7. februára pôjdeme opäť k urnám.

Ročník 25

február 2015

Trojkráľového kúpania Ľadových medveďov sa zúčastnilo 138 mužov a 23 žien, medzi nimi aj štvorročná Natálka. Najstarší ľadový medveď sa narodil v roku 1939. Účastníci 17. ročníka Trojkráľového kúpania sa tešili zo slnečného počasia a z ľadovej vody.

Referendum o ochrane rodiny

Senec má 18 019 obyvateľov

Referendum o ochrane rodiny sa rozhodnutím prezidenta SR bude konať 7. februára 2014 od 7:00 do 22:00.
V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
• Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
• Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?
• Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Okrsky v Senci zostávajú v podstate tie isté. Pri referende je možné niektoré okrsky zlúčiť. Mesto využilo túto
možnosť, aby ušetrilo finančné prostriedky. Zlúčené
však budú len okrsky, ktoré sa nachádzajú v rovnakej
budove, aby každý občan našiel svoj okrsok bez akýchkoľvek problémov. Ak sa nebudete nachádzať počas
konania 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.
MO

K 1. januáru 2015 sa Senec podľa
Evidencie obyvateľstva rozrástol
o 405 obyvateľov. Oproti
minuloročným 17 615 je teraz
Senčanov už 18 019.
Prírastok - 944 ľudí (443 mužov
a 501 žien)
K trvalému pobytu sa v minulom
roku prihlásilo 702 ľudí, z toho
317 mužov a 385 žien. V roku
2014 sa narodilo 242 malých
Senčanov, 126 chlapcov a 116
dievčat).

Úbytok - 539 ľudí (247 mužov
a 292 žien)
V roku 2014 sa odhlásilo 405
obyvateľov - 179 mužov a 226
žien. Úmrtí bolo 134 (68 mužov
a 66 žien).
Priemerný vek Senčana je
38,22 roka.
Prvou Senčankou, ktorá sa
narodila v tomto roku, 1.1.2015,
teda presne na Nový rok, je
dievčatko, Eszter Hideghéty.

Pozvánka
na februárové zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
19.2.2015 o 9:00
v reštaurácii Nostalgia
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Mestské zastupiteľstvo zvolilo členov komisií
Na prvom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa konalo 15. januára, sa poslanci stretli rokovať o menšom počte bodov ako zvyčajne.
Na úvod informoval primátor mesta Ing.
Karol Kvál poslancov o dianí v meste.
Pri návrhu na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senci poslanci
OZ Moje mesto deklarovali, že nesúhlasia s tým, že nemajú zastúpenie v Mestskej rade. V tejto veci podali aj podnet
na Prokuratúru. Väčšina poslancov však
odmietla zmeny v zložení Mestskej rady
s odôvodnením, že hlasovanie bolo tajné
a Mestské zastupiteľstvo si počká na vyjadrenie prokurátora. Poslanci OZ Moje
mesto potom vyhlásili, že v súvisiacich
bodoch rokovania nebudú hlasovať. Slo-

vo dodržali a nehlasovali ani v prípadoch,
keď sa schvaľovali ich vlastné návrhy
na zmeny v zložení komisií. Hlasujúca
väčšina ich návrhy napriek tomu podporila a schválila.
V novom volebnom období muselo Mestské zastupiteľstvo v Senci odvolať zástupcov mesta v SCR, s.r.o. a v Dalkii, a.s.
Hneď po odvolaní volili poslanci nových
členov dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu
Senec, s.r.o., ktorými sa s účinnosťou
od 1. februára stali:
Ing. Janette Matúšová,
Ing. Nataša Urbanová, PhD.,
Mgr. František Podolský,
Rezső Duray
Ing. Dušan Badinský.

Novými členmi dozornej rady za Mesto
Senec v spoločnosti Dalkia, a.s. sa stali:
Mgr. Ivan Fendek
Zoltán Polák.
Poslanci tiež schválili nárok na dovolenku
primátora mesta Senec a zástupcu primátora dlhodobo uvoľneného na výkon
verejnej funkcie.
Celé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci je možné sledovať naživo
alebo neskôr aj zo záznamu na www.zastupitelstvo.sk.
Ďalšie zasadnutie je naplánované
na 19. februára 2015 o 9:00 v reštaurácii
Nostagia. Program zasadnutia a materiály budú zverejnené na webovej stránke
mesta Senec.
MO

Zloženie komisií pri MsZ v Senci na volebné obdobie 2014-2018
Komisia finančná
1. Mikuláš Bertók
predseda
2. Michal Krajčovič
3. Kristína Černayová - Harvanová
4. Maroš Ožvald
5. Jozef Koiš
6. Gabriel Agárdy
7. Imrich Szabó
8. Eugen Németh
9. Zoltán Polák
Komisia výstavby
a územného plánovania
1. Rudolf Bittner
predseda
2. Oľga Ďuranová
3. Peter Šimonič
4. Boris Tušer
5. Peter Príbelský
6. Marián Ištvánfi
7. Gejza Varga
8. Zoltán Kása
9. Peter Sedala
Komisia životného prostredia
1. Zdeněk Černay
predseda
2. Tibor Šimonič
3. Miroslav Žbodák
4. Jozef Frčo
5. Jozef Olas
6. László Vojtek
7. Kristián Németh
8. Gabriel Klokner
9. Ján Maglocký
Komisia sociálna a zdravotná
1. František Podolský
predseda
2. Renáta Šišková

3. Magdaléna Fulová
4. Magdaléna Príbelská
5. Anna Širilová
6. Gabriella Németh
7. Júlia Durayová
8. Emese Dobošová
9. Anna Straňáková
Komisia kultúry a rozvoja
vzdelávania
1. Rudolf Galambos
predseda
2. František Podolský
3. Monika Snohová
4. Ivan Fendek
5. Silvia Nádaská
6. Gyula Bárdos
7. Júlia Erdélyi
8. Alžbeta Nyáriová
9. Henrich Polakovič
Komisia podnikateľskej činnosti
1. Mária Hudáková
predsedníčka
2. Ladislav Nádaský
3. Jasmin Bosnič
4. Ingrid Bulavčiaková
5. Szilárd Németh
6. Peter Morvay
7. Daniela Hrčková
8. Katarína Laborecká
9. Róbert Poór
Komisia športu
1. Juraj Gubáni
predseda
2. Vladimír Chríbik
3. Róbert Jonáš
4. Patrik Pomichal
5. František Gábriš
6. Jana Némethová

7. Karol Bednárik
8. Gabriela Rebrošová
9. Ivan Kolembus
Komisia cestovného ruchu
1. Zoltán Kovács
predseda
2. Linda Bittnerová
3. Veronika Pribylková
4. Rezső Duray
5. Ľuboslav Majerovský
6. Emanul Debnár
7. Juraj Poizl
8. Radoslav Dosedel
9. Attila Csuka
Komisia priestupková
a verejného poriadku
1. Jana Turanská
predsedníčka
2. Peter Šušla
3. Pavol Škovránek
4. Peter Glončák
5. Lukáš Szabo
6. Štefan Rovenský
7. Zoltán Horáček
8. František Šušla
9. Ladislav Žittňan
Redakčná rada mestských
novín Senčan
1. Gabriella Németh
predsedníčka
2. Marek Vincze
3. Helena Krajčovičová
4. Miklós Mészáros
5. Mária Rovenská
6. Helena Čajková
7. Monika Škovránková
8. Helena Nemcová
9. Martina Jančovičová

Bernolákovo a Novú Dedinku spojí cyklotrasa
Bernolákovo a Novú Dedinku spojí cyklotrasa, ktorá
bude viesť prevažne popri
toku Čierna voda. S jej výstavbou začali koncom minulého roka, cyklisti ju budú
môcť využívať od októbra.
Financovaná je z eurofondov.
Zdroj: BSK

Upozornenie na povinnosti prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Hlásenie s údajmi potrebnými na vyrubenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sa podáva každoročne. Tento
rok do 15.2.2015 podľa
skutočnosti z roku 2014.
Táto povinnosť sa vzťahuje
na všetkých prevádzkovateľov okrem fyzických osôb
– nepodnikateľov, ktoré
prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia len
na vlastné potreby v domácnosti.
Hlásenie sa podáva podľa
VZN mesta Senec o ochrane ovzdušia... č. 1/2010.
Tlačivo je v Prílohe č. 3 tohto VZN. Hlásenie je možné
poslať poštou alebo podať
osobne v podateľni Mestského úradu v Senci. MsÚ
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Senec je bohaté mesto, musí však rozumne hospodáriť
Rozpočet mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo ešte v decembri. Aké investície čakajú Senec v roku 2015,
na čo si budeme musieť počkať a prečo sa bude investovať práve takto - na tieto otázky odpovedá primátor
mesta Senec Ing. Karol Kvál.

• Senec vychádza z analýz ako finančne
zdravé mesto, ktoré je v rámci Slovenska
považované za bohaté. Do čoho bude
v tomto roku investovať?
Hovorí sa o tom, že Senec je bohaté mesto, aj preto, že hospodárime
s peniazmi rozumne. Aj v tomto roku musíme peniaze vynakladať na rozumné veci.
Ak chceme, aby sa naše mesto rozvíjalo,
okamžite potrebujeme nadstavbu školy
ZŠ Mlynská. Pracuje sa už na jej projektovej dokumentácii. Vyzerá to tak, že budeme musieť nadstavbu financovať sami, ale
robíme na tom, aby nám pomohol niektorý
zo štátnych orgánov. Aby sme aspoň časť
peňazí získali z iných zdrojov.
Nadstavba ZŠ Mlynská bude stáť do 1 milióna eur, ale prinesie so sebou aj ďalšie
náklady. Nové priestory musíme vykurovať, zariadiť a personálne zabezpečiť.
Zariadenie, energie a mzdy nie sú nízke
položky.
Pripomeňme tiež, že sa nejedná len o
senecké deti, ale aj o deti z okolia. Ak by
šlo len o naše senecké deti, problém nemáme. Máme okolo 500 mimoseneckých
detí, ale slabé obce, z ktorých k nám prichádzajú, by nedokázali postaviť a uživiť
pre ne školu. Týmto obhajujeme našu požiadavku o pomoc od štátu.
Na druhej strane, ak máme plné ško-

ly, dostávame od štátu na deti peniaze
a nemusíme ich dotovať. Môžeme potom
do nich aj investovať.
• Aké ďalšie investície bude mesto realizovať v tomto roku?
Musíme rozšíriť čističku odpadových vôd.
Chceme sa uchádzať o grant, ale keďže
sme v bratislavskom kraji, ktorý ako bohatý región nemá také veľké možnosti
ako ostatné časti Slovenska, bude to asi
problém.
Napriek tomu sa nevzdávame a o grant
zabojujeme.
• Postúpi mesto ďalej aj v tvorbe nových
miest pre škôlkarov?
Situáciu s nedostatkom miest v škôlkach
riešime postupne už od roku 2008, kedy
nám začali pribúdať deti. Takmer každý
rok sa nám podarilo vytvoriť nadstavbou,
prístavbou alebo elokovaným pracoviskom (Hurbanova ves, Blatné) nové miesta.
V minulom roku sa nám podarilo spustiť
celú novú škôlku na Slnečných jazerách.
Tento rok to nevidím veľmi optimisticky,
pretože investícia do nadstavby základnej
školy výrazne zaťaží rozpočet mesta na
rok 2015.
• Ako to bude vyzerať tento rok s eurofondmi?
Dva projekty ISRMO máme za sebou, rekonštrukciu ZŠ Tajovského a nadstavbu
Materskej školy na Košickej ulici, kam deti
nastúpili len teraz, 19. januára.
Dva ďalšie projekty máme pred sebou –
Revitalizácia verejného priestranstva v
zóne Západ (na verejnom priestranstve
ohraničenom ulicami Tajovského, Košická, Pribinova a Sokolská), kde sa začalo s
prácami pred dvoma týždňami a nadstavba Strediska sociálnych služieb.
Čaká nás tiež elektronizácia Mestského
úradu. Samozrejme, bol by som veľmi rád,
ak by sme získali financie aj na čističku
odpadových vôd.
• V rozpočte sú vyčlenené aj prostriedky
na cesty a parkoviská...
Áno, máme vyhradené prostriedky
na parkovisko pri Maratone, na Šafárikovej, vytvoríme autobusovú zastávku
na Bratislavskej za pumpou, aby ani títo
Senčania nemali ďaleko na autobus.
Budeme robiť prechod pre chodcov pri
Kauflande, ktorý aj osvetlíme, a budeme
tiež pokračovať v budovaní cyklotrasy,
tentokrát od Billy po Tesco. Myslíme aj na
údržbu ciest, na ktorú Mestské zastupiteľstvo schválilo celkom slušný balík peňazí.

