

Prijmeme „zamestnanca  
vitálneho dôchodcu“ 
priamo v Senci na do-
kladanie tovaru 2hod./
den v skorých ranných 
hod. od Po do So. Vhod-
né na privyrobenie. Tel. 
0905 917 308 (Volať Po-
-Pi od 9:00-16:00)

Inzercia 1/1/2015Inzercia 6/1/2015
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Rekonštrukcia ZŠ Tajovského je ukončená
Na 50. výročie za-
loženia základnej 
školy Jozefa Gre-
gora Tajovského 
sa škola dočkala 
aj rozsiahlej re-

konštrukcie, ktorá bola financovaná z eu-
rofondov. Mesto Senec sa uchádzalo o 
príspevok z operačného  programu Bra-
tislavský kraj - Integrované stratégie roz-
voja mestských oblastí (ISRMO). Senec 
uspel s projektom, ktorý bol podaný 7. 
augusta 2013 a získal finančné prostried-
ky na oprávnené výdavky rekonštrukcie 
školy vo výške 577 402,- eur. Podľa pravi-
diel poskytovania príspevkov z europro-
jektov mesto Senec muselo pokryť 5% 
tejto sumy, takže reálny finančný príspe-
vok činil 548 532,- eur. Vo verejnom ob-
starávaní na dodávateľa diela zvíťazila fir-
ma Eurobuilding, a.s., ktorá sa pustila do 
rekonštrukcie školy 8. septembra 2014. 

Obnova sa týkala zateplenia budovy ško-
ly a školskej jedálne, montáže bleskozvo-
dov, rekonštrukcie inžinierskych sietí, 
úpravy skladu a varne školskej jedálne a 
rekonštrukcie všetkých sociálnych zaria-
dení v oboch objektoch. Je dôležité, že 
okrem výrazného zlepšenia estetickej a 
funkčnej hodnoty budovy školy prinesie 
zateplenie aj značnú, až 35%-nú energe-
tickú úsporu na  prevádzke budovy. Do-
dávateľ odovzdal stavbu 21. novembra 
a teraz prebieha kolaudačné konanie. 
Senec úspešne využíva prostriedky z 
programu ISRMO aj na ďalšie vylepšenie 
mestskej infraštruktúry. Onedlho bude 
ukončená rekonštrukcia  MŠ Košickej a 
budúci rok sa začne realizácia ďalších 
dvoch mestských projektov.             VCs
Tento projekt je spolufinancovaný Európ-
skou úniou z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. „Investícia 
do vašej budúcnosti.“

Odchytené zvieratá

Mestská polícia Senec opätovne upo-
zorňuje, že zvieratá odchytené na území 
mesta Senec sú po dvoch dňoch pre-
vezené z Mestskej polície do karantén-
nej stanice Slobody zvierat v Bratislave. 
Po šiestich dňoch sú zvieratá dané na 
adopciu z dôvodu kapacity útulku, ktorá 
je obmedzená a bohužiaľ, opustených 
a túlavých zvierat stále pribúda. Mest-
ská polícia Senec odporúča majiteľom 
psov, ak im záleží na ich miláčikoch, 
aby si svojich nemých priateľov dali 
začipovať. Začipované zviera je možné 
hneď identifikovať, kontaktovať majiteľa  
a tak predísť nepríjemnostiam. Face-
booková stránka Odchytené zvieratá 
Senec, slúži len na informovanie o od-
chytených zvieratách. Kto zviera spo-
zná, môže to oznámiť  Mestskej polícii na 
číslo 159. Stránka neslúži na chatovanie, 
je výhradne informatívna. Len pre infor-
máciu, za necelé tri mesiace Mestská 
polícia odchytila až štyridsať psov! MsP

• pod vedením skúsenej 
fyzioterapeutky

• pre deti, dospelých a seniorov

• každý pracovný deň od 14.30 hod. 
do 20:00 hod.

www.aquaparksenec.sk

ZDARMAPRE NÁVŠTEVNÍKOVAQUAPARKU 

Inzercia 2/1/2015
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,,Z každého dieťaťa možno vychovať človeka“     
J.A.Komenský

 
Týmto heslom sa naša škola riadi už veľmi dlho. 
Aj školský rok 1964 – 1965 bol rokom veľkých 
zmien vo výchove žiakov a chodu školy. SVŠ 

(Stredná všeobecnovzde-
lávacia škola) sa v tomto 
roku oddelila od ZDŠ 
(Základná 9-ročná škola). 
Žiaci sa učili v priestoroch 
ako zasadačka požiarni-
kov, zasadačka MsV a do-
konca modlitebňa evan-
jelického kostola. Nová 
škola bola nevyhnutným 
riešením. V tomto období 
ZDŠ nemala riaditeľa. Ve-
denie a správa školy boli 
zverené zástupkyniam 
Terézií Čablíkovej a Kvete 
Skláršovej. V škole učilo 
49 učiteľov, v ŠKD boli 4 
vychovávateľky a v škole 
sa učilo 1278 žiakov. Zme-
na nastala 23.10.1964, 
kedy do funkcie riaditeľa 
nastúpil Dr. Boris Bulla. 
V tomto období sa už na-
šťastie stavala nová ZDŠ 
a začiatkom decembra 
prebehla kolaudácia. 
Hlavným projektantom bol 
Ing. Arch. Oldřich Černý, 
postavili ju Pozemné stav-
by n.p. Bratislava. 6.január 
1965 bol najvýznamnej-
ším dňom ZDŠ na Tajov-
ského ulici. Hneď po do-
končení posledných prác 
sa ZDŠ sťahovala do no-
vých priestorov. 28.1.1965 
bola škola slávnostne 
otvorená a oficiálne uve-
dená do užívania. Nakoľ-
ko okolie bolo pozostat-
kom staveniska, začali sa 
úpravy školského dvora  
a budúceho ihriska. Veľ-
kými pomocníkmi boli sa-
motní žiaci, rodičia, ČSAD, 
MsNV. Žiaci boli aktívni  
v súťažiach a krúžkoch. 
Zúčastnili sa i v súťaži  
v rámci Slovenska v ľah-
kej atletike. F. Kubala  
v behu na 800 m obsa-
dil 1.miesto. Napriek nie 
práve najlepšej finančnej 
situácii sa žiaci zúčast-
ňovali lyžiarskych kurzov  
a súťaží mimo mesta.  
15. 12. 1971 nastáva 

zmena vo vedení a do funkcie nastupuje Mgr. 
Ondrej Koporec. Roky 1971 – 1976 boli rokmi 
rôznych aktivít a návštev politických činiteľov, 
ale aj hercov. Významným bol aj výber na III. 
ČS spartakiádu do Prahy. Zúčastnilo sa jej 18 
dievčat a 12 chlapcov. V tomto období bola ve-
dúcou ŠKD Pavla Múcsková. ŠKD malo 6 od-
delení. Ďalej sa obnovila aj tradícia speváckeho 
zboru učiteľov. Zaujímavosťou bolo pričlenenie 
5.ročníka k druhému stupňu. V školskom roku 
1980-1981 sa dokončila prístavba na maďar-
skej ZDŠ a jej žiaci sa z našej školy presunuli 
do vynovených priestorov. Napriek odľahče-
niu školy bola stále dvojsmennosť. V ŠKD boli 
iba žiaci 1. a 2. ročníka. Súčasťou vyučovania  
v škole boli obľúbené krúžky: NJ, SJ, F, CH, M 
a športové hry. Nakoľko sa v Senci v 1984-1985 
rozrástla bytová výstavba, pribudli žiaci i učite-
lia. V ŠKD bolo 15 oddelení, žiaci navštevovali 
39 krúžkov, z toho 25 bolo telovýchovných. 
Školský rok 1982-1983 bol opäť prelomový. 
Školu prebrala do svojich rúk riaditeľka Mgr. 
Oľga Filipovičová. Ešte stále bola dvojsmen-
nosť, 54 tried, 18 oddelení ŠKD a 1618 žiakov.  
V nasledujúcom školskom roku pribudla ku 
škole a k jedálni prístavba. Rok 1989-1990 bol 
rokom politických zmien. Zmenil sa obsah uči-
va a rekordný počet 1890 seneckých žiakov 
sa učil u nás, v maďarskom gymnáziu, ma-
ďarskej ZDŠ a v Montostroji. V Senci pribudla 
ďalšia ZDŠ na Mlynskej ulici a jej riaditeľom sa 
stal RNDr. Ján Nádaský PhD. V školskom roku 
1991-1992 nastúpilo nielen 1313 žiakov, ale aj 
nové vedenie. Hlavou školy sa stala Mgr. Bo-
žena Venerčanová. Počas jej pôsobenia vyšlo 
i prvé číslo školského časopisu Zvonček, do 
vyučovacích predmetov sa začlenilo nábožen-
stvo a etická výchova. Postupne sa odstráni-
la dvojsmennosť, úspešne pracovali krúžky  
a v roku 1996-1997 sa prezentovala i prvá škol-
ská akadémia.  V športe pribudol hádzanársky 
krúžok (okrem futbalu a volejbalu), množstvo 
olympiád, súťaží a Megaturnaj vo futbale. 
Okrem spomenutých aktivít sa škola pod ve-
dením B. Venerčanovej zapojila do projektov: 
Škola podporujúca zdravie, Správaj sa nor-
málne, Strom života, Kompostovanie biologic-
kého odpadu, Comenius, Modrá škola, Letná 
enviroškola, Projekt ,,Vzduch“, Kreatívna škola, 
Ochrana prírody, Tvoja správna voľba, Šach 
do škôl.  V roku 2004 – 2005 oslávila škola 40 
rokov. Pri tejto príležitosti jej udelilo Minister-
stvo školstva čestný názov ZŠ J.G.Tajovského.  
O rok neskôr nastáva zmena i v ŠKD. Štafetu 
z rúk vedúcej ŠKD Pavly Múcskovej preberá 
Ľubica Šimoničová. Vytvára sa aj spolupráca 
so ZŠ Veľká Bíteš. V školskom roku 2005-2006 
je škola v neustálej rekonštrukcii a zároveň je  
i druhou najväčšou školou na Slovensku. O 
rok na to vzniká spolupráca s Fakultou mate-
matiky, fyziky a informatiky na UK v Bratislave.  
V nasledujúcom školskom roku si škola pripra-
vila vlastný vzdelávací program a v tomto sme-

re pokračovala počas ďalších rokov. Pri príle-
žitosti 45. výročia školy bola Mgr. Božena Ve-
nerčanová ocenená prezidentom SR Ivanom 
Gašparovičom. ZŠ J.G.Tajovského bola a aj  
v súčasnosti je veľmi aktívna v rôznych sme-
roch. Nie sú to iba projekty, súťaže, krúžky, 
kurzy, ale aj množstvo rozhovorov s význam-
nými osobnosťami, vydávanie školského časo-
pisu Zvonček,  vzdelávanie pedagógov, turnaje  
a súťaže prvej pomoci. Aj školský rok 2013 – 
2014 bol veľmi bohatý v rôznych smeroch. 
Školský časopis Zvonček oslávil 22 rokov, ško-
la získala Putovný pohár primátora vo volejbale 
a vzniká aj 1.školský parlament. Aj Školský klub 
detí, ako súčasť školy, je veľmi aktívny. Prezen-
tuje sa rôznymi akciami, obzvlášť obľúbené 
sú Veľkonočne a Vianočné burzy, rôzne indi-
viduálne akcie a každá letná činnosť sa nesie  
v znamení rôznych tém. Školský rok 2013 – 
2014 sa stal zlomovým pre Mgr. B. Venerčano-
vú. Rozhodla sa odovzdať žezlo do rúk novému 
riaditeľovi Mgr. Ladislavovi Kásovi, ktorý je vo 
funkcii v súčasnom školskom roku 2014 - 2015. 
Nakoľko sa rozlúčila i zástupkyňa Mgr. Mária 
Bilecová, novými zástupkyňami sa stali Mgr. 
Teodora Fabušová (II.stupeň), Mgr. Gabriela 
Matláková  a Mgr. Ružena Kollárová (I.stupeň). 
ŠKD naďalej riadi Ľubica Šimoničová. História 
školy je skutočne veľmi bohatá a vďaka všet-
kým zamestnancom je jej perspektíva do ďal-
ších 50 rokov optimistická.
...a ako hovorí Einstein.... ,,iba život, ktorý žije-
me pre ostatných, stojí za to...“                     

MonSkov

50 rokov Základnej školy J. G. Tajovského - škola v najlepších rokoch
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Zápis do 1. ročníkov ZŠ bude 
23. a 24. januára
Zápis do 1. ročníkov základných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Senec bude 
v piatok 23. januára od 14:00 do 18:00  
a v sobotu 24. januára od 8:00 do 12:00. MO

Vianočné prázdniny trvajú 
do 7. januára
Vianočné prázdniny školského roka 
2014/2015 budú trvať do 7. januára 2015. 
Deti sa v novom roku v škole stretnú  
8. januára. 
Prázdniny v materských školách kopírujú 
termín školských prázdnin, niektoré však 
budú fungovať podľa dohody s rodičmi 
už o deň skôr, čiže 7. januára. Každá ma-
terská škola bude mať na vstupných dve-
rách vyvesený oznam o dĺžke vianočných 
prázdnin.                                                MO

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny sa sťahoval na Krátku
Po roku v novej budove sa Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny opäť sťahuje. Medzi 
15. a 19. decembrom bola budova Belle 
epoque z technických príčin zatvorená. 
Klienti museli počkať až do 22. decembra, 
kedy už prišli vybavovať potrebné záležitos-
ti do starej budovy na Krátkej ulici. Všetky 
telefónne čísla zostávajú nezmenené. MO

Tretia zbraňová amnestia
Od 1. decembra 2014 platí na Slovensku 
tretia zbraňová amnestia. Občania môžu 
do 31. mája 2015 beztrestne odovzdať  
na ktoromkoľvek útvare Policajného zbo-
ru svoje nelegálne držané strelné zbrane 
a strelivo. Odovzdané zbrane a strelivo 
budú podrobené balistickému skúmaniu. 
V zákonom stanovenej lehote majú obča-
nia možnosť si túto zbraň zaevidovať pod 
podmienkou, že ňou nebol spáchaný trest-
ný čin a spĺňajú podmienky na držanie ale-
bo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť 
previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu 
spĺňajúcu podmienky na držanie alebo no-
senie zbrane.
Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníc-
tvom štátu, ktorého správcom je Minister-
stvo vnútra SR. Zánik trestnosti činu ne-
dovoleného ozbrojovania u týchto osôb 
umožňuje novela zákona č.  190/2003 Z. 
z. o strelných zbraniach a strelive. Cieľom 
zbraňovej amnestie je stiahnuť z čierne-
ho trhu nelegálne držané strelné zbrane  
a strelivo, a tým znížiť riziko, že sa nimi 
bude páchať trestná činnosť. 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru 

v Pezinku

Opäť budeme hlasovať, tento raz v referende
Po supervolebnom roku, v ktorom sme 
volili až 4 razy, pôjdeme k volebným ur-
nám opäť. Referendum o ochrane rodiny 
sa rozhodnutím prezidenta Slovenskej 
republiky bude konať 7. februára 2014  
v čase od 7:00 do 22:00. 
V referende oprávnení občania roz-
hodnú o otázkach:
• Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom 
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie 
osôb okrem zväzku medzi jedným mu-
žom a jednou ženou?
• Súhlasíte s tým, aby párom alebo sku-
pinám osôb rovnakého pohlavia nebo-
lo umožnené osvojenie (adopcia) detí  
a ich následná výchova?
• Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vy-
žadovať účasť detí na vyučovaní v ob-
lasti sexuálneho správania či eutanázie, 
ak ich rodičia alebo deti samé nesúhla-
sia s obsahom vyučovania?

Okrsky v Senci zostávajú v podstate 
tie isté. Pri referende je možné niektoré 
okrsky zlúčiť. Mesto využilo túto mož-
nosť, aby ušetrilo finančné prostriedky. 
Zlúčené však budú len okrsky, ktoré 
sa nachádzajú v rovnakej budove, aby 
každý občan našiel svoj okrsok bez 
akýchkoľvek problémov. Stačí, ak jed-
noducho príde tam, kde volil aj v pred-
chádzajúcich voľbách.
Ak sa nebudete nachádzať počas kona-
nia referenda v mieste bydliska, môžete 
si vybaviť preukaz na hlasovanie. Tento 
preukaz sa v Senci vybavuje na Evidencii 
obyvateľstva (Mestský úrad, prízemie)  
do 4. februára do 17:00.
Tiež je možné na Evidencii obyvateľstva 
požiadať o prenosnú urnu pre občanov 
pripútaných na lôžko, ktorí by sa inak 
nemohli referenda zúčastniť. 

Martina  Ostatníková

Vianočné posedenie so sociálne odkázanými rodinami
Mesto Senec sa aj tento rok po-
staralo o pekné popoludnie pre 
sociálne odkázaných občanov 
nášho mesta. 4. decembra uspo-
riadalo v Strednej odbornej škole 
tradičné vianočné posedenie. Ba-
líčky potravinovej pomoci, chutnú 
kapustnicu a občerstvenie pripra-
vil odbor sociálnych služieb mes-
ta Senec. Kúsok svojho umenia 
a dobrej nálady predviedli žiaci  
a pedagógovia Základnej umelec-
kej školy, ktorí navodili tú správnu 
vianočnú atmosféru. Primátor Ing. 
Karol Kvál sa všetkým prihovoril  
a zaprial šťastné a veselé Vianoce. 

Text a foto: MO

Vianočný koncert ZUŠ 
Základná umelecká škola na Fándlyho 
20 usporiadala tradičný vianočný koncert 
10. decembra v kinosále MsKS. Zuzanu 
Bírešovú, moderátorku koncertu spre-
vádzali básničkami z vlastnej tvorby jej 
najmladší žiaci literárno-dramatického 
odboru.  Diváci vďačne tlieskali žiakom 
a žiačkam základnej umeleckej školy, 
ktoré podali skvelé výkony, ako hudob-
ní a taneční interpreti, či autori poézie 
alebo divadelné postavy. 14. decem-
bra koncert pokračoval v evanjelickom 
kostole, ktorý sa tiež zaplnil divákmi. 
Diváci potleskom ocenili všetkých žia-
kov. Žiaci reprezentovali svoje odbory  
a celú Základnú umeleckú školu a ukáza-
li, čo sa za celý rok naučili, ako si vycib-
rili techniku a akí sú šikovní. MO a VCs
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Posielam fotky chlapca, ktorý skúša vý-
drž novoumiestneného koša na ihrisku na 
Salámke, ktorý zrejme nevie, načo sa tie 
koše používajú...                      Váš čitateľ

Karháme - z listov čitateľov

Inzercia

Inzercia 3/1/2015

PB.65.07 inzercia Sencan POZICKA 186x133.indd   1 12/11/14   10:14 AM

Predvianočné posedenie
Týždeň a pol pred Vianocami sa v hoteli 
Senec uskutočnilo predvianočné pose-
denie pre všetkých zamestnancov ZŠ J. 
G. Tajovského. K uvoľnenej a príjemnej 
atmosfére prispelo vystúpenie spevokolu 
žiakov p. uč. Mgr. Ľ. Horňákovej (plus nie-
koľko učiteliek) a príhovor nového riadite-
ľa školy Mgr. Ladislava Kásu. Po prípitku a 
dobrej vianočnej večeri sa takmer všetci 
zabávali do neskorých hodín.   MonSkov

Trojkráľový koncert
ktorý organizuje MO Matice slovenskej 

v Senci, sa uskutoční 
6. januára 2015 o 15:00

v evanjelickom kostole v Senci.

Účinkuje spevácky zbor MO MS 
s dirigentom Mgr. art. Zdenkom Ma-

cháčkom.

Pozvaný hosť: spevácky zbor STELLA 
pod vedením Mgr. art. Tomáša Šelca 

Srdečne Vás pozývame.

Šachový turnaj Matice slovenskej
V piatok 12. 12. 2014 sa uskutočnil tra-
dičný vianočný šachový turnaj pod 
záštitou Miestneho odboru Matice slo-
venskej v Senci. Na 1. a 2. mieste us-
peli študentky Spojenej strednej školy 
s VJM Evelyn Tomovics a Renáta Kolo-
dits, na 3. mieste dvaja študenti Gymná-
zia A. Bernoláka Erik Špila a Milan Vrbiar 
a bývalý žiak Špeciálnej základnej školy 
J. Lantaj. Gratulujeme našim talentom.