V porovnaní napríklad s Bratislavou, Malackami alebo Pezinkom určite nemáme
horšie cesty. Práve naopak.
• Rozpočet počíta so zakúpením novej zametačky. Mesto predsa už jednu má.
Mesto má veľkú zametačku a plánujeme
kúpiť malú, ktorá je určená na chodníky
a miesta, kam sa nevieme dostať s veľkou.
Pri tejto príležitosti by som chcel poprosiť obyvateľov mesta, aby netvorili čierne skládky. Ich likvidácia mesto stojí čas
a peniaze, ktoré by sme vedeli využiť aj
lepšie. Máme v Senci zberný dvor, ktorý
je obyvateľom k dispozícii a netreba tam
platiť žiadne ďalšie poplatky.
Rátame aj s väčším vysádzaním zelene.
Mesto by malo dostať finančné prostriedky v rámci rozširovania diaľnice od Národnej diaľničnej spoločnosti.
Nevieme, v akom termíne prídu, ale budú
viazané na výsadbu zelene.
• Ako mesto pokročí v prevencii vytápania
domov?
Čistíme kanalizačné vpuste a hľadáme tých, ktorí púšťajú dažďovú vodu
do splaškovej kanalizácie. Vytápa nás totiž splašková kanalizácia, ale ide z nej čistá dažďová voda.
Musíme nájsť páchateľa a primäť ho
k tomu, aby odviedol dažďovú vodu tak,
ako má, do dažďovej kanalizácie.
• Ako to vyzerá s výstavbou diaľničného
privádzača Blatné?
Na jeseň som dostal list, v ktorom NDS
píše, že práce sa začnú v apríli 2015. Podľa mojich informácií z tohto roka sa však
práce začnú najskôr koncom roka. Dúfajme, že sa to už ďalej neposunie.
• Mesto pozastavilo budovanie Mestského domu v minulom roku kvôli nedostatku
miest v škôlkach. Posunie sa tento projekt
v tomto roku?
Mestský dom je pozastavený. V Senci
máme momentálne dôležitejšie veci, ktoré
musíme riešiť prednostne.
• Ako vidíte výstavbu športovej haly
v Senci?
Mám informáciu, že sa onedlho začnú
práce na hale pre loptové športy v areáli
Gymnázia Antona Bernoláka, ale hľadáme
možnosti a rokujeme, ako priniesť Senčanom mestskú športovú halu.

Ak chcete položiť otázku primátorovi
mesta Senec Ing. Karolovi Kválovi,
napíšte nám na sencan@senec.sk.
Martina Ostatníková
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Prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec
Mesto Senec ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej
dokumentácie usporiadalo 21.01.2015
o 16:00 v sobášnej miestnosti MsÚ
v Senci Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec s výkladom spracovateľa. Zákon stanovuje,
že koncept musí byť zverejnený aspoň
30 dní, aby si ho verejnosť mala možnosť
preštudovať. Mesto Senec predĺžilo túto
dobu na 60 dní.
V sobášnej miestnosti sa zhromaždili občania a predstavitelia občianskych
združení, ktorí si vypočuli výklad obstarávateľa (Mesto Senec) a spracovateľa (HUGPRO, s.r.o.) a doplnili ho svojimi otázkami, názormi a požiadavkami. Najviac spomínanými oblasťami boli Martinský les,
Family park alebo Stará hora. Občania sa
zaujímali aj o plánovanie riešenia dopravy, o vodohospodárske riešenie mesta

a protipovodňové opatrenia, o regulatívy,
ale aj o celkovú víziu mesta Senec do
budúcnosti. Či bude Senec rekreačným
mestom, mestom logistickým centier alebo rodinným mestom a ako by mohli byť
tieto rôzne pohľady zosúladené. Diskusia
bola búrlivá a je veľmi dobré, že sa občania zaujímajú o taký dôležitý dokument,
akým bude nový Územný plán mesta.
Ako na prerokovaní odznelo viackrát,
všetky požiadavky musia byť doručené
písomne, pretože budú podkladom pre
spracovanie invariantného návrhu. Občania mali možnosť podať svoje požiadavky
do podateľne Mestského úradu do 30.
januára 2015.
Aké budú ďalšie kroky?
Obstarávateľ a spracovateľ invariantného
Návrhu Územného plánu mesta Senec
(čiže už jediného návrhu, bez variantov)
budú všetky pripomienky a návrhy zvažo-

Diaľnice pre ZŤP od 1.1.bezplatné

vať a podľa ich oprávnenosti, zákonnosti
a realizovateľnosti ich buď zapracujú alebo odôvodnia ich nezapracovanie.
Invariantný návrh sa opätovne prerokuje
so všetkými dotknutými obcami, štátnou správou a samosprávou, dotknutými
právnickými osobami a v neposlednom
rade s verejnosťou.
Všetky pripomienky sa opäť buď zapracujú do Návrhu Územného plánu mesta
Senec alebo odôvodnia ich neakceptovanie.
Výsledný návrh bude postúpený na posúdenie nadriadenému orgánu územného plánovania a až potom ho bude môcť
Mestské zastupiteľstvo ako orgán územného plánovania schvaľovať uznesením,
ktorým sa schváli Všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokumentácie.
Martina Ostatníková

Seniori s pestrým programom

Žiadať o výnimku z úhrady diaľničnej známky
môžu požiadať držitelia parkovacieho preukazu
NDS na predpísanom tlačive, ktoré sa dá získať
u informátora na MsÚ v Senci.
ZO SZŤP
Senec

Zápis do materských škôl
Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Senec pre školský rok 2015/2016:
MŠ Fándlyho: 26. – 27. 2. od 13 do 17:00
MŠ s VJM Fándlyho: 9. – 10. 03. od 15 do 17:00
MŠ Kollárova: 16. 02. od 8:00 do 18:00
MŠ Košická: 18. 02. od 9:00 do 15:30
MŠ Kysucká: 24 .02. od 12:00 do 17:30
MŠ Slnečné jazerá: 26. – 27. 02. od 14 do 16:30
Čo budete potrebovať:
• vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, žiadosti si rodičia môžu
vyzdvihnúť v MŠ alebo si ich stiahnuť z webu
• písomnú žiadosť musí rodič vyplniť a dať si
ju potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a
dorast
• ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Zdroj: MŠÚ Mgr. A. Kubliniak

V SOŠ členovia Miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska „pri
jedličke“ uzatvárali úspešný rok. Spomenul to aj predseda Ing. Vladimír Kopecký. Sú to nielen celoročné návštevy
Horných Salíb, ale aj hodnotné kultúrno-spoločenské podujatia. Pozreli si
v Slovenskom národnom divadle divadelné hry „Jana Eyrová“ a „Je úžasná“,
v MsKS „Šialené nožničky“. Navštívili
hrad Červený Kameň, Štúrovo a Ostrihom a záhradkársku výstavu v Trenčíne.
„Bodkou“ býva čokoládovňa v Kittsee.
Výpočet by nebol kompletný, keby sme
Inzercia

Riadková inzercia
• Máte dlhy? Vyriešime Vám ich. 0905907521.
• Rodičom: Ahoj mami. Len si tak sedím v obývačke a som homosexuál. Nevravím ti to a radšej ani tatkovi, pretože by ste to ako veriaci nepochopili a odsúdili,
píšem to teda do Senčana. Milujem vás z celého srdca, kiežby ste mali radi aj vy
mňa takého aký som. Nie, nie je na mne vidieť, že som gay. Váš syn.
homofobia@azet.sk

nespomenuli februárovú výročnú členskú schôdzu, Majáles, stretnutie v Mesiaci úcty k starším a posedenie „pri jedličke“ s dychovou hudbou „Senčanka“,
na ktorom sa opäť zúčastnil primátor
Ing. Karol Kvál. Poďakoval sa seniorom
za ich prínos pre mesto Senec, i za podporU v opätovnom zvolení v komunálnych voľbách. Predstavil svojho nového zástupcu Ing. Dušana Badinského
a potvrdil, že jedným z ťažiskových bodov
úloh samosprávy bude naďalej vytvárať
čo najvhodnejšie podmienky pre realizáciu seniorov. (er), Foto: Ján Lošonský
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Názor na referendum
1. Ovplyvní toto referendum nejako môj život? Nie sú to vyhodené peniaze?
Referendum je prejavom priamej demokracie, kedy sami občania rozhodujú o budúcnosti svojej krajiny. Zákonodarstvom riešime
nielen praktické záležitosti každodenného
života, ale definujeme i hodnoty, na ktorých
stojí celá spoločnosť. Kým praktické veci
sa týkajú najbližších týždňov, mesiacov, či
rokov, hodnotové základy sa týkajú celých
stáročí a samotnej civilizácie. Podomletie
základov znamená pomalé, ale isté zrútenie.
V súčasnosti je u nás nepochybná snaha o
tichú radikálnu zmenu nášho zákonodarstva
a základov našej spoločnosti prostredníctvom ideologickej lobby záujmových skupín.
A deje sa to bez vedomia občanov. Referendum iba reaguje na túto snahu. G. K. Chesterton pred sto rokmi povedal, že “demokracia verí, že najdôležitejšie veci sa musia
prenechať na samotných bežných ľudí – ako
spájanie pohlaví, výchova detí, zákony štátu.
Demokracia nie je v protiklade s tradíciou.
Tradícia odmieta podvoliť sa malej a arogantnej oligarchii ľudí. A referendum umožňuje
bežným ľuďom rozhodovať o sebe. Bolo by
krátkozraké myslieť si, že cena referenda v
prepočte asi 1,2 eur na občana je príliš vysoká cena. Akokoľvek, ak nebude referendum,
podobné a možno i väčšie prostriedky budú
použité na ideologizáciu našej krajiny.Na to,
aby ideológia zvíťazila vždy stačilo, aby väčšina neurobila nič.
2. Je referendum proti ľudským právam?
Ústavný súd sa vyjadril, že referendum nie je
proti ľudským právam. Referendum iba žiada
zachovanie súčasného stavu. Mali by sme sa
skôr opýtať ideologických lobby: Je vari súčasná Ústava SR a naše zákonodarstvo proti
ľudským právam? Je tu totiž očividná snaha
podsúvať nové práva pre isté záujmové skupiny. Samotné spochybňovanie referenda je
znakom spochybňovania nášho zákonodarstva. Potichu pripravovaná Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv alebo
Celoštátna stratégia rodovej rovnosti, ktoré
neakceptovali väčšinu pripomienok, sú jasným prejavom snahy hodnotovo predefinovať našu krajinu, ľudské práva, spoločenský
pohľad na človeka, na jeho výchovu, na morálnosť, čiže predefinovať tzv. antropologické
základy spoločnosti, najprv prostredníctvom
výchovy a zmeny mentality (“stratégie”), a
potom i zmenou zákonodarstva. A deje sa to
vo veľkej miere bez vedomia a súhlasu občanov.
3. Nie je toto referendum o niečom, čo už
teraz je aj tak garantované v slovenskom zákonodarstve?
Keby neprichádzalo k jasným útokom na
súčasné zákonodarstvo, tak by referendum
nebolo potrebné.
4. Nie je referendum netolerantným útokom na homosexuálov?