Poďakovanie 
ŠKD pri ZŠ J.G. Tajovského ďakuje pri-
mátorovi Ing. Karolovi Kválovi a pánovi 
Ladislavovi Nádaskému za vybudovanie 
priestorov na bezpečné a kultivované  ih-
risko pre deti zo školského klubu. Poďako-
vanie od vychovávateliek ŠKD. MonSkov

Zaviaty svet praveku
Návštevníkov vernisáže, ako aj výstavy 
“Zaviaty svet praveku“ privíta veľká maľ-
ba dinosaura, ktorou prispeli do expozí-
cie žiaci ZUŠ v Senci. Na vernisáž prišli 
Senčania, pre ktorých je poznávanie vždy 
vzrušujúcim dobrodružstvom. Dinosaury, 
mamuty a prehistorické žraloky zaujmú 
všetky vekové kategórie. Exponáty ako je-
diný nález stôp dinosaura na Slovensku, 
zvyšky 30 metrov vysokých prasličiek, 
zuby žralokov dlhých ako autobus či naj-
väčší zub pravekého mamuta a mnoho 
ďalších tu budú až do  31. marca 2015. 
Organizátorom výstavy je Stredosloven-
ské múzeum v Banskej Bystrici, Prírodo-
vedné múzeum v Bratislave a Mestské 
múzeum v Senci, ale viaceré prezentova-
né predmety zapožičali aj iné múzeá. VCs
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Chránené dielne v Senci spravili ďalší 
krok k zlepšeniu sociálnej a ekonomickej 
situácie zdravotne ťažko postihnutých. V 
priestoroch združenia TENENET sa 12. 
11. 2014 konal Kurz prezentácie senec-
kých chránených dielní pred verejnos-
ťou. Hlavnými témami diskusie boli naj-
mä Radničkine trhy a návrh vytvorenia 
seneckej alternatívy, ponuka pracovných 
miest v existujúcich chránených dielňach 
(CHD) a návrh prezentácie ich výrobkov v 
letákoch obchodných reťazcov.
Aby chránené dielne bolo vidieť
Myšlienka realizácie kurzu vzišla z potre-
by lepšej prezentácie seneckých CHD 
pred verejnosťou, ale aj sústavného 
zlepšovania informovanosti verejnosti, 
rovnako i zamestnávateľov o možnos-
tiach zamestnávať zdravotne ťažko po-
stihnuté (ZŤP) osoby. Medzi najdôleži-
tejšie dôvody patrilo aj zvyšovanie po-
vedomia širokej verejnosti o našich ZŤP 
spoluobčanoch.
Komunikácia a pomoc
Cieľom bolo predstaviť možnosti CHD zo 
Senca. Účastníci sa zaoberali tým, ako 
sa prezentovať pred verejnosťou a ako 
zvýšiť obraty, ak ponúkajú produkty na 
predaj. Nemenej dôležitá sa ukázala aj 
komunikácia medzi predstaviteľmi CHD 
a vytvorenie siete, kooperácie alebo 

združenia vzájomnej pomoci, informo-
vanosti a výmeny skúseností. V kurze 
sa prezentovali marketingové základy, 
príklady z praxe, letáky, vizitky, plagá-
ty, videá, webové stránky, všetko pre 
zlepšenie prezentácie pred verejnosťou. 
Prezentovali sa aj náčrty plánov predaja, 
systému ponuky a dopytu a akčného plá-
nu zvyšovania tržieb. S úmyslom pomôcť 
ZŤP obsahom bolo oslovených dvanásť 
chránených dielní zo Senca: Školboz 
Servis s.r.o., Iveta Tóthová, Verejno-
prospešný podnik Senec a.s., ZŠ J.G. 
Tajovského, Montostroj a.s., Betánia Se-
nec n.o., MARKETiN CEE s.r.o., Jaroslav 
Šebo, Ing. Szilárd Németh SINEX, Mesto 
Senec – Mestský úrad, Terézia Dubaňo-
vá-Kozmetika Margaréta, Integra.  
Verejnosť a predsudky
Väčšina kontaktovaných zástupcov však 
mala nedostatočné alebo žiadne in-
formácie o CHD v ich okolí, a preto bol 
úspešný networking veľkou výzvou. Cie-
ľom vzájomnej komunikácie bolo teda 
nielen zviditeľnenie sa, ale aj vytvorenie 
reprezentatívnej siete pred verejnosťou. 
Dobrý úmysel sa tak pretavil do záujmu 
zlepšenia začleňovania ZŤP, ako aj sna-
hy zvyšovať povedomie o takýchto spo-
luobčanoch a búrať predsudky. 

TENENET, o.z.

Žiaci z Mlynskej opäť vytvorili 
najkrajší časopis a rozprávku 
na Slovensku.  
Dvojnásobný mimoriadny 
úspech dosiahli opäť tohto 
roku v novembri žiaci zo ZŠ  
na Mlynskej – dve celosloven-
ské prvenstvá. Veľkú zásluhu 
na ich dosiahnutí, a tým aj 
spoločnej výbornej reprezen-
tácii školy, ako aj zviditeľnení 
nášho mesta Senec majú pani 
triedna učiteľka Mgr. Gabriela 
Józanová a jej žiačikovia 4. B 
a pani učiteľka slovenského 
jazyka a literatúry Mgr. Alena 
Rezníková a jej zverenec - mla-
dý rozprávkar a nádejný spiso-
vateľ Adam Lysý zo 7.A.
Prvý obrovský úspech zožal 
časopis LIENKA z dielne 4.B, 
ktorý sa stal aj v tomto roku 
najkrajším triednym časopi-
som na Slovensku. Vyhlásili to 
v pondelok 10. novembra 2014 
na mestskej radnici v Žiline 
na slávnostnom vyhodnotení 

celoslovenskej súťaže PRO 
SLAVIS 2014. LIENKA získala 
1. miesto v kategórii Základné 
školy - triedne časopisy 1. - 4. 
ročník v rámci 16. ročníka tejto 
prestížnej súťaže. Žiakom 4. 
B i pani učiteľke Mgr. G. Jó-
zanovej gratulujeme a želáme 
im veľa tvorivosti a literárnych 
nápadov aj v tomto školskom 
roku.
O druhý mimoriadny úspech 
ZŠ na Mlynskej  sa postaral 
Adam Lysý zo 7.A so svojou 
rozprávkou Láska je mocná 
zbraň, ktorá zo 139 zaslaných 
súťažných prác najviac zauja-
la odbornú porotu.  Najúspeš-
nejšieho  rozprávkara vo svo-
jej kategórii /11 – 13 rokov/ na 
Slovensku vyhlásila predsed-
níčka, spisovateľka pre deti  
a mládež Katarína Mikolášová 
na slávnostnom vyhlásení vý-
sledkov 7. ročníka celosloven-
skej literárnej súťaži Detská 
rozprávková Žilina, ktoré sa 

konalo na Radnici mesta Žilina 
vo štvrtok 27. novembra 2014. 
Adam i jeho pani učiteľka slo-
venčiny Mgr. A. Rezníková 
mali z celoslovenského víťaz-
stva nesmiernu radosť. Všet-
ci sa tešíme z jeho úspechu  
a želáme mu veľa chuti do ďal-
šieho písania. 
Dosiahnuté výsledky našich 

detí sú dôkazom toho, že 
škola  podporuje ich tvorivé 
schopnosti, rozvíja u nich na-
danie a talent aj v oblasti lite-
rárnej tvorby, vhodne motivuje 
a vzbudzuje  záujem nielen  
o písanie a čítanie, ale i o vlast-
nú sebarealizáciu a zmyslupl-
né trávenie ich voľného času.             

Text a foto:  ir,vm

Žiaci z Mlynskej opäť vytvorili najkrajší časopis a rozprávku

Sme tu a chceme pomáhať

Haydn Quartet Ensemble prišiel v rámci 
celoročného projektu Musica Perennis 
Iuventutis do Senca. Jeho členom je aj 
Senčan Janko Krigovský. Hosťom bolo 
spoločenstvo Caritas Cristi. Ich detičky si 
pripravili vianočný príbeh - narodenie Je-
žiša Krista a jedinečne zaspievali milé pes-
ničky spôsobom, ktorý dokážu len deti. 
Na svoje si teda prišli nielen milovníci kla-
sickej hudby v podaní Haydn Quartet En-
semble, ale aj všetci, ktorí si v uponáhľa-
nej dobe  ani nestíhajú uvedomiť, že  ad-
vent a Vianoce sú najmä o pokoji a láske.
S ďalšími koncertmi začne Musica Peren-
nis Iuventutis na sviatok Troch kráľov 6. 
januára 2015 v Labyrinte MsKS. Hrať sa 
bude aj na skutočnej píle!

Text a foto: MO

Adventný koncert MPI
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Dodávateľ tepla v Senci, spoločnosť 
Dalkia Senec a.s., zníži cenu tepla. 
Predstavenstvo spoločnosti odobrilo 
cenový návrh, podľa ktorého budú 
obyvatelia mesta napojení na cen-
trálne vykurovanie platiť v roku 2015  
za teplo menej. Variabilná zložka ma-
ximálnej ceny tepla poklesne o 9,2%  
a fixná zložka o 5,2% oproti roku 
2014. Cenu tepla už schválil Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví. Štan-
dardný senecký byt ušetrí za vykuro-
vanie približne 56 eur ročne.

„Za poklesom ceny tepla pre koneč-
ných spotrebiteľov je neustále zvy-
šovanie účinnosti výroby tepla inten-
zívnou a dôslednou starostlivosťou  

o naše prevádzky na strane variabil-
nej zložky ceny a zníženie odpisov 
a režijných nákladov na strane fixnej 
zložky ceny tepla, a tiež nižšia cena 
zemného plynu ako primárneho pa-
liva,“ vysvetľuje Miloš Valovič, mana-
žér pre CZT v regióne Západ.

Samozrejme, to, koľko ktorá domác-
nosť za teplo v konečnom dôsledku 
zaplatí, bude závisieť od skutočných 
klimatických podmienok v roku 2015, 
od ktorých sa bude odvíjať množ-

stvo dodaného tepla a v nemalej 
miere tiež od správania sa užívate-
ľov vykurovaných objektov. Okrem 
zateplenia bytového domu, izolácie 
strechy, výmeny okien v bytoch a vy-
regulovania rozvodov môže spotrebu 
tepla ovplyvniť napríklad i správne 
používanie termostatických hlavíc pri 
vetraní a počas neprítomnosti v byte, 
či dĺžka záclon a závesov na okne.  
V prípade, že nemáte vymenené 
okná, je vhodné ich počas vykurova-
cej sezóny utesniť.

Ceny tepla v Senci klesnú

Ďakujeme vám za priazeň a spoluprácu 
v roku 2014.

Tešíme sa na vás aj v novom roku 2015 
už pod novým menom Veolia Energia.

PF
2015

už pod novým menom 

Inzercia 4/1/2015
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Kino MIER SENEC 
3D DIGITÁLNE KINO
zvuk DOLBY SURROUND 7.1.

PF 2015
Oznam pre návštevníkov kina
Aktuálne informácie vrátane 
programu filmových predstavení 
nájdete na našich stránkach:
www.facebook.com/kinosenec  
alebo na www.kinosenec.sk
Začiatok filmových predstavení  
o 18:00 piatky môžu byť aj  
o 20:00. Nedeľné detské filmové 
predstavenia o 15:30.

2.3. piatok 3D – sobota 2D   EXO-
DUS BOHOVIA A KRÁLI
Vzbúril sa proti impériu a zmenil 
svet. Historický veľkofilm – pre-
hliadka dych berúcich obrazov  
a bojových scén, ale aj príbeh 
ovládaný emóciami - láskou, ne-
návisťou a túžbou po moci. Réžia: 
Ridley Scott. VB/USA/Špan. MP 
slovenský dabing 142 min. Vstup-
né: 2D formát: 4, 3D: 6 eur

4. nedeľa HRY O ŽIVOT: DROZ-
DAJKA – 1.časť
Jej odvaha zmení svet a nevyrie-
šená dilema, ktorému z dvoch naj-
bližších priateľov patria jej city... 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00

5. 6. pondelok – utorok   
S LÁSKOU ROSIE
Niekedy trvá celú večnosť, kým 
nájdete toho pravého. Láska a sex 
nám dokážu urobiť zo života nebo 
aj peklo. Romantická komédia. 
VB MP 102 min. Vstupné: 4,00

8. štvrtok MEDZI NÁHROBNÝMI 
KAMEŇMI
Liam Nesson rozohráva neľútost-
ný súboj s časom... USA MP 113 
min. Vstupné: 3,50 Eur

9. piatok o 18:00 NOC V MÚZEU: 
TAJOMSTVO HROBKY
Pripravte sa najväčšie dobrodruž-
stvo. Strážca múzea (Ben Stiller) 
sa vydáva na divokú dobrodružnú 
cestu, aby zachránil dôležité kúz-
lo. Ďalej vo filme hrajú Robin Wil-
liams, Owen Wilson, a ďalší. USA 
MP 120 min. Vstupné: 4,00 Eur

9. piatok o 20:00 2D  a 10. sobota 
o 18:00 3D  SIEDMY SYN  
Tvárou v tvár zlu naplň svoj osud. 
Sily dobra a zla odnepamäti vedú 
vojnu o našu planétu. v hlavnej 
úlohe: Jeff Bridges. USA MP 110 
min. dabing Vstupné: 2D formát 
4,00 Eur 3D formát 6,00 Eur

11. 12.nedeľa – pondelok   
MILUJ SUSEDA SVOJHO
Ak máte susedov ako on, nepo-
trebujete rodinu. Komédia.
USA MP 102 min. Vstupné: 4,00

13. utorok  RUKOJEMNÍK
Na niektorých miestach sa do-
spieva rýchlejšie. Dobrodružný 
rodinný film na dobu nedávno mi-
nulú pozerá originálne detskými 
očami a sprístupňuje ju aj mlad-
ším divákom. Hrajú: Milan Lasica, 
Libuše Šafránková, Ondřej Vetchý 
a ďalší. ČR/SR Prístupnosť pre 
všetkých 102 min. Vstupné: 4,00

15.  štvrtok o 18:00 – 16.piatok o 
20:00 DOKONALÝ SVEDOK s.r.o.
Blíži sa deň D a vám chýba už len 
tá najdôležitejšia maličkosť? Vy-
rieši ju za vás Jimmy najlepší sve-
dok... akého si môžete kúpiť. USA 
MP 101 min. Vstupné: 4,00 Eur

16. piatok o 18:00
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Animovaný príbeh na motívy roz-

právky Hansa Christiana Ander-
sena. Snehová kráľovná uvalí na 
krajinu kliatbu a zavládne neko-
nečná zima. Rusko MP slovenský 
dabing 80 min. Vstupné: 3,50

17. 18. sobota – nedeľa  
SEX V PARÍŽI
Paríž. Láska. A francúzske ženy: 
slobodné, nepredvídateľné a váš-
nivé. Rozhodli sa odhaliť svoje ta-
jomstvá. Je to komédia o kariére, 
deťoch, láske, sexe a o tom, koho 
a čo ženy chcú... Komédia. Fr MP 
116 min. Vstupné: 4,00 

19. pondelok 
96 HODÍN ZÚČTOVANIE
Bývalý agent CIA sa naposledy 
vracia v akčnom thrilleri. Musí 
dokázať, že bol neprávom obža-
lovaný z vraždy bývalej manželky 
a ochrániť to jediné, čo mu zosta-
lo. V hlavnej úlohe: Liam Neeson. 
Scenár: Luc Besson. Fr MP 100 
min. Vstupné: 4,00 Eur

 20. utorok a 22. štvrtok 
E.A. POE: ARCHA BLÁZNOV  
Nikto nie je tým, kým sa zdá. Na-
pínavý thriller plný zvratov. Film 

vznikol podľa poviedky otca ho-
roru a detektívok Edgara Allana 
Poea. Drastické metódy, sú zalo-
žené na skutočných prípadoch z 
psychiatrických liečební. USA MP 
112 min. Vstupné: 4,00

23. piatok o 18:00
PADDINGTON
Dobrodružstvá medvedíka Pad-
dingtona, ktorý nosí vlnený kabát 
a neforemný klobúk, jeho obľúbe-
né jedlo je marmeláda. Rodinný 
film VB/FR/KAN MP 97 min. slo-
venský dabing Vstupné: 3,50

23.  piatok o 20:00, 24. 25. sobota 
– nedeľa o 18:00 BABOVŘESKY 3
Komédia Zdeňka Trošku je 
úsmevným obrázkom zo života 
na súčasnom vidieku. Príbeh za-
čína tam, kde druhý diel skončil 
- nechýba láska, žiarlivosť, závisť, 
intrigy a vtipné okamihy, v ktorých 
sa niektorí určite nájdu. ČR MP 
103 min. Vstupné: 4,00

27. utorok ODPAD
Nikdy nevieš, čo môžeš nájsť. 
Film plný akcie a napätia. Neredu-
kuje sa na klasický súboj medzi 

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac január 

TRETIE HRY O ŽIVOT V SENCI 
DVAKRÁT VYPREDANÉ!

Fanúšikmi netrpezlivo očakáva-
né pokračovanie série HRY O 
ŽIVOT: DROZDAJKA - 1. ČASŤ 
potvrdilo, že táto sága, nato-
čená podľa svetového best-
selleru Suzanne Collinsovej, si 
prívlastok „fenomenálna“ naozaj 
zaslúži.
Tretí diel príbehu Katniss 
Everdeenovej mal na Slo-
vensku premiéru 20. 11. Po-
čas prvého víkendu prilákal  
do kín neuveriteľných 54.241 
divákov, čím zlomil tohtoroč-
ný rekord návštevnosti po-
čas otváracieho víkendu. 
Rovnako zmenil poradie aj  
v historickej tabuľke najlep-

ších otváracích víkendov, 
kde sa zaradil na celkové  
5. miesto. Hlavná hrdinka  
v podaní neodolateľnej Jen-
nifer Lawrence dokázala  
na filmovom plátne poraziť všet-
kých svojich súperov. 
Film v seneckom kine tiež 
prilákal mnoho návštevní-
kov. V prvý deň premietania 
(22. 11.) sme vypredali kino -  
a vďaka obrovskému záuj-
mu sme v tento deň premie-
tali výnimočne aj o 20:00. 
Film sme premietali aj 23. 11.,  
a opäť bolo vypredané hľa-
disko. Spolu tak tento film  
v seneckom Kine Mier videlo 
545 divákov. Senzačná návšte-
va, naši milovníci dobrého filmu!                            
(susla)
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dobrom a zlom. V jeho strede sú 
traja úžasní chlapci, postavy, aké  
ste na filmovom plátne nevideli. 
Dobrodružný thriller. USA MP 115 
min. Vstupné: 4,00

29. štvrtok o 18:00, 30. piatok 
o 20:00 HACKER
Svet je na pokraji globálnej krízy, 
čo má na svedomí hacker, ktorý 
sa vyhráža a ukazuje, že pros-
tredníctvom myši a klávesnice 
zvládne všetko. Akčný thriller. 
USA MP 110 min.  Vstupné. 4,00

30. piatok 2D, 31. sobota 3D a 1. 
februára 2D VEĽKÁ ŠESTKA
Bláznivé hrdinstvá nafukovacie-
ho robota a geniálneho chlapca, 
inšpirované komixovými príbeh-
mi. Dobrodružná animovaná ko-
média. USA MP 103 min. dabing  
Vstupné: na 2D formát 4,00 Eur 
3D formát 6,00  

Detské filmové predstavenia:

4. nedeľa o 15:30 MAGICKÉ   
STRIEBRO - HĽADANIE KÚZEL-
NÉHO ROHU
„Aj škriatkovia prežívajú dob-
rodružstvá“. Fantazijná rodinná 
rozprávka. Nórsko 84 min. dabing 
Vstupné: 3,50

11. nedeľa o 15:30
VČIELKA MAJA
Moderné omladenie známej 
„značky“ VČIELKA MAJA. Všetci 
kamaráti sú späť! A s nimi nové 
príbehy, plné priateľstva a pozitív-
nych hodnôt... Nem. 88 min. slo-
venský dabing Vstupné: 3,00

18. nedeľa o 15.30
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Rusko MP slovenský dabing 80 
min. Vstupné: 3,50

25. nedeľa o 15:30
PADDINGTON
Rodinný film VB/FR/KAN/  MP 97 
min. slovenský dabing Vstupné: 
3,50

Kultúrne podujatia: kinosála:

10.  sobota o 15:30 
LOLO A PIŠKÓT - Najzábavnejší 
a najbláznivejší detský hodinový 
program s veselými pesnička-
mi, množstvom hier a interakcií. 
Vstupné: 4

26. pondelok o 16:30 
a o 19.30 - Jááánošíík.
Radošinske naivné divadlo. 
Vstupné: 14  

Kultúrne podujatia: Labyrint:

6. utorok  o 16:00
Spievajúca píla Celestína. Musica 
Perennis Iuventutis
Vstupné dobrovoľné

14. streda o 14:00  
Slnko - voda – zdravie, vernisáž a 
výtvarný workshop. Medzinárod-
ná výstava karikaturistov. Výstava 
v spolupráci s Mestskou knižni-
cou Piešťany.  Výstava trvá od 
14.1. do 29.1.

14. streda o 19:00 
Komorný gitarový koncert
Vlado Kubalák - gitara, Eva Mu-
chová – gitara a.h. Vstupné: 3

17. sobota o 16:00
Dúhový autobus. 
Divadlo Agapé
Pozývame Vás na dobrodružnú 
cestu po svete. Hrá bábkoherec 
Martin Žák. Predstavenie pre deti  
od 3 rokov a ich rodičov. Vstupné: 
2,50 Eur.  Kapacita hľadiska je li-
mitovaná! 

Mestské múzeum: Turecký dom
Výstavy

Stála expozícia prírody a starších 
dejín Senca a jeho okolia
Osídlenie okolia od doby kamen-
nej
Zaviaty svet praveku
Počas dlhého geologického vý-
voja Zeme zdokonaľuje život 
dynamicky svoju podobu pros-
tredníctvom desiatok miliónov 
rozmanitých druhov, vznikajú-
cich, navzájom si konkurujúcich 
i postupne zanikajúcich. O mno-
hých sa postupne dozvedáme z 
výskumu paleontológov, ktorí sa 
o svoje poznatky podelia v pri-
pravovanej výstave Mestského 
múzea v Senci s názvom Zavia-
ty svet praveku. Návštevníkom 
ponúkame zaujímavú exkurziu 
záhadnou evolúciou života vráta-
ne najprelomovejších míľnikov vo 
vývoji prírody.