Nemajú homosexuáli právo na lásku?
Ak pod slovom láska rozumieme čisto citovú
či sexuálnu náklonnosť, tak v súčasnosti žiaden zákon neupiera homosexuálom takúto
lásku. A neupiera ju ani heterosexuálom žijúcim vo voľnom spolužití. Ak pod slovom láska
rozumieme manželskú lásku, tak dve osoby
rovnakého pohlavia jej nie sú schopné, pretože manželská láska je viac ako „vznešený
ľudský cit“. Manželská láska je trvalý zväzok
vytvorený rozhodnutím vôle na základe pohlavnej rozličnosti a vzájomného dopĺňania
sa. Takýto manželský zväzok ako právna
inštitúcia je stabilným prostredím pre reprodukciu a výchovu detí a základnou stavebnou bunkou spoločnosti. Nie je diskrimináciou tvrdiť, že heterosexualita je požiadavkou
pre manželstvo. Znamená to vychádzať z objektívnej podmienky, ktorá je predpokladom
manželstva.Manželstvo v priebehu stáročí
prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných
postojoch. Pri týchto rozdielnostiach savšak
nemá zabúdať na spoločné a trvalé črty.
Často nie samotní homosexuáli, ale ideologické lobby, ktoré ich v mnohých prípadoch
ani nezastupujú, žiadajú zmenu tejto definície manželstva. A deje sa to bez priameho
rozhodnutia obyvateľov tejto krajiny.
5. Nie je referendum nanucovaním kresťanského pohľadu na svet?
Naopak, ide skôr zo strany ideologických
lobby o nanucovanie ich nového pohľadu
na svet, ide o „ideologickú kolonizáciu“ našej spoločnosti: “Prichádzajú medzi ľud s
nejakou ideou, ktorá nemá s tým ľudom nič
spoločné. To isté robili diktatúry minulého
storočia.Vstúpili so svojou doktrínou” (pápež
František v súvislosti s gender ideológiou).
Ide o novú totalitu. Nenachádzame sa pred
súkromnou vecou či náboženskou voľbou,
ale pred skutočnosťou, ktorá má svoj základ
v samotnej prirodzenosti človeka, ktorý je
mužom a ženou. A ide aj o samotnú pluralitu
v spoločnosti. Nie, manželstvo muža a ženy
nie je to isté ako zväzok osôb rovnakého pohlavia. Rozlišovať neznamená diskriminovať,
naopak, znamená rešpektovať. V dobe, kedy
sa tak veľmi nástojí na bohatosti pluralizmu
a kultúrnej a sociálnej rozličnosti, je naozaj
protirečivé minimalizovať základné ľudské
odlišnosti. Otec a matka nie sú to isté. Buďme
pozorní na to, aby sa nám v snahe predložiť a
chrániť domnelé právo dospelých nestalo, že
odložíme na bok prvotné právo detí, právo na
to, aby mohli počítať so vzorom otca a matky,
právo mať otca a mamu.
6. Je referendum proti sexuálnej výchove na
školách ako takej?
Referendum nie je proti sexuálnej výchove
detí na školách. Obhajuje však prvotné a prirodzené právo vlastných rodičov na výchovu
svojich detí. Štát a pomocné výchovné inštitúcie (školy, výchovné zariadenia, nábožen-

ské inštitúcie) majú odvodené, druhotné právo na výchovu detí. Musí sa však rešpektovať
psychologický vývin dieťaťa a jeho morálne
dozrievanie. Tu nejde o to, či deti majú alebo nemajú v pravom časedostať základné
informácie o biológii či zdraví človeka, o sexualite.Referendum chce iba chrániť deti a
mládež pred ideologizáciou ich sexuálnej výchovy a pred morálnym rozkladom. Referendom chceme dať možnosť rodičom i deťom
odmietnuť rôzne ideológie,možnosť ohradiť
sa, ak budú ich deti napríklad „poučené“ v
materskej škôlke, aby si včas vybrali pohlavie a „rozhodli sa, či budú chlapčekom alebo
dievčatkom“, ak ich v škôlke budú učiť o technikách masturbácie alebo im budú púšťané
detské videá s postavičkami masturbujúcich
genitálií. Podľa vývoja v iných krajinách sú
odôvodnené isté obavy. V západných krajinách je stále viac zdokumentovaných prípadov, kedy sú rodičia prenasledovaní v prípade, že nesúhlasia s takouto sexuálnou “výchovou”.V našej krajine už máme skúsenosti
s totalitou štátu, ktorý ideologicky zasahoval
do všetkých oblastí života jednotlivca.
7. Nebude deťom lepšie pri milujúcej dvojici
homosexuálov ako v detskom domove?
Argumentácia detskými domovmi je zavádzajúca.Detské domovy sú dôsledkom rozpadu rodiny a morálnej nezrelosti rodičov.
Deti sú obeťami. Majú právo na otca a mamu.
Spoločnosť sa má snažiť im vytvoriť čo najvhodnejšie prostredie, čo najbližšie k prirodzenej rodine, a nie experimentovať. Budú
znovu len obeťami. Dvaja ľudia rovnakého
pohlavia nemôžu nahradiť otca a mamu. Deti
a mládež nie sú pokusnými králikmi! Hrôzy
manipulácie vzdelávania, ktoré sme zažili
počas genocíd veľkých diktatúr v 20.storočí
nevymizli; udržujú svoju aktuálnosť v rozličných podobách a návrhoch, pod zámienkou
modernosti, tlačia na deti a mladých, aby
nasledovali cestu diktatúry «uniformného
myslenia».
8. Čo by ste urobili, keby vám vaše dieťa povedalo, že je homosexuál?
Táto otázka nijako nesúvisí s referendom.
Odmietnuť ideologizáciu pohľadu na rodinu
neznamená odmietnuť homosexuála ako
človeka, ani poprieť jeho ľudskú hodnotu
alebo práva.Sú homosexuáli, ktorí ani nechcú homosexuálne manželstvá či adopcie.
Referendum však nie je o boji proti homosexuálom, ale obranou proti ideologickým
lobby. Vo Francúzsku boli napríklad niektorí
ľudia zatknutí len kvôli tričku s logom, ktoré
zobrazovalo rodinu otca, mamy a detí.Takýto
ideologický tlak napokon spôsobuje odpor
obyvateľstva voči homosexuálom samotným. Musíme vyzývať ustavične k tomu, aby
v reči, ale aj v srdci, nebolo agresivity a násilia proti žiadnemu človeku.
Juraj Vittek, Andrej Šottník, Tomáš Krampl
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Dvakrát zo Základnej školy J. G. Tajovského - sústredenie a výlet do vianočnej Viedne
4. a 5. decembra 2014 sme ôsmy raz
absolvovali sústredenie anglického a nemeckého jazyka v priestoroch Penziónu
BAT na Slnečných jazerách pod vedením
Mgr. Eriky Sevkovej a Mgr. Anny Winklerovej. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov zo 6.
až 8. ročníka z troch seneckých základných škôl (ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská,
ZŠ Molnára), z Gymnázia A. Bernoláka
a 5 učiteľov.
Jazykové sústredenie bolo zamerané na
zdokonaľovanie komunikatívnych zručností, čítanie s porozumením, počúvanie
s porozumením, na gramatiku, jazykové
hry a reálie Anglicka a Nemecka. Na hodinách, ktoré trvali dlhšie ako klasické
školské vyučovacie hodiny, komunikovali v anglickom a nemeckom jazyku bez
akýchkoľvek zábran a strachu.
Sústredenie sa žiakom veľmi páčilo, škoda je len, podľa slov žiakov, že netrvalo
dlhšie.
Ďakujeme vedeniu mesta Senec za finančný príspevok, za ktorý sme mohli
bez väčších výdavkov uskutočniť sústredenie. Vďaka patrí aj vedúcej rekreačného zariadenia BAT Ing. E. Paulechovej.
Mgr. Erika Sevková

Veľkým zážitkom pre šiestakov a siedmakov, ktorí 11. decembra 2014 prvýkrát
navštívili vianočnú Viedeň, boli vianočné
trhy na Radničnom námestí. Už v autobuse sa dozvedeli zaujímavosti z histórie
Rakúska, histórie Viedenských vianočných trhov a rôzne zaujímavosti napríklad aj o Sacherovej torte. Pri nákupoch
si precvičili slovnú zásobu z nemeckého
jazyka. V radnici obdivovali tvorivé diel-

Reperka Alessia Capparelli natočila klip na ZŠ na Mlynskej
Alessia je talentované šestnásťročné dievča, ktoré sa rozhodlo, že bude robiť slovenský rep. Je absolventkou ZŠ na Mlynskej.
V školskom prostredí bola vždy niečím iná,
nezapadla do davu, čo sa odrazilo na jej
komplikovaných vzťahoch so spolužiakmi.
Aj tieto skúsenosti sú v pozadí jej súčasných
repových textov. Sebavedomie jej dodal
prekvapivý úspech videí, ktoré zverejnila na
sociálnych sieťach. Začínala spievaním pomalých lyrických piesní a dostala sa k repu,
pretože reper si môže povedať čo len chce a
sloboda prejavu je pre Alessiu to najdôležitejšie. Spolupracuje s Michalom Strakom, na
slovenskej repovej scéne známym ako Ego,
ktorý ju pozval medzi mladých interpretov,
ktorí sa predstavia na jeho najnovšom CD
pod názvom Podzemgang. „Snažili sme sa
nájsť reperku. Ona bola najlepšia zo všetkých báb, ktoré sa prihlásili. Alessia priniesla text, ktorý ma zaujal, lebo ona je schopná
počúvať, možno baby sú také, že sú schopné počúvať, aj si to zobrať k srdcu. Určite
si zaslúži tento klip a aj pozornosť ľudí.“ –
povedal Ego v prestávke natáčania klipu s
Alessiou v budove ZŠ na Mlynskej. O svojej
skladbe na pripravovanom CD sa Alessia
vyjadrila takto: „Moja pesnička ukazuje na
to, že to na školách nie je ľahké. Ja chcem
motivovať decká k tomu, aby sa cez to preniesli a boli v niečom výnimočné. Tak ako

ne, kde malé deti vyrábali darčeky pre
svojich rodičov.
V prírodovednom múzeu vstúpili do sveta
živočíšnej ríše. Najviac ich však zachvátila súťažná horúčka o vianočných trhoch.
Zobrali to ozaj vážne, hľadali odpovede
nielen na trhoch, ale aj v samotnej radnici. Ako to dopadlo? No predsa víťazstvom
a sladkou odmenou.
Mgr. Erika Sevková

Šaliansky Maťko

20. januára sa zišlo v ZUŠ v Senci 24 recitátorov, víťazov školských kôl v okrese
Senec, aby súťažili v prednese slovenských povestí. Hlavnými organizátormi
bola Základná umelecká škola v Senci
a MO Matice slovenskej v Senci. Predsedom poroty bol herec a vynikajúci
recitátor pán Jozef Šimonovič, ktorý na
záver súťaže odovzdal ceny a prihovoril
sa recitátorom dobrými radami a hodnotením ich prednesov. MO Matice slovenskej daroval víťazom modranskú keramiku a odbor školstva písacie potreby.
Víťazi jednotlivých kategórií:

ja som skúšala hľadať niečo dobré v sebe,
aj keď ma mnohí nepochopili.“ Alessia žije
síce v očakávaní svojho možno prelomového debutu na tomto CD, ale už pripravuje
svoj vlastný album, ktorý chce vydať v máji
tohto roku, zároveň už hľadí za oceán, kde
sa rysuje spolupráca s producentom Domeno Beatz. Pri tom všetkom myslí aj na deti,
ktoré sa v škole stretávajú s podobnými ťažkosťami ako kedysi ona. Ponúkla spoluprácu Ivanovi Rezníkovi, riaditeľovi ZŠ Mlynskej na projekte, ktorý má podporiť udržanie
zdravých vzťahov v školských triedach. VCs

Víťazi 1. kat. /žiaci 2. a 3.r.ZŠ:
1. Adam Vietoris - ZŠ JGT Senec
2. Dáša Grambličková, ZŠ Malinovo
3. Katarína Strešňáková, ZŠ Miloslavov
Víťazi 2. Kat. /žiaci 4. - 5.r. ZŠ/
1. Jakub Pribylka, ZŠ JGT Senec
2. Jerguš Palaj, ZŠ Malinovo
3. Dominik Petrek, ZŠ Tomášov
Víťazi 3.kat. /žiaci 6. a 7.r. ZŠ/
1. Tim Koppl, GAB Senec
2. Veronika Kupkovičová, ZŠ Mlynská
3. Lucia Tichá, ZŠ JGT Senec
Recitátorom blahoželáme.
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Súkromná materská škola „Detský sen“ oslavuje 20. narodeniny

SMŠ rodinného typu je zriadená na Fándlyho 21 v Senci. Zriaďovateľkami SMŠ sú
Iveta Alfonzová a Alena Magdolenová.
SMŠ začala písať svoju históriu 1. 9. 1994
a bola zriadená na základe rozhodnutia
MŠ SR o zaradení našej MŠ do siete súkromných škôl ako 9. súkromná MŠ na Slovensku. Je jediná súkromná MŠ v Senci,
ktorá má akreditáciu Ministerstva školstva
SR. Je zriadená ako nezisková organizácia, nie je podnikateľský subjekt.
V roku 1994 sme začínali v priestoroch
na Lichnerovej ulici ako jednotriedka
pre 5-6 ročné deti. Poskytovali sme pre
deti okrem výchovno – vzdelávacieho procesu výučbu anglického a nemeckého jazyka a boli sme sme zameraní na intenzívnu prípravu detí do 1. ročníka ZŠ.
Záujem o škôlku rástol a vychádzali
sme z dopytu rodičov, ktorí mali záujem
o umiestnenie aj mladších detí. Po dvoch
rokoch sme sa presťahovali do nových
priestorov na Fándlyho ulici 21 v Senci,
do rodinného domčeka a našu SMŠ začali
navštevovať deti od 2,5 do 6 rokov.
Kapacita SMŠ je pre 34 detí, ktoré sú rozdelené do 2 tried. Zameranie škôlky sa postupne profilovalo na základe požiadaviek
rodičov. Zamerali sme sa na intenzívnu vý-

učbu anglického jazyka, ktorému sa venuje naša interná pani učiteľka s príslušnou
kvalifikáciou. Pretože anglický jazyk sa
stal každodennou súčasťou života v MŠ,
deti si ho osvojujú prirodzene s ľahkosťou im vlastnou, hravou formou. Vyšli sme
v ústrety rodičom, a predĺžili sme prevádzku MŠ od 7:00 do 17:30. Deti majú
v SMŠ plnohodnotný celodenný program
– výchovno-vzdelávaciu činnosť, rôzne
krúžky, aktivity, divadlá, exkurzie výlety.
Vzhľadom k tomu, že deti v dnešnej dobe
sú viac náchylné na choroby a majú rôzne
alergie, zamerarali sme sa na intenzívnu
starostlivosť o zdravie dieťaťa a vytváranie zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravé dieťa“, vytvorili sme pre deti
protialergické prostredie – protialergické
paplóny, matrace, odstránili sme zdroje
prachu, využívame na čistenie vzduchu
soľnú lampu a čističku vzduchu, ktorá ničí
alergény v prostredí, predĺžili sme pobyt
detí na čerstvom vzduchu a venujeme sa
športovým aktivitám, organizujeme pre
ne týždenný plavecký výcvik a týždennú
školu v prírode. Znížili sme tak výrazne
chorobnosť detí. Vedieme deti k starostlivosti o svoje zdravie aj tým, že 2x do roka
s nimi absolvujeme preventívne prehliadky
u zubného lekára a pripravujeme im zdravú racionálnu stravu s veľkým množstvom
ovocia a zeleniny s celodenným pitným
režimom.

O svojich zverencov sa starajú kvalifikované pedagogické pracovníčky, ktorých
láskavý prístup a porozumenie pomáhajú
dotvárať radostnú atmosféru v rozprávkovom prostredí. Našim hlavným cieľom je
rozpoznať možnosti, vlohy a talent každého dieťaťa, pomáhať mu v poznávaní sveta
a seba samého tak, aby sa vzdelaním a
výchovou stávalo samostatným človekom,
zodpovedným za seba a za okolitý svet.
Prečo má naša SMŠ názov DETSKÝ SEN?
V našej škôlke sa sny detí stávajú skutočnosťou! Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, je rešpektovaná jeho individualita,
podnecovaný jeho talent, fantázia, kreativita. Zážitkovým učením objavuje ako veci
fungujú, získava poznatky aj prostredníctvom IKT prácou na PC a interaktívnej tabuli s edukačnými programami a nadobúda vedomosti a zručnosti učením hravou
formou.
Šťastné deti a spokojnosť rodičov sú odmenou pre zriaďovateľky SMŠ Ivetu Alfonzovú a Alenu Magdolenovú, ktoré ďakujú
za prejavenú dôveru a srdečne pozývajú všetkých záujemcov na ZÁPIS detí
vo veku od 2,5 do 6 rokov do SMŠ
na školský rok 2015/2016, ktorý sa bude
konať v dňoch 9.2.- 13.2.2015 v čase
od 15:00 do 17:00. Bližšie informácie
sú na www.detsky-sen.sk, alebo na tel.č.
0903 693 894.

Mlynský klin a jeho obyvatelia
Časť Senca, ktorú všetci poznáme pod názvom Mlynský klin nie
je len istý počet domov. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí tu bývajú a stala sa z nich dobrá partia, ktorá dokonca organizuje
spoločné stretnutia.
V roku 2014 nesedeli len doma. Ako napísal Ján Pullman:
„7.6.2014 sme zorganizovali pre deti MDD, spojený s hrami
a hľadaním kľúča do tajničky. Všetky deti dostali krásne darčeky

a všetky rodiny ešte po jednej odmene naviac. Varil sa guláš,
pre deti sme napiekli koláče. Zúčastnilo sa 133 detí a dospelých
a všetci boli nadšení. V roku 2015 akciu znova zopakujeme.
6.12.2014 k nám prišiel Mikuláš s anjelom a čertom. Mikuláš rozdal deťom 63 balíčkov. Pre všetkých bola pripravená kapustnica,
detský punč a pre dospelých varené víno. Kapustnica mala charitatívny zmysel, vyzbieralo sa 100 eur pre Nezábudku.“
MO
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Vianočný koncert SZUŠ R. Madarászovej
Predvianočný čas je často spojený s naháňaním sa za
darčekmi, upratovaním, nakupovaním či uzatváraním pracovných povinností pred koncom roka. Väčšina z nás zabúda, čo Vianoce - ako jeden z najkrajších kresťanských
sviatkov predstavujú. Ako po minulé roky, aj tento rok sme
sa spolu s rodinou vybrali na vianočný koncert Súkromnej
ZUŠ R.Madarászovej, pričom som mal v živej pamäti minuloročné predstavenie na motív Zvonilky, ktoré bolo naozaj veľmi vydarené. Pripraviť predstavenie, ktoré priblíži
vianočné sviatky so všetkými tradíciami a krásami, bola
výborná myšlienka a opäť veľmi pekne zvládnutá. Bolo
príjemné sa na chvíľu nechať vtiahnuť do čara Vianočných
sviatkov a adventu tak, ako ich prežívali v naši rodičia
a starí rodičia. Prepojenie súčasného unáhleného sveta so slávením sviatkov na dedine pomocou čarovného
adventného kalendára a malého chlapca bolo zvládnuté
profesionálne a vystupujúci - od najmenších detičiek až po
najstarších - boli prirodzení a každým pohybom alebo slovom nám predvádzali skvelé a úprimné výkony. Bolo veľmi milé, hoc len malú chvíľu, zabudnúť na zhon okolo nás
a cez naše deti a krásne predstavenie si opäť uvedomiť, že
Vianoce sú o rodine, láske, porozumení a o našich otvorených srdciach. Text: Roman Borušovič, Foto: Ján Lauko

Betlehem v Cenakole
Na sviatok Troch kráľov pripravila komunita Cenakolo
živý Betlehem. Diváci si pozreli adaptáciu historického
evanjeliového príbehu narodenia Ježiša Krista vonku,
pod hviezdami v podaní chalanov z komunity, ktorí pripravili kostýmy aj celú scénu s kulisami a zažili atmosféru radosti a vďaky, ktorá v komunite Cenakolo vládne
po celý rok.
Text a foto: Martina Ostatníková

Radosť a Vianoce patria k sebe
Vianočný čas Radosti, tak sa
volá vianočný koncert speváckeho zboru Radosť, bez ktorého si
mnohí nevieme predstaviť tieto
krásne kresťanské sviatky. Pod
vedením Ferka Podolského a na
scéne, ktorú pripravil Marek Mókoš vzniklo krásne predstavenie
plné kolied a detskej radosti.
Karin Krigovská spievala ľudovú
koledu s jedinečným doprovodom jej otca Janka Krigovského,
ktorý ju sprevádzal na husliach a
spevácky ju viachlasom podporila jej sestra Karolínka, Dominika
a Zuzka Debnárové. Lenka Jase-

novcová si s najmenšími deťmi
pripravila detský koledový Betlehem a celý zbor sprevádzal aj
minisláčikový orchester zložený
z bývalých a súčasných členov
zboru.
Nemohol chýbať ani duchovný
otec zboru - Jožko Lančarič, ktorého slová sa dotkli sŕdc divákov.
Moderovala skvelá Helenka Čajková. Jej prítomnosť len dotvorila
krásnu rodinnú atmosféru, ktorú
si diváci odniesli do svojich domovov, aby mohli začať Vianoce.
Text: Martina Ostatníková,
Foto: Jozef Lukács
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Veľtrhy cestovného ruchu
Oblastná organizácia CR Región Senec
a Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
sa prezentovali na dvoch veľtrhoch
cestovného ruchu: FERIEN MESSE vo
Viedni a GO REGIONTOUR v Brne (15.
- 18. januára 2015). Propagovali sme
mesto Senec, Slnečné jazerá, podnikateľské subjekty a obce združené v OO
CR. Návštevníkov výstav sme informovali hlavne o ubytovacích zariadeniach
a možnostiach trávenia voľného času v
našom regióne. Okrem letnej turistickej
sezóny sa návštevníci zaujímali najmä o
cyklistické trasy a rôzne atrakcie pre
rodiny s deťmi. Zúčastníme sa aj veľtrhov v Bratislave, Prahe, Ostrave a Trenčíne.
Ing. Róbert Podolský
riaditeľ

Nová kniha o Senci
Pre všetkých Senčanov, ale aj fanúšikov
fotografie a historických zaujímavostí,
máme dobrú správu. Peter Sedala od
vydania knihy Senec – putovania storočím zozbieral unikátny materiál na ďalšiu
publikáciu, ktorá na predchádzajúcu nenadväzuje a ktorá by mala uzrieť svetlo
sveta v máji 2016.
Budúcich čitateľov čakajú najmenej tri tematické prekvapenia, množstvo nových
fotozáberov, celá kapitola o jachtingu na
jazerách. Určite zaujmú a diskusiu vyvolajú vizuály dávnejšej minulosti, či už
kreslené, alebo maľované.
Kniha bude mať voľnejšiu koncepciu,
pridajú sa autentické zážitky zo začiatku

20. storočia, recepty z čias Rakúsko –
Uhorska, ale nebudú vynechané ani zábery zo všedných aj sviatočných dní, tak
ako ich ľudia žili. Možno sa tam zas nájde
aj niekto z vás. Isto tam nájdete, čo ešte
o Senci neviete a budete môcť s knihou
putovať v čase.
Autor so spolupracovníkmi a Múzeom
mesta Senec týmto prosí nadšencov fotografovania a všetkých ochotných ľudí,
ktorí opatrujú zaujímavosti z architektúry,
histórie alebo každodenného života, aby
ich požičali na použitie v pripravovanej
knihe. Autora nájdete na e-mail sedala@
sedala.sk alebo na tel. čísle 0905471147
Každému ochotnému vopred ďakujeme.

Svätá omša k 50. výročiu ZŠ J. G. Tajovského

Trojkráľový koncert
6. januára 2015 pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Senci Trojkráľový koncert s trojicou účinkujúcich zborov: Ženským zborom MO MS v Senci
s dirigentom Mgr. art. Zdenkom Macháčkom, a zbormi Nevädza zo Stupavy a STELLA, ktoré vedie Mgr.
art. Tomáš Šelc. Program moderovala senecká moderátorka Helenka Čajková, ktorá divákom zarecitovala aj verše Milana Rúfusa, ktorý v laviciach evanjelického kostola v Senci sedával. Text a foto: MO