Prednášky 
28.  streda, 19:00 
Doc. Martin Sabol, PhD.: 
Príroda Slovenska v praveku

Múzeum je otvorené: utorok: 
10.00 – 16.00; streda – piatok: 
10.00 – 18.00
www.msks-senec.sk/muzeum 
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Adventná kvapka
V priestoroch Mestskej knižnice v Senci 
sa 12.12. konalo ucelené literárne vy-
stúpenie s názvom Adventná kvapka 
so spisovateľkou Máriou Pomajbovou 
a poetkou Jozefínou Hrkotovou – Hlad-
kou, ktoré dokázali uviesť publikum do 
pokojnej, rodinnej, adventnej atmosféry, 
ktorá v dnešnom uponáhľanom svete 
tak chýba. Spieval ženský zbor MOMS 
v Senci pod vedením dirigenta Mgr. art. 
Zdenka Macháčka s malou sólistkou 
Elenkou Jasenovcovou.                    MO

V piatok, 5. decembra sa hneď ráno vybral 
Mikuláš, anjel a čert do škôlok a do ulíc 

Senca, aby potešil deti, ktoré si pre neho 
pripravili pesničky a básničky. V podve-
čer sme zase stretli Mikuláša na Námestí 
1. mája, pretože po zotmení práve on mal 
dať pokyn na rozsvietenie vianočného 
stromčeka Senčanov. Na námestí pred 
mestským úradom je už niekoľko rokov 
zasadený ihličnatý strom, ktorý bude 
mestským vianočným stromčekom, keď 
dorastie. Zatiaľ však máme každý rok via-
nočný stromček, ktorý bol schválený na 
výrub. Tento rok  sme  vyberali spomedzi 
5 stromov, nie všetky však boli prístupné 
mechanizmom a niektoré boli v blízkos-
ti elektrických káblov. Majitelia takýchto 
stromov určených na výrub sa mestu hlá-
sia sami, pretože majú záujem o využitie 
ich stromu ako mestského vianočného 
stromčeka. Ozývajú sa nielen zo Senca, 
ale aj z okolitých obcí. Tohtoročný senec-
ký stromček – smrek obyčajný  pochádza 
z Kráľovej pri Senci, má 50 rokov a je 14m 
vysoký. Pred jeho rozsvietením sa hrala 
na pódiu pred MsKS rozprávka  Šibi Ryby 
Mikuláš. „Anjelici“, hlavnej postavy tejto 

hry sa takmer podarilo presvedčiť Miku-
láša o tom, že si deti už nezaslúžia Via-
noce, ale nakoniec sama prosila deti, aby 
jej pomohli presvedčiť Mikuláša o opaku. 
Mikuláš sa rozhodol správne a na jeho 
pokyn sa rozsvietil vianočný stromček 
Senčanov o 17:30 v parčíku pri kultúrnom 
dome.                                        MO a VCs

Mikuláš rozsvietil senecký vianočný stromček

Organizátori benefičného podujatia pripra-
vili divákom nevšedný zážitok. Program 
uviedol Ján Krigovský, umelecký vedúci 
združenia Collegium Wartberg a Miroslav 
Krupa, riaditeľ seneckého zariadenia zdru-
ženia Betánia. V prvej časti podujatia si 
diváci vypočuli koncert. Počas prestávky 
si návštevníci mohli prezrieť, aj zakúpiť vý-
robky klientov Betánie. Po prestávke nasle-
dovalo predstavenie Divadla Agapé, ktoré 
uviedlo hru pod názvom Peter a Lucia, 
adaptáciu rovnomennej novely Romaina 
Rollanda. Bábkoherec a režisér Martin Žák 
spolupracuje s hendikepovanými ľuďmi. 
Keď sa stretol s Vladkom a Saškou, klient-
mi seneckej Betánie, uvidel v ich vzťahu 
paralelu s príbehom a nacvičil s nimi túto 
hru.                                                         VCs

Benefičný koncert na podporu Betánie 
Sobotňajšie popoludnie 29. 11. sa v kino-
sále nieslo v rytmoch orientálneho tanca. 
Oči divákov potešili aj pestré folklórne tan-
ce štúdia orientálneho tanca SANÁ a po-
zvaných hostí. Obrovský aplauz, ktorý zo-
žali tanečnice bol úspechom nielen pre ne 
samotné, ale aj vďakou pre organizátorov 
a všetkých, ktorí im pomáhali s prípravou. 
Na pódiu sme mohli výnimočne vidieť 
svetovo uznávanú tanečnicu Najlu Ra-
gasa, ktorú možno vidieť len na pódiách 
v najprestížnejších destináciách a aj ako 
porotkyňu na medzinárodných tanečných 
súťažiach, pôsobiacu v Tunisku, Číne, Tu-
recku, Egypte a inde v zahraničí.   
Je nadšená tým, že tu v Senci vidí partiu nad-
šencov, ktorí  sa Orientálnemu tancu venu-
jú naplno a so zanietením. Táňa Klačová

1000 a jedna noc
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Šťastné a veselé... To je asi 
najčastejšie prianie, ktoré si 
ľudia medzi sebou v tento via-
nočný čas hovoria. Šťastné a 
veselé – zároveň je to aj istý 
druh floskuly. Aké sú to vlast-
ne šťastné a veselé Vianoce? 
Je veľa ľudí, ktorí zostali sami, 
no je aj veľa takých, ktorí síce 
Vianoce s niekým strávia, no 
zostanú vnútorne veľmi osa-
motení. Myslím, že ľudská 
osamotenosť je azda najväč-
šou bolesťou, ktorá je v túto 
noc silnešia ako akákoľvek 
telesná nemoc. Ako byť šťast-
ný a veselý, keď ľudské srdce 
zviera ťaživá osamotenosť, 
keď mu chýba láska? Ako 
sa radovať a tešiť zo sviatkov 
lásky, keď s nami nie sú naši 
najbližší, alebo keď sa cítime 
osamotení uprostred vlastnej 
rodiny, či uprostred tohoto 
sveta? „Samota je jednou  
z najhlbších foriem chudoby, 
ktorú človek môže zakúšať“, 
napísal Benedikt XVI. Áno, 
osamotené srdce je vskutku 
chudobné... Táto chudoba 
prináša smútok a znechute-
nie... 

Aj malý Ježiško sa naro-
dil chudobný v hektických  
a smutných pomeroch. A ne-
bola to iba chudoba materiál-
na, ale práve tá horšia, vyjad-
rená v slovách: „a nebolo pre 
nich miesta v hostinci“ (Lk 

2,7) Nieže by bola neochota 
ich prijať, zhodou okolností 
mali všade plné... Nevedeli, 
že Mária nosí samotného Bo-
žieho Syna. No bolo to zna-
menie toho celého tragického 
neprijatia Boha na svete, kto-
ré sa zavŕšilo vyhnaním Pána 
zo svätého mesta a jeho za-
bitím na kríži. Svätý apoštol 
Ján to v prológu svojho evan-
jelia vyjadril takto: „V ňom bol 
život a život bol svetlom ľudí.  
A svetlo vo tmách svieti, a tmy 
ho neprijali. (...) Pravé svetlo, 
ktoré osvecuje každého člo-
veka, prišlo na svet. Bol na 
svete a svet povstal skrze 
neho, a svet ho nepoznal. 

Prišiel do svojho vlastného, 
a vlastní ho neprijali. Ale tým, 
ktorí ho prijali, dal moc stať 
sa Božími deťmi: (Jn 1,4-5.9-
12a) Ježišova chudoba nao-
zaj spočívala aj v tom, že tu 
na zemi prežíval vyhnanstvo 
lásky, narážal na neprijatie, 
nenávisť a nepochopenie... 
Tá osamotenosť Boha v ľud-
skom prostredí... To vyčlene-
nie na okraj mesta v krmníku 
pre zvieratá, to vyčlenenie na 
okraj mesta na kríži na Golgo-
te. Nebolo pre neho miesto, 
ani v našich mestách, ani  
v našich domoch ani v našich 
srdciach. Ježiš bol a zostáva 
u premnohých vytesnený...

No napriek tomu sa Ježiš 
narodil do zvláštneho bohat-
stva, ktoré predstavovali naj-
hlbšie ľudské vzťahy. Ježiš sa 
narodil do výbornej rodiny, 
dvom vzácnym ľuďom Joze-
fovi a Márii, ktorí mu vytvorili 
prostredie prijatia, lásky, opa-
tery a bezpečia. Jeho rodina 
bola jeho ľudským bohat-
stvom, stabilný a láskyplný 
vzťah manželov z Nazareta 
bol jeho kolískou, obetavosť 
oboch jeho mliekom, ochran-
ná náruč oboch jeho plienka-
mi. Jeho odmietnutie svetom 
vyjadrené pozíciou „mimo 
mesta“ nebolo totálne, lebo 
tu bola rodina.
Božské Dieťatko v krmníku  
a maštaľke ľudského neprija-
tia rozumie všetkým osamo-
teným a chudobným a vôbec 
všetkým ľuďom, sám prežíva 
ich samotu a odmietnutie,  
a sám do nej aj vstupuje, aby 
ju uzdravil, aby už človek ni-
kdy nebol sám... A ponúka 
všetkým duchovnú rodinu: 
seba ako brata, Máriu ako 
matku a Otca na nebesiach. 
Nebojme sa im zveriť so svo-
jími problémami! Nebojme sa 
ich! Naša osamotenosť je už 
milovaná...

Amen.

otec Tomáš Krampl

Na pódiu kinosály Mest-
ského kultúrneho strediska 
sa rozozneli hudobné ná-
stroje v šikovných rukách 
muzikantov zo SĽUK-u, 
ktorí pripravili muzikantskú 
veselohru pre deti. Námet, 
scenár a réžia Juraja Hama-
ra a hudba Stana Palúcha 
roztlieskali malých divákov 
aj ich rodičov. Deti sa nau-
čili, ako sa volajú niektoré 
hudobné nástroje, zaspieva-
li si a na záver niektoré prišli 
aj na pódium, aby spolu s 
muzikantami zahrali. Bolo to 
veselé popoludnie plné det-
skej radosti a smiechu. MO

Zvuky nie sú muky - muzikantská veselohra pre deti z dielne SĽUK-u

Bohatstvo a chudoba Vianoc
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Lea Kalmarová, Vanesa Vaškorová,
Safiya Butt, Daniel Zborovský,

Amália Potisková, 
Christin Nataly Horváthová,

Emma Bitterová, Mário Katona,
Patrik Falusi, Laura Tupá,

Vivien Šipošová, Zoe Širillová, 
Samuel Majer, Lucia Šustová, 
Martin Švába, Michal Dorčák,

Matúš Dolník, Barbora Bereczová,
Natália Dudášová, Lara Heribanová, 

Paulína Krausová, Samuel Kiš

Blahoželáme jubilantom

Drahá mama, manželka, svokra 
a babka... Júlia Michaleková! My 

všetci s veľkým 
potešením, že-
láme Ti v deň 
narodenín, 
aby v šťastí 
a dobrom zdra-
ví, bez starostí, 
bez obavy, 
ďalšie roky 
prežila si, plné 
lásky a radosti! 

K Tvojím jubilejným 50. rokom praje 
manžel s deťmi, dcéra s mužom  
a celá rodina a kamaráti.

Jednota dôchodcov 

Terézia Danterová (65), 
Eva Čerňanská (70),

Gizela Reisingerová (70),
Ing. Ferdinand Matlák (75),

Jitka Mošková (75)

Klub dôchodcov

Čerkesová Anna (65), 
Danterová Terézia (65), 
Snohová Terézia (65), 
Čerňanská Eva (70),

Reisingerová Gizela (70),
Szakálová Alžbeta (70),

Mošková Jitka (75),
Simon Piroska (75),

Bezúr Anton (90)

Slovenský zväz telesne postihnu-
tých ZO č. 215

Anton Bezúr (90), 
Alžbeta Bognárová (70), 
Gizela Reisingerová (70), 

Božena Urbanovičová (65), 
Veronika Vinczeová (60), 
Štefan Krasňanský (45)

Navždy nás opustili

Peter Morvay 1962, 
Štefan Straňák 1954,

Gabriela Klamová 1952,
Tomáš Kuzma 1997,

Jolana Danišová 1941,
Irena Trsťanová 1939,
Štefan Šupala 1941,

Agneša Horváthová 1916,
Pavol Piacsek 1942

Dňa 17.12.2013 
uplynulo 
7 rokov 
od smrti našej 
milovanej 
matky, babičky 
Heleny Demo-
vičovej rod. 
Stupkovej. 
Spomína Pali  
s rodinou. 

23. decembra 
uplynul rok, 
čo nás navždy 
opustil manžel, 
otec, syn, brat, 
švagor  
a synovec 
Zdenko Agner. 
S láskou 
naňho spomí-
na celá smútia-
ca rodina. Veľmi nám chýbaš.

Ďakujeme všet-
kým príbuzným, 
priateľom a zná-
mym, ktorí sa dňa 
6.12.2014 boli roz-
lúčiť s naším milo-
vaným manželom, 
otcom, svokrom a 
dedkom Štefanom Šupalom, ktorý 
nás navždy opustil vo veku 73 rokov.  
Ďakujeme za prejavenú sústrasť 
a kvetinové dary. Smútiaca manžel-
ka s rodinou.

Nikto to nepovie, 
Nik to nevie 
čím bol Ocko kaž-
dému z nás
Nikto ho nevráti, 
nikto ho nezobudí
nikdy už nezaznie 
nám jeho hlas.
Dňa 10. decembra uplynuli 3 roky 
čo nás navždy opustil náš milovaný 
Gabriel Bordács. S láskou naňho 
spomínajú manželka, synovia, vnuč-
ka a ostatná rodina. Navždy zostá-
vaš v našich srdciach.

Bolesťou unavení tíško ste zaspali, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo ste 
radi mali. 
S tichou spomienkou ku hrobu cho-
díme, pri plameni sviečky na vás 
myslíme.
Osud vám nedoprial s nami dlhšie 
byť, no v našich srdciach budete na-
vždy žiť.

Dňa 25.1.2015 si 
pripomíname 20 
výročie úmrtia 
Gitky Gergely-
ovej rod. Poó-
rovej a úmrtie 
Ladislava Ger-
gelya, ktorý nás 
opustili pred pol 

rokom. Kto ste ich poznali, venujte im 
s nami tichú spomienku. Dcéra Edita 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.  
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IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk, redaktor 
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dakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné. 
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• Ktorá časť Senca je vaším domovom?
Vyrastal som a dodnes žijem v rodičov-
skom dome na Letnej, bývalej Marxovej 
ulici, spolu s manželkou Valériou rod. Poó-
rovou, 14 a 8 ročnými synmi a mojou ma-
mou. Je to tichá oblasť rodinných domov, 
blízko južnej strany Slnečných jazier. Veľ-
ká záhrada, široká ulica a jazerá, to bolo 
naše teritórium. Či v lete, či v zime - stále 
sme boli na jazerách. Mal som to šťastie, 
že som vyrastal vo veľkej rodine. Mama je 
z deviatich detí, otec je z troch a my sme 
štyria bratia. Aj komunikovať s ľuďmi som 
sa naučil možno vďaka tomu, že som bol 
stále vo veľkom kolektíve. V lete sa stáva-
lo, že k nám prišla dvadsaťčlenná rodinná 
výprava na štyroch autách.
• Ako ste prežívali mladosť?
Už od strednej školy som každé leto 
brigádoval na Slnečných jazerách. 
Celé leto som pracoval na južnej strane  
v známych podnikoch, ako boli Zrubo-
vá reštaurácia a Záhradná reštaurácia, 
alebo som predával vychýrené langoše 
u Lehockého na severe. Na strednú aj 
vysokú školu som denne dochádzal do 
Bratislavy, takže som nestratil kontakt so 
Sencom. Počas štúdií som hral minifut-
bal vo výbornej Seneckej minilige. Vtedy 
bolo také pravidlo, že pískať musel niekto 
z družstva. Keďže som bol v našom muž-
stve najstarší, hoci som mal len 18 rokov, 
musel som pískať. Ako rozhodca som 
rýchlo utkvel v pamäti hráčov 16 mužstiev 
a divákov z celého Senca. Pískal som aj 
také legendárne zápasy, ako Pincešorác-
ke derby Inter proti Cosmosu alebo Delfín 
verzus Kolónia. V  89-om sa začala aj ho-
kejbalová liga v Senci. Počas vysokoškol-
ských štúdií som bol už organizátorom 
futbalovej aj hokejbalovej ligy.

• Kam ste zamierili s čerstvým diplomom?
Najprv som necelý rok robil v Odemate. 
Senecký mlyn vtedy hľadal vedúceho 
odbytu. Keďže som strojár a oni hľadali 
poľnohospodára, išiel som tam s malou 
dušičkou. Po ani nie roku som sa stal ve-
dúcim mlyna. Túto funkciu som zastával 
prakticky až do jeho konca. Odišiel som  
na vlastnú žiadosť, dva mesiace pred jeho 
vyhorením. Napriek zložitosti tej doby, 
mám na tie časy a na ľudí v mlyne len tie 
najlepšie spomienky.
• Ako sa vyvíjal váš ďalší osud?
Neskôr som sa vrátil do mlyna, ale už do 
Piešťan, kde som robil výrobného riadi-
teľa pre mlyny Piešťany a Trnava. V tej 
dobe som sa už intenzívne venoval mlá-
dežníckemu futbalu. V 97-om prešiel ŠK 
SFM Senec do Veľkého Bielu a prakticky 
od začiatku som sa k nim pridal. Ako tré-
ner som vychoval tri generácie mladých 
futbalistov a už ako funkcionár som sa 
podieľal na organizácii všetkých ročníkov 
Megaturnaja, ktorého sa za 16 rokov exis-
tencie zúčastnilo vyše 20.000 detí z 12 
štátov. Bol som pri zakladaní dlhoročnej 
spolupráce s francúzskym mestom Gu-
ipavas a spoluorganizoval som mnoho 
mládežníckych futbalových zájazdov do 
Čiech, Rakúska, Maďarska či Švajčiarska.
• Prečo ste vstúpili do komunálnej politiky?
V roku 2006, keď som bol prvýkrát zvo-
lený do zastupiteľstva, som sa chcel  
v prvom rade venovať tomu, aby som lep-
šie komunikoval a presadzoval záujmy 
seneckého športu na mestskej úrovni.  
Z Komisie športu, kultúry a školstva sme 
vyčlenili samostatnú Komisiu športu, 

aby sme zefektívnili riešenie jej agendy. 
Postupne som potom získal prehľad aj  
o problematike všetkých oblastí mestskej 
politiky.
• Prečo ste prijali funkciu viceprimátora?
Je to v kompetencii pána primátora,       
keďže on sám vyberá svojho zástupcu. Je 
to pre mňa veľká česť byť tým vyvoleným  
a chápem to ako ocenenie toho, že som 
tu v Senci už niečo urobil. Nikdy som sa 
nikam netlačil, ale nikdy som ani pred ni-
čím neutekal. Zodpovednosť voči pánovi 
primátorovi, poslancom a všetkým voli-
čom ma zaväzuje k serióznej a obetavej 
práci pre Senec. 
• Aké budú vaše prvé kroky?
Predovšetkým sa musím zorientovať  
v agende viceprimátora, v čom sa spolie-
ham na pomoc pani Heleny Nemcovej, 
ktorá stála pri primátorovi počas troch 
funkčných období ako jeho zástupca,  
ale v posledných voľbách už nekandido-
vala. Jej bohaté skúsenosti a rozsiahle 
kontakty sú veľmi vzácne, preto dúfam, 
že ma podporí v počiatočnom období  
a ja kontinuálne nadviažem na jej prácu. 
Jedno predsavzatie týkajúce sa štýlu 
práce predsa len mám. V určitých in-
tervaloch chcem obchádzať jednotlivé 
mestské a satelitné štvrte a porozprá-
vať sa o miestnych problémoch, pričom 
na ďalšom stretnutí by sme už prebe-
rali to, čo sa vyriešilo alebo nevyriešilo  
a z akého dôvodu. Dúfam, že sa to osved-
čí a aj takouto ústretovou komunikáciou 
sa budem môcť poďakovať občanom  
za ich dôveru.

Csaba Vysztavel

Ing. Dušan Badinský – nový viceprimátor mesta Senec
Znovuzvolený primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál vymenoval na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného 

Mestského zastupiteľstva v Senci za svojho zástupcu Ing. Dušana Badinského. Dušan Badinský má 47 rokov, vyštu-
doval strojné inžinierstvo, je ženatý a má dvoch synov. Nový viceprimátor pôsobil v mládežníckom futbale 

ako tréner a funkcionár, od roku 2006 je poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci.
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Oznámenie o zápise 
Vedenie ZŠ Alberta Molnára Szencziho oznamuje rodičom, že 
zápis budúcich prváčikov na školský rok 2015/2016 bude 23. 
januára poobede a 24. doobeda. Deti s rodičmi pozývame 23. 
januára od 15:00  do nášho cirkusového stanu, do remesel-
níckych dielní a o 16:00 na rozprávku  „Cirkusz folklórikusz“  
v podaní divadelného súboru Kuttyomfitty Társulat.