... a prišla myšlienka. Myšlienka spojená s 50. výročím založenia ZŠ J.G.
Tajovského a s úctou k práci jej súčasných a bývalých zamestnancov.
Za nich za všetkých sa dňa 18.1.2015
uskutočnila slávnostná svätá omša
v kostole Svätého Mikuláša, ktorú
odslúžili otec Tomáš Krampl a otec
Andrej Šottník (učil na škole náboženstvo pred 17. rokmi). Atmosféru
spolupatričnosti obaja „vyšperkova-

li“ obsahuplným príhovorom a kázňou. Pedagógovia a bývalí zamestnanci sa aktívne zapojili do liturgie
nesením obetných darov. Na záver
svätej omše nám kňazi Andrej a Tomáš všetkým popriali okrem klasických prianí aj veľa fyzických a hlavne
duševných síl, ktoré sú najdôležitejším predpokladom pri formovaní
a výchove detí.
MonSkov
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Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac február
Kino MIER SENEC
3D DIGITÁLNE KINO
DOLBY SURROUND 7.1.
Oznam pre návštevníkov kina
Aktuálne informácie vrátane
programu filmových predstavení nájdete na stránkach: www.
facebook.com/kinosenec alebo www.kinosenec.sk
Začiatok filmových predstavení
o 18:00. Piatky môžu byť aj o
20:00. Nedeľné detské filmové
predstavenia o 15:30.
1.nedeľa VEĽKÁ ŠESTKA 2D
Bláznivé hrdinstvá nafukovacieho robota a geniálneho
chlapca, inšpirované komiksovými príbehmi. Dobrodružná
animovaná komédia. USA MP
103 min. dabing Vstupné: na
2D formát 4,00
2. 3. pondelok – utorok
WHIPLASH
Strhujúci príbeh mladého bubeníka, ktorý pod vedením
obávaného jazzového maestra
prekoná hranice svojich psychických i fyzických možností.
Film získal cenu Grand Jury
Prize na filmovom festivale
Sundance 2014 a zožal ovácie
publika. Horúci kandidát na
Oscara. USA MP 15 106 min.
Vstupné: 4,00
5. 6. štvrtok – piatok o 18:00
CHARLIE MORTDECAI
Veľká fúzatá lúpež. Akčná komédia s Johnnym Deppom,
Gwyneth Paltrow, Jeffom Goldblumom... USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00
6. piatok o 20:00
ŽENA V ČIERNOM 2:
ANJEL SMRTI
Nikdy nezabúda. Nikdy neodpúšťa. Nikdy sa s ňou nezahrávajte. Žena v čiernom sa vrátila.
Horor thriller. USA MP 15 98
min. Vstupné: 4,00 Eur
7. sobota 3D - 8. nedeľa 2D
JUPITER NA VZOSTUPE
Sci-fi dobrodružstvo – Jupiter:
Jones (Mila Kunis) sa narodila pod nočnou oblohou so
znameniami, ktoré ju predurčujú veľkým veciam. USA MP

100 min. Vstupné na 2D: 4,00,
Vstupné na 3D: 6,00
9. pondelok KÓD ENIGMY
Životopisný film – muž, ktorý
dokázal prelomiť kód Enigmy.
5 nominácií na Zlatý glóbus.VB/
USA MP 147 min. Vstupné. 4,00
12. štvrtok EXODUS:
BOHOVIA A KRÁLI
Vzbúril sa proti impériu a zmenil
svet. Historický veľkofilm – ako
prehliadka dych berúcich obrazov a bojových scén, ale aj
neobyčajný ľudský príbeh ovládaný najzákladnejšími emóciami- láskou, nenávisťou a túžbou
po moci. Réžia: Ridley Scott.
VB/USA/Špan. MP slovenský
dabing 142 min. Vstupné: 2D
formát: 4,00
13. piatok o 18:00
SPONGEBOB VO FILME: HUBKA NA SUCHU 2D
Budú robiť vlny v našom svete.
Jedna z najviac žltých, najhranatejších a najobľúbenejších
animovaných postavičiek našla
cestu na filmové plátno. Animovaná komédia. USA 100 min.
dabing Vstupné: 4,00
13. piatok o 20:00, 14. 15. sobota - nedeľa o 18:00
PAŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ
Život nesmelej študentky Anastasie. Filmové spracovanie
knižnej predlohy. Erotický film.
USA MP 15 124 min. Vstupné:
4,00
16. pondelok NEZLOMNÝ
Životný príbeh Louise Zamperiniho, slávneho olympionika,
je neuveriteľný. Keď máte silnú
vôľu, prežijete všetko. Na svete
je veľa bolesti – príbehy, ktoré
nás môžu inšpirovať. VB/USA
MP 137 min. Vstupné. 4,00
17. utorok FOXCATCHER
Skutočný príbeh, ktorý v 90tych rokoch šokoval americkú
verejnosť a zapísal sa do histórie wrestlingu. Film je kandidátom na získanie Oscara. USA
MP 130 min. Vstupné: 4,00
19.štvrtok PRÍBEH MARIE
Mladá rádová sestra si vezme
Máriu pod svoje ochranné kríd-

la a robí všetko, aby ju vyviedla
z hĺbky jej vnútornej izolácie.
Jej príbeh je považovaný za
zázrak. Fr pre všetkých divákov
95 min. Vstupné: 4,00
20. piatok o 18:00 TAKEN 3 - 96
HODÍN ZÚČTOVANIE
Bývalý agent CIA sa naposledy vracia v akčnom thrilleri.
Musí dokázať, že bol neprávom
obžalovaný z vraždy bývalej
manželky a ochrániť to jediné,
čo mu zostalo. V hlavnej úlohe:
Liam Neeson. Scenár: Luc Besson. Fr MP 100 min. Vstupné:
4,00
20. piatok o 20:00 FOTOGRAF
Osud svetoznámeho českého
fotografa Jana Saudka. Život
umelca s výnimočným talentom, živelnosťou a vášňou. Tieto vlastnosti mu priniesli slávu
a odmietanie, lásku, i zradu,
zástupy obdivovateľov, ale aj
samotu. V hlavnej úlohe: Karel Roden. ČR MP 15 133 min.
Vstupné: 4,00
21. 22. sobota - nedeľa
CILILING A ZVER-NEZVER 3D
Pradávny tvor sa objavuje v
Údolí škriatkov a tisíc rokov
bezpečia sa končí... Nové dobrodružstvá víly Cililing a jej priateľov. USA 90 min. slovenský
dabing Vstupné: 6,00
23. pondelok
AMERICKÝ OSTREĽOVAČ
Ostreľovač jednotiek SEAL
amerického námorníctva Chris
Kyle je vyslaný do Iraku s je-

dinou úlohou: chrániť bratov v
zbrani. V hl. úlohe: Bradley Cooper. USA MP 15 Vstupné: 4,00
24. utorok
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Nadnárodná špionážna organizácia pracujúca v prísnom
utajení. Na vykonávanie misií
využívajú najmodernejšie technológie, ktoré by mohol závidieť aj James Bond. VB MP 129
min. Vstupné: 4,00
26. štvrtok TEÓRIA VŠETKÉHO
Výnimočný a neuveriteľný životný príbeh významného muža.
VB MP 123 min. Vstupné: 4,00
27. piatok o 18:00
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Animovaný príbeh na motívy
rozprávky z pera Hansa Christiana Andersena. Snehová kráľovná uvalí na krajinu kliatbu
a zavládne nekonečná zima.
Rusko MP slovenský dabing 80
min. Vstupné: 3,00
27. piatok o 20:00 BIG EYES
Skutočný
šokujúci
príbeh
jedného
z
najkolosálnejších umeleckých podvodov
v histórii. USA MP 106 min.
Vstupné: 4,00
28. sobota a 1. marca nedeľa
FOCUS
Will Smith hrá podvodníka,
ktorý sa rozhodne vychovať si
nasledovníka alebo radšej nasledovníčku. Veľký kšeft, ktorý
chystajú, sa ale skomplikuje,
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keď sa do seba zamilujú. Krimi - komédia. USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00
Detské filmové predstavenia:
8. nedeľa o 15.30
TUČNIAKY Z MADAGASCARU
Tučniaci hrdinovia sa stávajú
legendami. Keď svet potrebuje
zachrániť. USA 90 min. dabing
Vstupné: 3,00
15. nedeľa o 15:30
SPONGEBOB VO FILME:
HUBKA NA SUCHU 3D
Animovaná komédia. USA pre
všetkých divákov 100 min. dabing Vstupné: 6,00
22. nedeľa o 15:30
CILILING A ZVER-NEZVER 2D
Nové dobrodružstvá víly Cililing
a jej priateľov. USA pre všetkých divákov 90 min. slovenský
dabing Vstupné: 4,00
Kultúrne podujatia: kinosála
1. nedeľa o 15:30
Čin Čin – Bratislavské bábkové
divadlo

MsKS
Takto sa začína príbeh Ľudmily
Podjavorinskej o vrabčiakovi,
osudy, ktorého môžete sledovať od rozšanteného detstva,
cez dospievanie a vohľady u
milej Čin – Čin, cez peripetie so
stavbou „rodinného hniezda”,
až po narodenie detičiek –
vrabčiatok. Vstupné: 3,00
10. utorok o 19:00
LA GIOIA - koncert pop operného tria, Vstupné: 13
Kultúrne podujatia: Labyrint
1. nedeľa 16:00
Lotz Trio & Silvester Lavrík.
Musica Perennis Iuventutis.
Slovenský hudobný a literárny
klasicizmus. Benefičné vstupné: 5,00; dôchodcovia, študenti
a ZŤP: 2,50; deti do 12 rokov:
voľný vstup
6. piatok 17:00
My - SZUŠ Renáty Madarászovej.
Vernisáž výstavy žiackych prác
výtvarného odboru SZUŠ Renáty Madarászovej. Výstava od
6.2 do 26.2. 2015, Vstup voľný
7. sobota 9:30

„Valentínske“
prekvapenie.“
OZ Šidielko. Dielničky so Šidielkom pre malých aj veľkých.
Vstupné: 4,00. Kapacita dielničiek je limitovaná!
11. streda 18:00
Koncert učiteľov ZUŠ pri príležitosti 55. výročia založenia ZUŠ
v Senci s účasťou spriatelených
škôl zo zahraničia. ZUŠ Fándlyho Senec. Vstupné dobrovoľné.
21. sobota 16:00 Mravoučné
príbehy tetky Betky. Teátro Neline. Vazena tetka Betka vsevedka, stop, mame velky problem, stop, nasa dcera jaci, krici,
ruci nonstop, stop, pomozte
nam, stop, Vasi nestastni rodicia, stop.
Vstupné: 2,50. Kapacita hľadiska je limitovaná!
25. streda 19:00
Spevácky večer.
Zuzana Ballánová - soprán, Viktória Ballánová - soprán, Lucie
Szabová - mezzosoprán
Slávne operné a operetné árie
a duety. Vstupné dobrovoľné.
Mestské múzeum:
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Turecký dom
Výstavy
• Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a jeho okolia
• Zaviaty svet praveku
Prednášky, prezentácie
12. február, štvrtok, 19:00
Ágnes B. Mánya: Belle Époque.
Architekti a stavitelia v Prešporku 1890 – 1914.
Prezentácia knižnej publikácie
autorkou, ktorá nás vovedie do
zákulisia vzniku bratislavských
stavieb, napr. Reduta, poštový
palác, či Modrý kostol. Prezentácia v slovenskom jazyku.
25. február, streda, 19:00
Ivana Fialová, PhD.: Kaštieľ vo
Veľkom Grobe, známy i neznámy.
Prednáška o málo známom historickom objekte v našom okolí
na základe originálnych výskumov.
Múzeum je otvorené: utorok:
10.00 – 16.00; streda – piatok:
10.00 – 18.00
www.msks-senec.sk/muzeum
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SPEKTRUM/INZERCIA
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

Nová služba Mestskej knižnice - Kniha bus
Mestská knižnica v Senci pripravuje novú službu pre seneckých
čitateľov starších ako 70 rokov a
tiež pre imobilných a dlhodobo
chorých.
Práve medzi nimi je veľa vášnivých čitateľov, pre ktorých je návšteva knižnice namáhavá alebo
aj nemožná. Riešením je donáška kníh do domu či bytu, čo sa
stane skutočnosťou už 11. februára 2015. Prvýkrát vyrazí „kniha
bus“ výnimočne v druhú februárovú stredu, potom už bude chodiť vždy v prvú stredu mesiaca.
Nebude to síce autobus, ale osobné auto s knihovníčkou, ktorá privezie knihy, aj vezme prečítané
a prípadne aj poradí a poinformuje o novinkách vo fonde knižnice.
Prihlásiť sa môžete na:
tel. č.: 02/45 92 35 07, mail: knižnica.msks@e-net.sk,
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poštou na adresu:
Mestská knižnica, Nám. 1. mája
2, 903 01 Senec.
Pri prihlásení je potrebné uviesť
meno, adresu a o aké knihy má
čitateľ záujem. Môžu sa prihlásiť aj zatiaľ neregistrovaní čitatelia. Knihy budú dovážané
a odvážané 1x mesačne, v 1.
stredu v mesiaci. Info: http://
www.facebook.com/mskssenec,
http://msks-senec.sk/kniznica/
Text: VCs
Foto: internet

JUDr. Adriana Bobeková Štepová
advokát, mediátor
Mierové námestie 19, Senec
AB Centrum – 2. poschodie
Tel. 0903 520 379
email: abobekova@advokatsenec.sk
www.advokatsenec.sk
Advokátska kancelária poskytuje právne služby
najmä v oblasti občianskeho práva, rodinného práva,
obchodného práva a správneho práva.
Súčasťou Advokátskej kancelárie sú aj služby
Mediačnej kancelárie, ktorá poskytuje služby
v súvislosti s mimosúdnym riešením sporov,
a to najmä v oblastiach občianskoprávnych sporov,
rodinnoprávnych sporov, obchodných záväzkových
sporov, pracovnoprávnych sporov.
Bližšie informácie získate na vyššieuvedených
kontaktoch alebo alebo osobne v kancelárii.

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne
postihnutých č.215 Senec
Rada ZO SZŤP pozýva všetkých svojich členov na

Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční

17. februára 2015 o 16:00 v priestore Strednej odbornej
školy (Montostroj) na kysuckej ulici v Senci.
Po ukončení vás bude čakať fašiangové posedenie pri hudbe s občerstvením. Tešíme sa na vašu účasť!
Ida Urgelová
predsedníčka ZO SZŤP Senec

Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci
pozýva svojich členov na

tradičné fašiangové posedenie.

Termín: 10. február (utorok) o 16:00
Miesto: SOŠ Kysucká 14 (Montostroj)
Večera a príjamná hudba je zabezpečená! Svoje stoly
môžete obohatiť vlastnými dobrotami. Do tomboly môžete
prispieť finančnými alebo vecnými darmi.
Termín prihlásenia v KD:
2.,3.,4., medzi 14-17:00, kedy treba zaplatiť členský príspevok na rok 2015 v hodnote 3 eurá a vstupné na fašiangové
posedenie v hodnote 2 eurá. Nezabudnite si so sebou
priniesť členskú legitimáciu.
Helena Majorová
vedúca KD

Uzávierka marcového čísla bude 19. februára 2015.
Viac na internetovej stránke mesta Senec
www.senec.sk.
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A járási német és angol nyelvi olimpiász
dobogós helyezettjei
Poznáme víťazov okresnej olympiády
nemeckého a anglického jazyka
A járási német nyelvi olimpiász január 13-án, az angol nyelvi pedig 14-én
zajlott J. G. Tajovský Alapiskolában. A versenyzők 13 alapiskolából és egy
nyolcéves gimnáziumból érkeztek. A verseny két kategóriában folyt, amelyekben a következő eredmények születtek:
Okresné kolo olympiády nemeckého jazyka sa konalo 13. januára a olympiáda anglického jazyka 14. januára na ZŠ J. G. Tajovského v Senci. Súťažiaci
prišli z trinástich základných škôl a z osemročného gymnázia. Súťaž prebiehal v dvoch kategóriách. Na prvých troch priečkach sa umiestnili títo žiaci:
Kategória 1A
Nemecký jazyk/
Német nyelv:
1. Bernát Filip – ZŠ na Mlynskej 50, Senec
2. Maršalková Veronika – ZŠ J. G. Tajovského, Senec
Anglický jazyk/
Angol nyelv :
1. Smolinská Sarah Mia – ZŠ J. G. Tajovského Senec
2. Dzubáková Žofia – ZŠ Komenského Bernolákovo
3. Struhárová Naďa – ZŠ M. R. Štefánika Ivanka pri Dunaji
Kategória 1B
Nemecký jazyk/
Német nyelv:
1. Svitanová Vanesa – Gymnázium A. Bernoláka, Senec
2. Pfaff Kevin – ZŠ M.R.Štefánika, Ivanka pri Dunaji
3. Kissová Dominika – ZŠ J.G.Tajovsého, Senec
Anglický jazyk/
Angol nyelv :
1. Vojtek Lili – ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho
2. Matlohová Michaela – ZŠ J. G. Tajovského Senec
2. Nehéz Svetozár – ZŠ Komenského Bernolákovo
3. Chvostáľ David – Gymnázium A. Bernoláka Senec

Köszönet az adakozó
közösségnek

Vďaka patrí
dobročinnej komunite

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola karácsonyi gyűjtése, amelyet a támogatásra szoruló tanulóink számára indítottunk, sok meglepetéssel szolgált. Az
összegyűlt 2241,25 eurós összegen kívül, melyből 10 tanuló féléves ebédköltségét térítettük meg, valamint 5 tanuló
féléves napközi-támogatását biztosítottuk, sokan hoztak és vásároltak ruhákat
és élelmiszercsomagokat a rászoruló
családoknak. A Lamelland vállalat igazgatója személyesen kereste fel iskolánkat és bejelentette, hogy a cég átvállalja
az egyik rászoruló család beázó ablaka
cseréjének a költségét. Volt tanulónk
az egyik családnak hűtőszekrényt vásárolt. Boldogok vagyunk, hogy en�nyire megérintette közösségünk tagjait
a jótékonykodás, s hogy ennyi ember
van, akik segíteni akarnak társaiknak.
Mindenkinek köszönjük a segítséget,
amellyel szebbé-könnyebbé tették egyegy család életét.
Mgr. Matus Mónika

V ZŠ Alberta Molnára Szencziho sme
zažili veľa príjemných prekvapení s vianočnou zbierkou, ktorú sme spustili
v prospech našich žiakov žijúcich v ťažkých sociálnych pomeroch. Vyzbierali
sme 2241,25,- eur, z čoho sme zaplatili 10 žiakom obed na pol roka v školskej jedálni a 5 ďalším žiakom sme na
pol roka prispeli na náklady členstva
v školskom klube detí. Okrem peňažného
príspevku mnohí darovali šatstvo a potraviny sociálne odkázaným rodinám.
Riaditeľ firmy Lamelland navštívil našu
školu, aby oznámil, že firma zafinancuje výmenu zatekajúceho okna na dome
jednej z odkázaných rodín. Ďalšia rodina dostala novú chladničku od jedného
absolventa našej školy. Máme radosť
z toho, že až do takej miery dokázala
dobročinnosť zmobilizovať členov našej
komunity. Ďakujem všetkým za pomoc,
ktorou pomohli uľahčiť život niekoľkým
rodinám.
Mgr. Mónika Matus

MERT KI SZERET
CSAK A SZÍV ÉS A SZERETET:
KÖSS ÖSSZE NÉPET, NEMZETET!
SZERETNI MOST KELL, SZERETNI,
ÉRTE ÉLNI, VELE TENNI
MINDENÜTT, HOL TE EMBER ÉLSZ,
SZERETETTEL SOSEM LESZ FÉLSZ!
ZSENGE KORTÓL AZ AGGKORIG
Ő VÉD, ÓV, ÉRTED DOLGOZIK,
SZEBB LESZ A HOLNAP, A JÖVŐ,
HA SZÍVED MÁSOKÉRT TEVŐ!
ÁLMOD S ÉJSZAKÁD AD ERŐT,
S HITET: A LE NEM GYŐZHETŐT!
MERT KI SZERET – CSUPÁN Ő ÉL,
SZERESS EZÉRT, EZ A SZENT CÉL!
ÉS HA MIND FOG MAJD SZERETNI,
NEM KELL TÖBBÉ KÁRBA VESZNI!
ÚJ ESZTENDŐ, HOZD EL VÉGRE,
HOGY ÉBREDJÜNK JÓRA, SZÉPRE!
EMBER LEGYEN MINDEN EMBER,
OLY NAGY SZÍVVEL, MINT A TENGER!

Mgr. Katona Roland
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A Szenczi Molnár Albert Alapiskola
farsangi bálján mulattunk

Zabávali sme sa na fašiangovom plese
ZŠ Alberta Molnára Szencziho

A Kysucká utcai szakközépiskola nagytermét teljesen megtöltötte a mintegy 180 vendég, akik a Szenczi Molnár Albert Alapiskola farsangi báljára érkeztek. A megnyitót követően a Riverpark Dance School diákjai, két fiú és két lány, köztük ifj. Izsák Attila, álltak ki a táncparkettre, hogy „A nagy Gatsby party” című
tánckreációból adjanak elő
részleteket. Attiláék egy molinót is hoztak magukkal,
amely előtt a bálozók a múlt
század harmincas éveinek
amerikai gengsztervilágát
idéző kellékeit magukra öltve fényképeztethették magukat. A jókedvet emelték
a kétszemélyes Kuttyomfitty
társulat felnőtteknek szánt
csintalan meséi is. A tánchoz
a Hollósy Band szolgáltatta a zenét. A tombolahúzás
izgalmai közben és utána is
jólesett az éjféli káposzta és
a malacsült, amelyektől új
erőre kaptak a vendégek a
hajnali tánchoz.
VCs, Foto: AG

Veľkú sálu SOŠ na Kysuckej ulici úplne zaplnili hostia, ktorí
prišli na fašiangový ples ZŠ Alberta Molnára Szencziho. Po
otvorení plesu sa postavili na tanečný parket žiaci tanečnej
školy Riverpark Dance School, dve dievčatá a dvaja chlapci,
medzi nimi aj Attila Izsák ml., aby predviedli časti tanečnej
kreácie „The Big Gatsby“.
Tanečníci vo vestibule mali
aj stánok, kde sa hostia
mohli vyfotiť v prestrojení
v americkom mafiánskom
štýle tridsiatych rokov minulého storočia. O príjemnú
atmosféru v sále naplnenej
približne 180-imi hosťami
sa pričinil aj dvojčlenný súbor Kuttyomfitty so svojimi
šteklivými rozprávkami pre
dospelých. Do tanca hral
Hollósy Band. Počas, aj po
žrebovaní bohatej tomboly
dobre padla polnočná kapustnica a pečené prasiatko, čo dodalo sily do tanca
až do rána. VCs, Foto. AG

Na Dni župných škôl v Avione

A Megyei Iskolák Napján az Avionban

V piatok 23. januára v priestoroch bratislavského nákupného centra Avion sa už po štvrtýkrát prezentovali stredné školy v stánkoch
alebo aj na pódiu. Na výstave sa vystriedali deviataci z mnohých
základných škôl, ktorí tak mali možnosť priamo sa zoznámiť so
študentmi či vyučujúcimi z prezentovaných stredných škôl. „Na
Dni župných škôl dostali priestor aj senecké stredné školy, Gymnázium Antona Bernoláka, Spojená škola s vyučovacím jazykom
maďarským aj Stredná odborná škola z Kysuckej. Zo seneckého
okresu sa predstavila aj Stredná odborná škola záhradnícka z Malinova a SOŠP z Ivanky pri Dunaji,“ - vymenovala školy zo svojho
okresu podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja
Gabriella Németh. Spojenú školu s vyučovacím jazykom maďarským reprezentovala riaditeľka Zsuzsanna Kontár a štyri učiteľky,
ktoré informovali deviatakov o študijných smeroch, ktoré sa pre nich
otvárajú v školskom
roku 2015/2016, sú
to: gymnázium, škola
podnikania, učiteľstvo
pre MŠ a vychovávateľstvo, vychovávateľstvo a ošetrovateľstvo,
marketing, manažment
regionálneho turizmu.
Návštevníci ich stánku
si mohli pochutnať aj
na domácich mafinoch,
ktoré učiteľky „pribalili“
k informáciám.
Zdroj: BSK