Beiratkozási értesítő
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola igazgatósága értesíti a 
szülőket, hogy a jövendő elsősök beíratása a 2015/16-os tan-
évre január 23-án délután és 24-én délelőtt lesz. Január 23-
án délután 15:00 órakor várjuk a gyerekeket szüleikkel együtt 
cirkuszi sátrunkba, kézműves foglalkozásainkra, majd 16 óra-
kor a Kuttyomfitty Társulat meseelőadására: a Cirkusz folkló-
rikuszra. 

Vianočné trhy v ZŠ Alberta Molnára 
Szencziho
Predvianočný čas každoročne spestria v ZŠ s VJM Alberta 
Molnára Szencziho tradičné vianočné trhy, ktoré sa tento rok 
konali 5. decembra 2014 v predvečer Mikuláša. Príprava via-
nočnej ponuky sa začala už začiatkom októbra. Pani učiteľky 
a deti nepretržite pripravovali ozdoby z modelovacej hmoty, 
z prírodných materiálov, z papiera, z 
textilu, aby vedeli okúzliť každého. 
Trhy sa začali krátkym programom 
detí, ktorý nás zaviedol do zázračných 
krajín, kde sme mohli vidieť ako pomá-
hajú škriatkovia Mikulášovi. Po krát-
kom programe sa deti zapojili do čin-
nosti tvorivých dielní, kde mohli spo-
ločne vykúzliť tie najkrajšie ozdoby na 
vianočný stromček a na vianočný stôl. 
Na chodbách našej školy sa ozývala 
vianočná hudba a detský džavot, oča-
kávanie vianočného sviatku. Kým sa 
deti zabávali, učitelia ponúkali hosťom 
občerstvenie, kávu a čaj. Rodičia, pe-
dagógovia a deti sa cítili veľmi príjem-
ne na tomto úspešnom popoludní. NK

Rengeteg ötletet olvashattunk arról, hogy miként teremtsünk 
karácsonyi hangulatot. Sok ilyen megvalósult ötlet fogadta a 
hagyományos karácsonyi vásárunk látogatóit 2014. december 
5-én, Mikulás előünnepén. A tanító nénik és a gyerekek már 
október elejétől folyamatosan készítették a szebbnél-szebb tár-

gyakat, gipszképeket, asztali díszeket, 
ajtó- és fenyődíszeket. Vásárunk rövid 
műsorral kezdődött, amely elvitt Mikulás 
országába, majd a gyerekek játszóház-
zal egybekötött csoportfoglalkozásokon 
vehettek részt. Varázslatos karácsonyi 
díszeket készíthettek só-liszt gyurmából, 
a kisebbek pedig kifestőkkel ügyesked-
hettek. A folyosókon gyermekzsivaj és 
karácsonyi dalok visszhangzottak. Az 
advent négy hete erről a várakozásról 
szól, ami az év legszebb ünnepéhez, a 
karácsonyhoz repít. A pedagógusok teá-
val, kávéval és süteménnyel kedvesked-
tek a vendégeknek. Mindenki jól érezte 
magát ezen a sikeres délutánon. NK

Karácsonyi vásár a Szenczi Molnár      
Albert Alapiskolában 

Nyílt napot tartott a Közös Igazgatású 
MTNY Iskola

Na Spojenej škole s VJM bol deň    
otvorených dverí 

Kontár Zsuzsanna igazgatónő abban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy november 28-án az iskola nyílt napján elmondhatta 
az érdeklődő szülőknek és a kilencedikes diákoknak, hogy ta-
valy óta semmi sem változott abban a tekintetben, hogy az is-
kola szakjai iránti érdeklődés töretlenül növekszik. Minden más 
tekintetben viszont sok előrelépés történt tavaly óta. Az iskola 
a 2015/2016-os tanév első évfolyamába a következő képzési 
formákra várja a jelentkezőket: gimnázium, vállalkozói iskola, 
óvodapedagógia és nevelői szakképzés, nevelői és gondozói 
szakképzés, piacszervezési és piackutatási szakemberképzés, 
regionális turizmus menedzselési szakképzés. A vendégeket 
tájékoztatták a diákversenyeken elért rengeteg eredményről is, 
ami arról tanúskodik, hogy az iskola sikeres a tehetségek fölka-
rolásában. Kontár Zsuzsanna igazgatónő hangsúlyozta, hogy 
a hatékony tehetséggondozás mellett a legfontosabb cél, hogy 
minden diákból kihozzák a lehető legjobbat.                       VCs

Riaditeľka Zsuzsanna Kontár konštatovala, že záujem o štu-
dijné  smery Spojenej školy s VJM  neustále rastie. V tomto 
smere sa nič nezmenilo oproti minulému roku. Neplatí to však 
pre oblasť materiálneho zabezpečenia vyučovania a inovácie 
pedagogickej práce, kde škola zaznamenala ďalšie pokroky, 
ktoré boli rodičom a deviatakom prezentované 28. novembra 
v rámci dňa otvorených dverí. Prvákom nastupujúcim v škol-
skom roku 2015/2016 ponúka škola tieto formy štúdia a študij-
né smery: gymnázium, škola podnikania, učiteľstvo pre MŠ a 
vychovávateľstvo, vychovávateľstvo a ošetrovateľstvo, marke-
ting, manažment regionálneho turizmu. Návštevníkov informo-
vali aj o tom, že študenti sa úspešne zúčastňujú na mnohých 
súťažiach, čo svedčí o tom, že škola má potrebný potenciál 
aj pre starostlivosť o talentov. Riaditeľka Zsuzsanna Kontár 
zdôraznila, že popri starostlivosti o talentov je najdôležitejšie 
prebudiť v každom študentovi to najlepšie,  čo v ňom je.    VCs
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Advent harmadik vasárnapján telt ház előtt zajlott a Cse- 
madok Szenci Alapszervezetének hagyományos Karácsonyi 
koncertje. A közönség számára a karácsonyvárás hangulatát 
az óvodások, iskolások és a középiskolások idézték meg. Az 

ünnepi koncert záróak-
kordjaként Matus Mónika 
igazgatónő megköszön-
te a helyi magyar kö-
zösség szolidaritását és 
nagylelkűségét, melyet 
azzal bizonyított, hogy 
az alapiskola karácsonyi 
gyűjtését 2141,- eurónyi 
adománnyal támogat-
ták, melyet a hátrányos 
helyzetű tanulók életkö-
rülményinek javítására 
fordítanak.                 VCs

Egy hétig angolul Týždeň s angličtinou 
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola 28 felső 
tagozatos diákja december 8-tól 12-ig napi 
hat órában foglalkozott az angol nyelvvel. 
A TalkTalk, a konverzáción alapuló angol 
nyelvoktatási rendszer két tanára  Joanna 
Ferrell Houstonból  (USA) és Chris Senior 
Folkstonból (UK) érkezett.  A lektorok arra 
törekedtek, hogy a gyerekek bátran szólal-
janak meg angolul. A diákok önbizalomra, 
bővebb szókincsre és az angol nyelvterü-
leten élők kultúrájáról is sok új ismeretre 
tettek szert. Joanna Ferrell elmondta, hogy 
más iskolákkal összevetve érezhető, hogy 
a gyerekek magasabb heti óraszámban 
tanulják az angolt. Bátrabban nyilvánulnak 
meg, jobb a kiejtésük és az is sokat jelent, 
hogy már eleve két nyelven, magyarul és 
szlovákul is kommunikálnak. A tanulóknak 
érezhetően sokat adott az angol nyelvi hét 
és a lektorok is nagyra értékelték az iskola 
vendégszerető, barátságos légkörét.    VCs

Dvadsaťosem žiakov druhého stupňa ZŠ Al-
berta Molnára Szencziho sa venovali šesť 
hodín denne len anglickému jazyku od 8. do 
12. decembra.  TalkTalk je systém vyučova-
nia anglického jazyka  založený na konver-
zácii, ktorý používali aj dvaja lektori,  Joan-
na Ferrell z Houstonu  (USA) a Chris Senior  
z Folkstonu (UK). Lektori sa usilovali o to, aby 
žiaci boli uvoľnení aj keď hovoria po anglic-
ky. Deti nadobudli sebavedomie, rozšírili si 
svoju slovnú zásobu a získali informácie aj  
o kultúre anglicky hovoriacich krajín. Ako po-
vedala  Joanna Ferrell, je citeľné, že žiaci ZŠ 
A. M. Szencziho majú vyššiu hodinovú dotá-
ciu anglického jazyka.  Deti vystupujú smel-
šie, majú lepšiu výslovnosť a má pozitívny 
vplyv aj to, že ovládajú dva jazyky, maďarčinu 
a slovenčinu. Na záver týždňa s angličtinou 
sa jednoznačne prejavil pokrok žiakov a aj 
lektori boli spokojní s pohostinnou a priateľ-
skou atmosférou školy.                             VCs

Na tretiu adventnú nedeľu sa konal pred plnou kinosálou MsKS 
tradičný vianočný koncert Základnej organizácie Csemadok-u v 
Senci. Atmosféru očakávania Vianoc  priblížili pre divákov škôl-
kari, školáci a stredoškoláci. Na záver koncertu sa riaditeľka ZŠ 
A. M. Szencziho, Móni-
ka Matus poďakovala za 
solidaritu a šľachetnosť 
seneckej maďarskej ko-
munity, ktorú preukázali 
tým, že v rámci vianočnej 
zbierky základnej školy 
vyzbierali dary v hodno-
te 1960,- eur, čo poslúži 
ako príspevok na zlepše-
nie životných podmienok 
školákov pochádzajúcich 
zo sociálne slabších ro-
dín.                            VCs

Vianočný  koncert Csemadoku A Csemadok karácsonyi koncertje 



18 SENČAN január 2015ŠPORT

Lukostrelecký klub PICCARD SENEC je 
právom hrdý na Petra Jankoviča, o kto-
rom aj v Senčane píšeme čoraz častej-
šie. Najnovšie získal druhé miesto v boji 
o pohár starostu Viničného v halovej 
lukostreľbe.

Peter Jankovič bojoval 
o pohár starostu Viničného

Výstava k 50. výročiu organizovaného chovateľstva

V roku 2014 bola Oblastná výstava Malo-
karpatskej oblasti a 18. Senecká výstava 
zverená ZO SZCH v Senci, ktorá oslavo-
vala významné jubileum – 50. výročie-
založenia organizovaného chovateľstva  
v Senci. Za slnečného jesenného po-
časia výstavu organizačne zabezpečil  
v dňoch 10. – 11.10.2014 výstavný výbor 
pod vedením predsedu výstavy priateľa 
Mgr. Karola Kováča.
Vystavených bolo celkom 952 zvierat,  
z toho na hodnotení 837 zvierat sa po-
dieľalo 14 posudzovateľov. Zostávajúcich  
115 zvierat bolo propagačných, z toho 
exotov 58 ks, holubov 30 ks, okrasnej  
a vodnej hydiny 27 ks. Celkovo sa výsta-
vy zúčastnilo 93 chovateľov, z toho 64  
z Malokarpatskej oblasti.