Pozsony megye már negyedik alkalommal látta vendégül a kilencedikeseket a Megyei Iskolák Napján a pozsonyi Avion bevásárlóközpontban. Január 23-án, a standokon és a pódiumon
47 középiskola mutatkozott be. A nap folyamán több alapiskola
kilencedikeseinek nyílt lehetőségük arra, hogy megismerkedjenek a bemutatkozó középiskolák tanáraival és diákjaival is. „A
Megyei Iskolák Napján teret kaptak a szenci középiskolák is, az
Anton Bernolák Gimnázium, a Közös Igazgatású MTNy Iskola
és a Kysucká Utcai Szakközépiskola. A Szenci járásból még az
Eperjesi Kertészeti Szakközépiskola és a Pozsonyivánkai Mezőgazdasági Szakközépiskola is bemutatkozott. A Közös Igazgatású MTNy Iskolát az igazgatónő Kontár Zsuzsanna és az iskola
négy tanára képviselte a kiállításon, akik tájékoztatták az érdeklődőket az iskola képzési formáiról, amelyek a
következők: gimnázium, vállalkozói iskola,
óvodapedagógia
és
nevelői szakképzés, nevelői és gondozói szakképzés, piacszervezési
és piackutatási szakemberképzés, regionális
turizmus menedzselési
szakképzés. A diákokat
a standon nemcsak információkkal látták el,
hanem finom házi maffinokkal is megkínálták
a házigazda tanárnők.
Zdroj: BSK
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Myra Sandhu, Tomáš Ručkay, Šimon
Džupin, Eva Pevalová, Matyáš Turičin,
Samuel Koday, Sabina Baranovičová,
Michal Babnič, Daniel Calík, Maxim Baláž,
Marko Balaš, Marek Skokan, Romana
Ujhélyová, Natália Litschauerová, Emma
Ion, Zoya Ostrihoňová, Jana Skácelová,
Petra Vydrová, Eszter Hideghéty /1.1.2015/,
Andrej Kolenič, Marianna Greksa, Bruno
Lehotský, Matej Wollner
Manželstvo uzatvorili
Patrik Sečkár – Eva Pavlíková
Ľudovít Labuda – Rozália Antalová
Miroslav Antala – Brigita Nečníková
Blahoželáme jubilantom
Naša drahá Margita Koláriková sa 11. januára
dožila krásneho životného jubilea 97 rokov.
Pri tejto príležitosti jej
touto cestou želáme
všetko najlepšie, predovšetkým lepšie zdravie a životnú pohodu.
Dcéra Oľga, syn Michal
s manželkou, syn Pavol, vnúčatá Olinka
a Miško, pravnúčatá, prapravnúčatá a ostatná rodina a známi.
Naša milá jubilentka
Alžbeta
Szakálová,
prajeme Ti radosť v srdiečku, pokoj na duši,
úsmev na tvári a lásky po uši! Všetko naj!
S láskou Tvoj manžel
a deti s rodinami.
Kedves
ünnepeltünk
Szakál Erzsébet! Születésnapod alkalmából gratulálunk, jó egészséget, sok boldogságot és még nagyon
sok örömteljes születésnapot kíván szerető
családod körében férjed Jani és gyermekeid
családjaikkal.
Jednota dôchodcov
Alžbeta Mášiková (65), Mária Takáčová (70),
MUDr. Oľga Čerbaničová (75), Ladislav Farkaš (75), Mária Gašparovičová (75)
Klub dôchodcov
Mária Májová (65), MUDr. Oľga Čerbaničová
(75), Serena Jasaňová (75), Alžbeta Mrázová

(75), Štefan Polický (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Mária Májová (65)
Navždy nás opustili
František Borák 1924, Anna Támová 1927,
Kvetka Jureníková 1948, Alena Hlavatá
1978, Rozália Szabová 1963, Jozef Róka
1947, Zuzana Zrneková 1921, Anna Rigová
1934, Karol Kollárovič 1964, Alexander
Vince 1960, Mária Krišková 1927

Február 25-én lesz
2 éve, hogy váratlanul,
örökre itt hagyta szerető családját id.Makki Sándor. Könnyes
szemmel emlékezünk
felesége,gyermekei és
unokái.
Dňa 25.februára uplynú 2 roky keď náhle
a navždy opustil svoju milovanú rodinu
p. Makki Alexander st. S láskou spomíname
Dňa 1. februára 2015
si pripomíname prvé
výročie úmrtia Žofie
Bogárovej rod. Kašníkovej. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou na ňu
spomínajú dcéry Alžbete a Darina s rodinami
a ostatná rodina.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí sa
dňa 10.1.2015 rozlúčili
s našou milovanou mamičkou, babkou a prababkou Zuzanou Zrnekovou, rod. Sečanskou,
ktorá nás navždy opustila vo veku 93 rokov. Ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina
S láskou a vďačnosťou
si pripomíname 5 rokov,
čo nás opustila naša
drahá Zuzka Mičianová
rod. Kučeráková. Smútiaca rodina - manžel,
synovia, sestra, vnúčatá, švagriné a celá rodina.

Dňa 13.02.2015 si pripomenieme smutné
tretie výročie úmrtia nášho manžela, otca
a dedka Václava Polakoviča. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
„Mindent nekünk adtál,
mindent értünk tettél,
szívünkben örökké élni
fogsz,
mert nagyon szerettél!“
Szívünkben soha el
nem múló szeretettel
emlékezünk február 28
– án halálának hetedik
évfordulóján a drága jó férjre, apára és nagyapára Horváth Vilmosra.
Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlékeznek. Szerető felesége, fia, lánya, menye
és unokái.
Dňa 28. februára si pripomíname 7. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko Viliam Horváth.
S láskou na Teba spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. Manželka, syn, dcéra,
nevesta a vnuci.
Slza v oku, v srdci
žiaľ, čo drahé nám
bolo, život vzal. Dňa
13.1.2015 vo svojich
54 rokoch odišiel
nám náhle a nečakane Alexander
Vince. Odišiel bez
toho, aby nám jeho
ústa zbohom dali.
Tá rana v srdci bolí
a zabudnúť nám nedovolí. Ďakujeme rodine,
priateľom a známym za prejavy sústrasti a
účasť na poslednej rozlúčke s manželom, otcom, krstným otcom, bratom, zaťom, švagrom, strýkom a ujom. Všetkých Vás, ktorí
ste ho poznali, prosíme o tichú spomienku.
Smútiaca manželka Elvira a syn Adrian.
Dňa 13.12.015 si pripomíname 18 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec, dedko a
pradedko Alexander
Vince a zároveň si v
apríli pripomíname 8

rokov čo nás navždy
opustila naša mama,
stará mama a prababka Mária Vinceová rod.
Poórová. S láskou spomína smútiaca rodina.

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: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava. 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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Senec je bohatý aj na rôzne literárne talenty
V ostatnom období vyšlo niekoľko kníh, ktoré napísali Senčania. Predstavujeme vám dve z nich. Jedna
patrí medzi náučnú literatúru, druhá je knižka pre deti.
Ďalšia kniha Andreja Tušera
Na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave sa uskutočnil slávnostný krst troch zaujímavých publikácií
z oblasti médií: Kapitoly o fotografii, Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax,
MÉDIÁ & PRÁVO. Do života ich uvádzali
rektor Paneurópskej vysokej školy prof.
JUDr. Ján Svák, DrSc. a dekan Fakulty
masmédií prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.,
LittD. Dominovala práve posledne menovaná kniha Senčana prof. PhDr. Andreja
Tušera, CSc. v spoluautorstve s JUDr.
Zuzanou Kresák Kamenskou, PhD.
Širšiu informáciu prinášame preto, lebo
nová akvizícia, ako vidno z jej názvu
a podtitulu RUKOVÄŤ k masovým médiám
a verejnému právu v SR a ČR, sa venuje
synergicky dvom veľmi súvisiacim odvetviam nášho života. Jeden z recenzentov,
rektor J. Svák, to vystihol slovami: „Me-

diálny svet sa bez tkanív právnych noriem nezaobíde. Vytvárajú mu priestor
pre slobodu prejavu, ale zároveň ho postihujú bremenom zodpovednosti v záujme ochrany súkromia.“ Pojmy a terminologické výrazy prinášajú aj faktografiu
masmediálnych a právnych reálií nielen
zo Slovenska, ale i z Českej republiky, čo
pridáva knihe medzinárodný charakter
a využiteľnosť. V tej súvislosti citujeme
druhého recenzenta, prof. PhDr. Jiřího
Pavelku, CSc., z Masarykovej univerzity
v Brne: „MÉDIÁ & PRÁVO sa zrejme stanú užitočným informatóriom a atraktívnou
učebnou pomôckou na teritóriu, ktoré politická reprezentácia bývalého Československa rozdelila v roku 1992.“
Krst kníh zapadol do osláv 10. výročia
vzniku Paneurópskej vysokej školy, kvalitný a profesionálny priebeh zabezpečovali
štvornásobný nositeľ ocenenia Osobnosť

Martina Jančovičová
„Cvičia všetky zvieratká“
Začiatkom minulého roka sa dostala k čitateľom prvotina Martiny Jančovičovej pod
názvom „Cvičia všetky zvieratká“. Senecká
autorka má blízko k literatúre od detstva. Odjakživa sa hrávala so slovíčkami a skladala ich
do rýmov. Tvorila básničky pre svojich blízkych, vymýšľala slogany a humorné poviedky
a samozrejme navštevovala literárno-dramatický odbor ZUŠ Senec. Napriek tomu viedla
k vydaniu jej prvej knihy dlhá a náročná cesta. Napokon spojila svoj vzťah k deťom, prírode, športu a literatúre do jednej knihy, ktorá
je výnimočná tým, že deťom od 2 do 7 rokov
ponúka naraz pohyb, zážitok z pekných a vtipných básničiek o zvieratkách. Spolupracovala
s fyzioterapeutkou Andreou Havlovou, ktorá

televíznej obrazovky (OTO), populárny
redaktor TV Markíza Patrik Herman, spevácka legenda Dušan Grúň a známy organizátor a aktér hudobných programov
a relácií PhDr. Martin Jakubec, PhD.
(red.), foto: Ivan Čaniga

pomohla zladiť cviky tak, aby boli zohľadnené vekové špecifiká detí, aby cvičenia boli
bezpečné a prinášali deťom radosť. Knižka
obsahuje metodické pokyny aj kreslené ukážky cvikov. Krásne farebné ilustrácie vytvorila
Dominika Berkiová. Jedno euro z ceny každej
predanej knihy putuje do fondu Euro deťom,
konkrétne v prospech Niky Koprivovej zo Senca. Ku knihe sa už pripravuje CD aj DVD v spolupráci so ZUŠ Renáty Madarászovej, hudbu
k básničkám tvorí Peter Pätoprstý. Martina
Jančovičová má v hlave viacero ďalších projektov, medzi nimi je aj knižka, ktorá chce pomôcť mamičkám s rozvojom motoriky svojich
bábätiek. Najnovšou výzvou je ponuka Petra
Sedalu na spoluprácu pri tvorbe pokračovania
jeho knihy o Senci, ktorá vyšla v roku 2009
pod názvom „Putovanie storočím“.
VCs

Seneckí darcovia krvi minulý rok darovali najviac vo svojej histórii
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Senci oslávi 70 rokov vzniku.
Darcovstvo krvi patrí od roku 1950 medzi
jeho popredné činnosti. Za tento čas na
odberoch krvi vznikali nové známosti,
priateľstvá, veľké lásky. Na odbery krvi
vždy chodili skvelí ľudia. Dnes chodia už
aj deti a vnúčatá týchto ľudí a pokračujú
v ich poslaní - nezištne pomáhať iným.
Je nám cťou byť súčasťou týchto akcií,
stretávať sa s vami, spoznávať vás. Máme
radosť z každého nového darcu krvi.
S obrovskou radosťou vám musím oznámiť, že tento rok sme v našej 70-ročnej
histórii bezplatne odovzdali najväčšie
množstvo krvi. VĎAKA VÁM, DOBRÍ ĽUDIA

11. decembra 2014 darovali krv v Senci:
Tomáš Alfonz = 4 krát, Edita Antalová =
25, Tomáš Augustovič, Ing. = 2, Martina
Bališ = 14, Slávka Biskupičová = 17, Jozef Cibula, Mgr. = 13, Zuzana Cíbiková,
Ing. = 8, Daniel Čambal st. = 101, Ivan
Dugovič = 24, Gabriela Dunajčíková,
Mgr. = 23, Zuzana Filová = 10, Viera Guldanová = 63, Ján Jasovský = 178, Lucia
Klaučová = 1, Adrián Kolenčík = 10, Simona Konečná = 1, Tomáš Konečný Tomáš = 28, Věra Kontseková = 4, Ondrej
Koreň = 41, Lýdia Kostková = 90, Roman
Kotúč = 19, Marek Kubica = 37, Jarmila
Kušnírová = 25, František Labanič= 65,
Zoltán Lajtman = 4, Michal Laky = 62,

Emil Lancz = 96, Eva Moštenanová = 29,
Elod Neszméry = 1, Milan Novák = 59,
Ivan Petrikovič = 10, Nataša Petrovová =
10, Andrea Poórová = 5, Juraj Prágai =
1, Lucia Račková = 19, David Slováček =
7, Miroslav Smrtič = 15, Denisa Stemnická, Mgr. = 7, Lenka Stránska = 11, Július
Szabo = 57, Kristián Szabó = 52, Zoltán
Szabó = 5, Pavol Šilhár, MUDr. = 98, Monika Šmotláková = 7, Ľuboš Šranko = 8,
Marek Šranko = 24, Michaela Šuplatová
= 15, Štefan Tóth = 1, Monika Tóthová,
Ing. = 3, Katarína Ujjová = 63, Pavol
Zsigmond st. = 41, Michal Žák = 33, Ľuboš Žilinec = 44
Seneckí darcovia krvi, MS SČK Senec
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5-násobný víťaz Watberg Senec musel pre zmenu pravidiel opustiť seneckú ligu
Hokejbal – Watberg Senec vznikol v sezóne 2008/2009. Už v prvej sezóne získal majstrovský titul, ktorý si udržal až
do odchodu z ligy. Pýtate sa, prečo po
úspechoch tento skvelý tím odchádza zo
Senca? Za všetkým je zmena pravidiel.
Ako pre Senčan povedal Marek Miko, kapitán Watbergu Senec, už po skončení
prvej víťaznej sezóny sa začali sprísňovať
pravidlá, stupňovať obmedzenia a akoby
náhodou vždy zasiahli najviac Watberg.
Vyvrcholilo to tým, že vedenie ligy rozšírilo svoje pravidlo – mužstvo môže mať
len troch hráčov vo svojom kádri z inej
ligy (to zn. extraliga a zohorská liga), ale
tentokrát obmedzenie rozšírilo aj na hráčov, ktorí dlhodobo pôsobia vo Watbergu, kde hráčsky vyrástli a do extraligy sa
dostali až následne, práve pre vynikajúce
pôsobenie vo svojom materskom tíme.
Namiesto podpory vychovávania hráčov
pre vyššie súťaže, im vlastne zakázali hrať
za svoj tím.
„Ozvali sme sa, že takéto pravidlo je pre
nás likvidačné. Vedenie seneckej hokejbalovej ligy nám navrhlo, aby sme rozdelili hráčov do rôznych mužstiev. Ale my
sme partia, chceme hrať spolu, dávame
do toho peniaze, energiu, tvrdo trénujeme a reprezentujeme mesto. Tým pádom
sme nenastúpili,“ vysvetľuje Marek Miko.
Keď ich vedenie Seneckej hokejbalovej
ligy nechcelo, rozhodli sa osloviť Pezinskú
hokejbalovú ligu. Jej vedenie ich prijalo s
otvorenou náručou. Na najlepší senecký
hokejbalový tím teda budeme musieť chodiť do Pezinka.

„V Senci nás chceli rozdeliť alebo vyhnať.
Podarilo sa im to druhé,“ dopĺňa Ladislav
Végh prezident občianskeho združenia
Watberg.
Ako ku zmene pravidiel došlo?
Tono Susko z Hbk Skeletons Senec nám
napísal: „Rozhodnutie bolo na poslednej
schôdzi kapitánov (pred sezónou, nie
pred letnou prípravou) predložené ako
rozhodnutie vedenia, bez hlasovania a
bez akéhokoľvek času na reakciu tímov.
Aj keď tímy väčšinou ani nechcú nič riešiť,
bolo to nešťastné. Mne osobne to je ľúto,
pretože Watberg reprezentoval to najlepšie, čo v našej lige hralo, rád som proti
nim hral, sú najlepší a sú fair, takže chýbajú lige. Bohužiaľ, čo je chyba nás všet-

kých, kvalita ligy stagnuje, čoraz viac ide
do stavu len si odohrať sezónu a vyhrať.
Rozvoj sa nejako zastavil.“
Takto sa teda tím, ktorý päťkrát za sebou
vyhral Seneckú hokejbalovú ligu, dostal
z nášho mesta do Pezinka, kde bude pomáhať skvalitňovať ligu. Pezinok získal
tím, ktorý na sebe pracuje, má výborné
výsledky a vychováva hráčov pre extraligu. Najúspešnejší športový kolektív a
víťaz internetového hlasovania v rámci
Športovca roka mesta Senec, s názvom
vychádzajúcim z histórie Senca, hrá v Pezinku. A to len preto, že si dovolil vyhrať
päťkrát za sebou.
Text: Martina Ostatníková
Foto: www.hokejbalsenec.sk

Medzinárodný vianočný turnaj
o pohár prezidenta Bieloruska 2015

Senčan Ing. Ľuboš Schramko sa zúčastnil ako člen reprezentácie
Slovenska na neoficiálnych Majstrovstvách sveta hokejových veteránov v Minsku, ktoré sa konali pod názvom Medzinárodný vianočný turnaj o pohár prezidenta Bieloruska 2015. Turnaj prebiehal od
2. do 7. januára 2015, čiže v období pravoslávnych Vianoc, ktoré
sa oslavovali 6. januára 2015. Slovenská reprezentácia obsadila 4.
miesto po zápase o bronz s Fínskom, ktorý sa skončil s výsledkom
Slovensko - Fínsko 6:8
VCs

Hádzanársky klub PICCARD SENEC
vo Švajčiarsku na 6. mieste
Hádzanársky klub PICCARD SENEC sa 2.-4.1.2015 zúčastnil
turnaja v plážovej hádzanej v meste Eisiedeln vo Švajčiarsku.
Z 12 družstiev sa umiestnilo hádzanárske družstvo PICCARD
SENEC na 6 mieste. Turnaj bol zaradený do európskeho pohára. Zúčastnili sme sa už 3. ročníka.
Text a foto: PICCARD Senec
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Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2014

Klub potápačov a ľadové medvede PICCARD SENEC 21.12.2014
organizovali tradičný ponor - symbolickú rozlúčku s rokom.

Majstrovstvá SR v tanečnom športe
– v latinsko-amerických tancoch pre rok 2015
Kedy? sobota 31.1.2015
(predkolá od 10:00, galaprogram a hlavná súťaž od 18:30)
športová hala Transpetrol,
Slnečné jazerá-Juh, Senec
Vyhlasovateľ:
Slovenský zväz tanečného športu
Usporiadateľ:
TK Uni-Dance Bratislava
Predpokladaná účasť párov: cca 150 párov z celej SR,
cca 15 rozhodcov (z toho 5 zahraničných hviezd)
Galaprogram:
Majstri sveta v show, Majstri SR v profesionáloch, Majstri Strednej Európy v plesových formáciách
Kde?

Jedným z vážnych kandidátov na titul slovenských šampiónov je
pár Tomáš Tanka/Dominika Feketová (Dominika je Senčanka!)

Poštové holuby - 17. januára 2015 sa konala hodnotiaca schôdza chovateľov
poštových holubov v Senci
za rok 2014. Preteková sezóna sa skladala z 22 pretekov
na tratiach od 150 do 750 km
v rámci súťaží majstrovstiev
Slovenska. Chovatelia poštové holuby na preteky nasádzajú v Senci a auto s klietkami
holubov prevezie na miesto
štartu preteku, kde je naraz
vypustených niekoľko tisíc
(a v rámci národných pretekov
Slovenska i niekoľko desať
tisíc) holubov, ktoré letia najkratšou cestou na svoje holubníky. Nasádzanie holubov na
preteky a konštatovanie doletov sa vykonáva snímacími zariadeniami a čipmi, ktoré majú
holuby na nohe. Výsledky sú
spracované podľa rýchlostí
doletov a víťazmi z každého
preteku sú holuby s najvyššími
rýchlosťami v dvadsiatich percentách z nasadeného počtu
holubov. V súťažiach majstrovstva Slovenska sú jednotlivé
kategórie víťazov vypočítané
z koeficientov, ktoré holuby
dosiahli v jednotlivých prete-

koch. Výsledky sú dostupné
na internetovej stránke www.
postoveholuby.sk.
Víťazmi za rok 2014 sa stali
v jednotlivých kategóriách títo
chovatelia:
Majster klubu Štefan Podmanický, 2. miesto František
Horváth, 3. miesto Karol Bauer. Majster krátkych i dlhých
tratí Štefan Podmanický. Majster stredných tratí František
Horváth. Majster mladých
holubov Karol Bauer. Výkonný holub Stanislav Hanzlík,
výkonná holubica františek
Horváth, ESO holub Vojtech
Rosenberg, ESO mláďa Dušan Konečný. Holub Štefana
Podmanického sa zúčastnil
celoštátnej výstavy poštových
holubov v Trenčíne.
Výbor ZO Senec i touto cestou všetkým víťazom gratuluje
a do pretekovej sezóny 2015
praje všetkým členom dobré
zdravie a veľa chovateľských
a pretekových úspechov a Letu
zdar. Zároveň ďakujeme Mestskému úradu v Senci za pridelený príspevok, ktorý nám veľmi pomohol pri našej pretekovej činnosti. Výbor ZO Senec

Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2014

Volejbalový klub oslávil Vianoce športom v skvelej nálade
Volejbal - Dňa 21.12.2014 volejbalový klub
VK Tajovského Senec zorganizoval už tradičný Vianočný turnaj. Svoje sily si zmeralo šesť tímov zložených z hráčov všetkých

vekových kategorií, rodičov, trénerov.
Víťazmi boli všetci zúčastnení. Súčasťou
turnaja bola aj súťaž vo varení kapustnice
a o najlepší koláč. Najlepšiu kapustnicu

už druhýkrát navarila pani Hedviga Neštinová. Zúčastneným najviac chutil koláč,
ktorý napiekla hráčka Kaja Kulichová.
Jana Némethová
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Úspešné ukončenie sezóny GABBO Senec

Ľadové medvede sa kúpali v Slnečných jazerách
Voda Slnečných jazier bola skutočne ľadová, pretože mala len necelé dva stupne, ale bolo bezvetrie a pláž pod Hotelom
Senec bola zaliata slnečnými lúčmi. Stovky divákov prichádzali pozitívne naladení, takže DJ Robo Matejka mal o to ľahšiu
úlohu. O občerstvenie divákov sa staral
Bufet Na Pláži - Senec a Ice Tea Jana od
Mc Carter a.s.. Podľa znalcov je najmenej prijateľné veterné a sychravé počasie
s teplotou okolo nuly, ale suché a studené počasie je ideálne pre zimné plávanie.
Do 13:45 sa zaregistrovalo 161 ľadových
medveďov a medvedíc.
Priamo zo Senca sa postavili 17 plavcov
a 1 plavkyňa do radu na brehu jazera,
aby sa presne o 14:00 vrhli do ľadových

vĺn. Ešte predtým však k nim krátko prihovoril primátor mesta Senec Karol Kvál,
predseda Klubu seneckých Ľadových
medveďov Vladimír Lysičan a MUDr.
Jozef Makai, predseda Združenia športového otužovania a diaľkového plávania. Trojkráľové kúpanie bolo limitované
na bójami vyznačenú, cca 40x50 m vodnú plochu a na najviac 22 minút zotrvania
v ľadovej vode. DM Resustic Slovakia,
s.r.o. Senec zabezpečoval zdravotnú
a vodnú záchrannú službu, ale našťastie
nemuseli zasahovať. V intenzívnom slnečnom svite pôsobili plavci a tí, ktorí
na plávajúcej trampolíne šantili, ako scéna z letnej pohľadnice.
Text a foto: VCs

Zimná edícia III. ročníka IBC Senec sa
konala v „medzisviatkovom období“,
kedy väčšina z detí realizuje papučovú
kultúru, resp. sú s rodičmi na dovolenkách.
„O to viac ma tešila účasť všetkých tímov,
vrátane domácich tímov a vysoký počet
rodičov detí, ktorí prišli do haly pri hoteli
Družba Transpetrol v dňoch 28.12.2014
až 29.12.2014 povzbudiť svoje basketbalové nádeje. Atmosféra, ktorú vytvorili
hráči svojou hrou, nasadením, povzbudzovaním sa jednoducho nedá opísať,
treba ju zažiť“, zhodnotila organizátorka
Gabika Rebrošová.
Na turnaji si zmerali sily chlapci v kategóriach – U1, U13, U15. Zapojených
bolo 130 hráčov, počas dvoch dní sa
odohralo na troch ihriskách 26 zápasov,
rozdali sa diplomy, medaile a ceny pre
ALL STAR – najlepšiu päťku, MVP – najužitočnejšieho hráča v každej kategórii, a
cena YOU ARE THE FUTURE.
Komentár organizátora a trénera Peťa
Ivanoviča: „Aj keď nakoniec víťaz bol len
jeden, gratulácia a pochvala patrí všetkým zúčastneným tímom. Už dnes sa
tešíme na ďalší ročník IBC Senec 2015.“

Hvezdáreň Solar
Astronomická prednáška v ZŠ s VJM
A. M. Szenciho
11. februára o 18:00
Téma: Pan-STARRS oko na Havaji
Prednášajúci: RNDr. Peter Vereš PhD.
Vedecký pracovník na oddelení Astronómie a astrofyziky FMFI Univerzity
Komenského v Bratislave. Výskumne
sa venuje medziplanetárnej hmote,
najmä charakterizáciou, pozorovaním
a objavovaním blízkozemských asteroidov a komét. Ako prvý na Slovensku
pozoroval tranzit známej extrasolárnej
planéty. 3 roky pracoval na University
of Hawaii.