Súčasťou Oblastnej výstavy bola aj súťaž 
o Putovný pohár Malokarpatskej oblasti 
pre najlepšiu ZO. V roku 2014 sa súťaže 
zúčastnilo 9 ZO. Celkovým víťazom sa 
stala ZO Senec. Medzi jednotlivcami naj-
vyššie ocenenie získali z našich chovate-
ľov u králikov Jozef Podolský a Jana Ló-
ciová, u hydiny Dušan Guldan, u holubov 
Oto Lévai a Ondrej Varga. V odbore krá-
likov bolo udelených 27 čestných cien,  
v odbore hydiny 24 cien, v odbore holu-
bov 29 cien.  V rámci súťaže  v Malokar-
patskej oblasti oblastný výbor udelil po-
háre za dlhoročnú chovateľskú a vystavo-
vateľskú činnosť Štefanovi Madarászovi 
za králiky, Otovi Lévaiovi za holuby a  La-
dislavovi Hájekovi za hydinu.

ZO SZCH Senec

FUTBALOVÁ MINILIGA SENCA ZÍSKALA MANDÁT V ŠTRUKTÚRACH SZMF

V dňoch 22. a 23.11.2014 sa v Nitre usku-
točnilo zasadanie Valného zhromažde-
nia Slovenského zväzu malého futbalu 
(SZMF). Celkovo sa zúčastnili zástup-
covia 16 regionálnych líg. Na programe 
Valného zhromaždenia boli organizačné 
zmeny a reštrukturalizácia zväzu s úmys-
lom rozhýbať minifutbalovú komunitu  
na Slovensku. Medzi hlavné zmeny SZMF 
patrí prijatie nových stanov, prijatie no-
vých členov a voľba nového vedenia. No-
vým prezidentom SZMF sa stal Stanislav 
Cintavý (doteraz pôsobiaci ako hlavný 
tréner reprezentácie). Do výkonného vý-
boru boli zvolení Mile Kovačevič (vice-
prezident SZMF), Peter Králik (generálny 
sekretár), Robert Kmeťo, Javer Gusejnov, 
Radoslav Dosedel, Luděk Neuschl, On-
drej Kačmár a Martin Panák.
Futbalová miniliga Senca pôsobí iba štvr-
tú sezónu, ale poznajú ju „v rodine ma-
lého futbalu“ už na celom na Slovensku. 

Nemá takú tradíciu ako napríklad tridsať-
ročné miniligy v Banskej Bystrici, či Tren-
číne (pozn.: v lige majú momentálne spo-
lu cez 150 družstiev, FMS má len 14!), ale 
je už minimálne tak známa, ako jej staršie 
kolegyne. Domovským sídlom FMS je 
jedno miniihrisko na ZŠ Mlynskej v Senci. 
Jeden z najväčších úspechov FMS  
na zhromaždení v Nitre bol ten, čo sa 
viacerým ligám na Slovensku nedarí, keď 
zástupcovia vedenia predstavili činnosti 
Detskej futbalovej miniligy Senca, kto-
rá má túto sezónu už druhé pokračova-
nie. Senec za to dostal uznanie a viacerí 
predstavitelia si pýtali informácie a rady, 
ako sa vyvarovať problémom pri organi-
zácii detských súťaží. 
O tomto úspechu na diplomatickom poli 
povedal niečo predseda FMS – Radoslav 
Dosedel: „Teší nás, že sa nám dosta-
lo takejto cti, že sa môžeme podieľať  
na novom zrode fungovania malého fut-
balu na Slovensku. Už po prvom dni bola 
naša miniliga navrhovaná predstaviteľmi 
aj tradičnejších líg na Slovensku na vedú-
ce funkcie. Nakoniec sa mi dostalo pocty, 
kandidovať na post viceprezidenta SZMF. 
Tento post mi ušiel tesne, keď o vlások  
v druhom kole volieb ma porazil silný kan-

didát – predseda košickej miniligy pán 
Kovačevič. Úprimne mu však gratulujem, 
ako všetkým zvoleným do nového výkon-
ného výboru SZMF a tešíme sa s nimi  
na novú spoluprácu. Ďalším členom de-
legácie bol aj Juraj Gubáni, predseda Ko-
misie športu mesta Senec a podpredse-
da FMS: „Možno si to niekto neuvedomu-
je, ale pre nás a mesto Senec je to riadne 
zadosťučinenie a veľký úspech! Už len to, 
keď Vám z východu Slovenska povedia, 
že sledujú našu činnosť a pochválili nám 
aj organizáciu Majstrovstiev Slovenska  
v plážovom futbale, naozaj poteší. Trošku 
ma mrzí, že sa kolega Radoslav Dosedel 
nestal viceprezidentom SZMF, lebo si to 
za svoju činnosť zaslúži. Ale my ideme 
ďalej a chystáme ďalšie novinky nielen  
v rámci Senca, ale i celého Slovenska.“

Zdroj a foto: www.fms.sk 



19SENČAN  január 2015 ŠPORT

Dušan Badinský a Ľudovít Szabo ďakujú za každý jeden hlas 
v komunálnych voľbách 2014!

28. ples Kolonistov

Ples sa koná 07. 02. 2015  
v sále Strednej odbornej školy 

(Montostroj SOU)
s obvyklým začiatkom o 19:00. 
Do tanca a na počúvanie bude 
hrať výborná hudobná skupina 

„SENÁTOR“.

Zamestnanci škôl zabojovali o Putovný pohár primátora mesta Senec
23. ročník mix volejbalového turnaja zamestnancov 
škôl mesta Senec o Putovný pohár primátora mesta 
Senec sa toho roku konal 5. decembra na Základnej 
škole J. G. Tajovského.
Tohoročný volejbalový maratón zamestnancov škôl 
hostila vynovená ZŠ  J. G. Tajovského. Na turnaji 
sa tradične zúčastňujú reprezentanti všetkých škôl 
nášho mesta, ale aj Mestského úradu v Senci a už 
druhýkrát sa k nim pridalo aj družstvo z Kráľovej pri 
Senci. Na ihrisku panovala tvrdá súťaživosť, hráči 
vydávali v boji o čo najlepšie umiestnenie maximum, 
ale nezabudli pritom na zásady fair play. Turnaj sa 
skončil v podvečer. Po nevyhnutnej sprche nasle-
dovalo vyhlásenie výsledkov a priateľské predvia-
nočné posedenie športovcov. Putovný pohár primá-
tora si na rok prisvojilo Gymnázium A. Bernoláka,  
na druhom mieste skončila ZŠ J. G. Tajovského  
a tretiu priečku obsadila ZŠ Mlynská.  

Text a foto: VCs

0905 797 105
0904 745 528

International Basket Cup 
Senec 2014 Winter edition 

28.-29.12.2014
6 teamov zo Slovenska, Českej 

republiky, Maďarska a Rakúska sa 
stretne v Senci na Slnečných jaze-

rách Juh v Hoteli Družba.

Vekové kategórie
U11 - ročníky 2004 - 2005 a ml. mix, 

chlapci, dievčatá
U13 - ročníky 2003 - 2004 a ml. mix, 

chlapci, dievčatá
U15 - ročníky 2001 – 2002 a ml. 

chlapci

El Niňo neutícha - Attila Koczkás víťazom sezóny
Nevieme, ako bol na tom klimatický feno-
mén El Niňo, ale senecký automobilový 
šprintér Attila Koczkás, alias El Niňo súťa-
žil aj v roku 2014 v plnej sile a stal sa tak 
víťazom sezóny maďarského šampionátu  
Westdragrace v kategórii A1- sériové vo-
zidlá. Naďalej súťaží s legendárnym trid- 
saťročným modelom Škoda Rapid, ktorý 
ho za celú sezónu nechal v štichu len raz. 
Attila Koczkás patrí aj na Slovensku do 
špičky automobilového šprintu vo svojej 
kategórii. Má titul Vicemajster Slovenska 
z roku 2012. Má šťastie, že jeho vášeň 
pre automobilový šport zdieľa aj manžel-
ka Karin, ktorá dokonca tiež súťaží a má 
na konte dve 4. miesta zo Slovakiaringu  
a z Dunajskej Stredy. Automobilový šprint 
je v našich končinách menej známa mo-
toristická disciplína, ktorá sa len zriedka 
dostáva do športových správ, čo sa odrá-

ža aj na sponzoringu. V tejto sezóne Attila 
Koczkás ďakuje za sponzorský príspevok 
primátorovi mesta Senec Karolovi Kválovi 
a Pete servisu Senec. El Niňovi gratulu-
jeme a prajeme, aby mal dostatok sily aj  
v roku 2015!                                         VCs

Inzercia 5/1/2015
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Hádzanári získali 2. miesto v B skupine a celkové 8. v medzinárodnom turnaji
V medzinárodnom turnaji mladších a starších žiakov Dobiáš Cup Rožnov pod Radhoštěm, ktorá sa konala 28. až 30. novembra 
2014, boli seneckí Starší žiaci úspešní. Ich tím získal v medzinárodnej konkurencii celkové 8. miesto.

Mestský úrad Senec, Mestské 
kultúrne stredisko Senec, Sprá-
va cestovného ruchu Senec, 
Senecké ľadové medvede – Pic-
card Senec a Ľadové medvede 
Bratislava už 17-ty krát pozývajú 
divákov na tradične prvú športo-
vo-kultúrnu akciu v novom roku 
v Senci - Trojkráľové kúpanie 
ľadových medveďov, ktoré sa 
uskutoční v utorok 6.1. od 13:30 
na pláži pod Hotelom Senec  
na severe Slnečných jazier.  
Po slávnostnom nástupe o 14:00 
sa otužilci ponoria do studených 
vôd Slnečných jazier.  
O dobrú náladu a zábavu divákov 
sa postarajú nielen ľadové med-

vede, ktoré si s chuťou zapláva-
jú v studenej vode Slnečných 
jazier, ale aj DJ Robo Matejka, 
ktorý ponúkne kvalitnú hudbu. 
Samozrejme “domáce med-
vede“ zo Senca sa predstavia  
v plnom počte aj s novými člen-
mi, ktorých počet sa neustále 
rozrastá – v roku 2014 sa k Se-
neckým ľadovým medveďom pri-
dali oficiálne aj prvé dve dámy – 
ľadové medvedice. Pre divákov je 
pripravené chutné občerstvenie 
a výborný čaj na zahriatie. Otu-
žilci sa tešia na všetkých divákov, 
ktorí ich prídu podporiť a stráviť 
príjemné sviatočné popoludnie 
na Slnečné jazerá do Senca.

Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov


