Dozvieme sa, kto je športovcom roka 2014!

Ročník 25

marec 2015

Základná umelecká škola oslávila 55 rokov koncertom učiteľov ZUŠ s účasťou spriatelených škôl zo zahraničia. Účinkovali na ňom
pedagógovia z Győru, Veľkej Bíteše, Skalice a seneckej ZUŠ. Celý školský rok sa nesie v atmosfére tohto výročia, ktoré začalo učiteľským koncertom a vyvrcholí 20.5.2015 slávnostným koncertom žiakov ZUŠ v kinosále kultúrneho domu o 17.00. Viac na 6. strane...

Program MsKS trochu inak

Základná škola J. G. Tajovského oslavuje 50. výročie svojho vzniku po celý rok
2015. 19. februára oslavovala na slávnostnej akadémii.

Od tohto čísla vám budeme prinášať program
Mestského kultúrneho strediska na letáku,
ktorý sa vždy bude nachádzať v strede Senčana. Leták je pripravený tak, aby ste si ho mohli
zložiť na tretinky a pripnúť si ho na nástenku či
na chladničku alebo nosiť v kabelke.
Na 10. a 11. strane vám prehľadne a farebne prinášame výber z podujatí Mestského kultúrneho strediska. Upútavky na všetko to, čo by vás
mohlo zaujať: divadelné predstavenia, zaujímavé filmy, besedy, veľké podujatia, prednášky
a program pre deti. V marcovom čísle sa na
tejto dvojstrane dozviete napríklad termín Seneckého leta a nového Slnečného festivalu.
Prečo sme sa rozhodli priniesť vám program
takýmto spôsobom? Aby ste mali prehľad
o seneckých podujatiach, na ktoré vás srdečne pozývame, a aby ste videli, že v Senci kultúra žije.
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Na zastupiteľstve schválili peniaze na nadstavbu

Oprava

Po tom, čo primátor mesta Senec Ing.
Karol Kvál informoval poslancov Mestského zastupiteľstva o dianí v meste
za uplynulé obdobie, schválili poslanci
úverový rámec vo výške 800 000 eur
pre čerpanie splátkového úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s., na realizáciu
projektu: Nadstavba ZŠ Mlynská vrátane prístavby zborovne a skladových
priestorov školskej jedálne a skladu
športového náradia pre multifunkčné
ihrisko v areáli školy. Poslanci prejavilai
záujem o viac informácií o nadstavbe.
Obrázky k pripravovanému projektu rozšírenia kapacity základnej školy vám prinášame nižšie.
Poslanci sa ďalej venovali správe hlavného kontrolóra Ing. Jána Winklera
a zrušeniu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 9/2009 o používaní pyrotechniky na území mesta Senec. Mesto muselo VZN zrušiť vzhľadom
na nedávno schválený zákon, ktorým sa
ruší možnosť samospráv riešiť pyrotechniku týmto spôsobom.
Poslanci tiež vyhoveli žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na rok 2015.

Vo februárovom čísle Mestských novín
Senčan sme chybne uviedli, že členom
dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec,
s.r.o. sa s účinnosťou od 1. februára stal aj
Mgr. František Podolský. Táto informácia
vychádzala z rokovania Mestskej rady.
Poslanci Mestského zastupiteľstva však
ako člena dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného
ruchu Senec, s.r.o. s účinnosťou od 1. februára schválili Ing. Gašpara Józana. MO

Na rokovaní sa hovorilo aj o návrhu
na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva z 11. decembra 2014 o urbanistickej štúdii jazierka a jeho okolia pri Family Parku. K tomuto bodu boli mestu zaslané dve protichodné petície. Keďže rokovanie medzi zástupcami oboch petícií
a mestom ešte nie sú uzavreté, poslanci
sa zhodli na tom, aby sa tento bod zo zasadnutia stiahol až do ukončenia rozhovorov medzi oboma petičnými výbormi.
Najrozsiahlejšia diskusia nastala pri
bode Rôzne. Téma dvoch zámerov na
výstavbu benzínových púmp (pri Lidli
a pri Kauflande) priviedla na zastupiteľstvo aj občanov. Benzínka pri Lidli, ktorú
už mesto zamietlo, sa však opäť dostala
na stôl, pretože Krajský stavebný úrad
neuznal dôvody zamietnutia tejto stavby
na danom mieste.
V rôznom sa spomínal aj autobus Mestskej autobusovej dopravy a jeho cestovný poriadok, úprava parkoviska za kultúrnym domom alebo protipovodňové
opatrenia. K prechodu pre chodcov pri
VÚB smerom k poliklinike, ktorý je najmä
po západe slnka veľmi nebezpečný, prišiel na mesto list Slovenskej správy ciest
o tom, že úpravu tohto prechodu povoľuje, ale na náklady
mesta.
Nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 23.
apríla 2015.
Zasadnutia MsZ sú
vysielané online na
www.zastupitelstvo.
sk a k dispozícii aj
zo záznamu. Materiály na rokovanie visia vždy 7 dní
pred zasadnutím na
www.senec.sk. MO

Škôlky rieši mesto aj cez ministerstvo
Mesto Senec požiadalo o nenávratnú finančnú dotáciu z Ministerstva školstva
na nadstavbu materských škôl Kollárova
a Kysucká. Dobudovanie týchto materských škôl by malo rozšíriť kapacitu spolu
o 5 nových tried. Výsledky schvaľovania
žiadostí budú známe v priebehu septembra 2015. Samotná realizácia je predpokladaná od jari 2016.
Už dlhší čas mesto čerpá dotácie na nové
kapacity materských škôl aj z Bratislavského samosprávneho kraja. Naposledy
pomohol kraj sumou 5 000 eur na nábytok do nadstavby Materskej školy na
Košickej ulici. Mesto má záujem naďalej
pokračovať v čerpaní týchto dotácií. MO

Výsledky referenda o ochrane
rodiny
Referendum o ochrane rodiny bolo ôsmym
celoštátnym referendom, ktoré sa konalo na Slovensku od roku 1993. Iba jedno
z nich, týkajúce sa vstupu do Európskej
únie, bolo úspešné. Referendum o ochrane rodiny sa zaradilo medzi neplatné referendá, pretože sa ho zúčastnilo 21,41%
oprávnených voličov.
Plebiscit v Senci dopadol nasledovne:
Hlasovalo sa v 11 okrskoch. Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch
na hlasovanie bol 14 479, z nich si prevzalo hlasovacie lístky 2 460 oprávnených
občanov. Počet odovzdaných hlasovacích
lístkov bol 2 460, medzi ktorými bolo 19
neplatných hlasovacích lístkov. V Senci sa
referenda zúčastnilo 16,99% oprávnených
voličov. Podiel hlasov zúčastnených občanov pre jednotlivé otázky:
1. otázka - áno 93,37%, nie 5,81%, neplatné hlasy 0,81%
2. otázka - áno 91,78%, nie 6,58%, neplatné hlasy 1,62%
3. otázka - áno 90,85%, nie 7,76%, neplatné hlasy 1,38%
VCs
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Otázka
pre primátora
Ak chcete položiť otázku
primátorovi
mesta Senec
Ing. Karolovi Kválovi,
napíšte nám na
sencan@senec.sk.

Bolo by možné nejako vyriešiť nevyhovujúci tvar križovatky do Senec Gardens? Momentálne je to veľmi
nebezpečné, autá tam jazdia veľmi rýchlo. Senčan
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Seneckí Mestskí policajti zachránili
z jazera dve dievčatá
Hneď ako Mestská polícia prijala anonymný telefonát o tom,
že sa na Labuťom jazere - jazere
Kövécstó preboril ľad pod dvoma dievčatami, vyrazili mestskí policajti Marián Mechura
a Viktor Molnár na záchrannú
akciu. Mestskí policajti okamžite zasiahli. Prvé dievča vytiahli
za pomoci lana. Ľad bol však
natoľko krehký, že aj mestskí
policajti napokon skončili vo
vode. Obe dievčatá sa im podarilo zachrániť. Keď dorazili

hasiči, dievčatá sa prezliekli
do termoprikrývok. Obe sú v poriadku.
Pripomeňme, že Kövécstó bolo
v minulosti prebagrované a prehĺbené, keďže má vodohospodársky protipovodňový význam.
Mestská
polícia
odporúča
nevstupovať na ľadovú plochu najmä za počasia, keď
je cez deň relatívne teplo
a v noci nemrzne dosť na to, aby
bol ľad bezpečne tvrdý.
MO

Tento problém sme začali riešiť koncom minulého roka
osadením verejného osvetlenia do stredu križovatky,
ktoré výrazne prispelo k zlepšeniu viditeľnosti hlavne
od smeru Šamorín pri odbočovaní doľava, kde dochádzalo často k nebezpečným dopravným situáciám. Zároveň
v tomto období sme požiadali správcu komunikácie, ako
aj zástupcov krajskej dopravnej polície o možnosť zníženia rýchlosti na štátnej ceste 2/62 v uvedenom úseku
na 70km/h. Táto úprava rýchlosti bude platná do doby
stavebnej úpravy križovatky, o ktorú sme požiadali zástupcov dotknutých štátnych orgánov a organizácií, ktorí
sa v rámci vstupných jednaní nebránia tejto myšlienke.
Už máme prvé reakcie obyvateľov na zníženie rýchlosti,
ktoré sú pozitívne.

BSK: Župa opraví seneckú synagógu
Počas Župného štvrtku, 5, februára, sa
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo spolu s podpredsedníčkou BSK Gabriellou Németh stretli
s primátorom Senca Karolom Kválom na
obhliadke Národnej kultúrnej pamiatky
Synagógy ortodoxných v Senci, ktorej
rekonštrukciu plánuje župa.
„Senecká synagóga je momentálne
v havarijnom stave, ale samozrejme, cieľom nielen mesta Senec ale aj Bratislavského samosprávneho kraja je, aby sme
spoločenský život do tejto synagógy
vrátili. Vďaka exteriérovým úpravám to
bude miesto vhodné na oddych a relax
nielen pre obyvateľov Senca, ale aj pre
všetkých návštevníkov,“ predstavil plány
župy predseda BSK Pavol Frešo.
Národná kultúrna pamiatka Synagóga
ortodoxných v Senci stojí od roku 1904
na mieste staršej synagógy, ktorú postavili už v roku 1825. Synagóga slúžila
svojmu účelu až do roku 1948, po znárodnení bola využívaná ako sýpka, neskôr sklad chemikálií a v zime ako sklad
vianočných stromčekov. V súčasnosti je
budova v havarijnom stave a jej akékoľ-

vek využívanie je podmienené nevyhnutnou a neodkladnou obnovou.
„Veľmi ma teší, že napriek tomu, že vláda
nám zobrala viac ako 25 miliónov eur na
dani z motorových vozidiel a aj napriek
tomu, že máme obmedzené možnosti
čerpať eurofondy, nakoľko sa nachádzame na území BSK, sa župa rozhodla ísť
do rekonštrukcie synagógy z vlastných
prostriedkov. Veľmi nám záleží na tom,
aby aj v našom kraji boli zachované
národné kultúrno-historické pamiatky,
akou senecká synagóga rozhodne je.
A veľmi ma teší, že budeme mať možnosť zachrániť aj tie nálezy, ktoré sme
v rámci prípravy na záchranu synagógy
objavili vo dvore tohto objektu. Pevne verím, že v synagóge v Senci vznikne jedno
krásne kultúrne centrum, ktoré bude slúžiť nielen obyvateľom mesta Senec, ale
aj širokému okoliu na rôzne kultúrne a
spoločenské vyžitie,“ objasnila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.
Bratislavský samosprávny kraj má
v pláne Synagógu v Senci nielen zrekonštruovať a vytvoriť v nej multikultúrne
centrum a expozíciu židovskej kultúry,

ale v areáli za synagógou postaviť aj infopavilón, v ktorom bude situované nevyhnutné prevádzkové zázemie (administratíva, pokladňa a informačné centrum,
šatne, sociálne zariadenia....). Keďže
cieľom BSK je, aby bol areál synagógy
prístupný permanentne a slúžil aj na oddych a relax, ráta sa aj s exteriérovými
úpravami.
Vzhľadom na finančnú náročnosť plánovanej obnovy sa BSK usiloval aj o získanie externých finančných zdrojov z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014,
no táto žiadosť nebola schválená, preto
zatiaľ Bratislavský samosprávny kraj ráta
s rekonštrukciou synagógy z vlastných
zdrojov. Podľa realizačného projektu by
mal celý projekt stáť cca. 1,4 mil. eur, o
ktoré chce však župa žiadať aj v Bruseli.
„Takisto, ako župa nemá finančných
prostriedkov nazvyš, tak ani mesto ich
nemá, samozrejme. Ale určite budeme
prístupní aj jednaniam a budeme prístupní aj tomu, aby sme sa dohodli aj prípadne na čiastočnom spolufinancovaní,“
uzavrel primátor Senca Karol Kvál.
Zdroj: BSK
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Materská škola Košická 40 sa zmenila na nepoznanie, konečne pripomína dúhový svet

V decembri minulého roka
sa úspešne ukončila veľká
premena budovy a areálu
Materskej školy na Košickej
40 v Senci, keď sa od 5. septembra do 4. decembra 2014
vykonávali stavebné práce
v rámci projektu: ISRMO
OPBK – Senec – Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Košická v Senci.
Realizácia projektu sa uskutočnila pomocou Nenávratného finančného príspevku
(NFP) z Operačného programu Bratislavský kraj, ktorý
sa mestu Senec podarilo
získať po troch rokoch neúnavnej práce. Výška tohto
príspevku, teda 95 % celkových oprávnených nákladov,
bola 425 168,17 EUR. Mesto
Senec prispelo sumou viac
ako 27 814,05 EUR. Projekt
bol druhým zo štyroch investičných projektov, prostred-

níctvom ktorých sa postupne napĺňajú ciele stanovené
v Integrovanej stratégii rozvoja mestských oblastí (ISRMO) v zóne Západ v Senci.
Stavebné práce realizovala
stav. firma Euro-Building a.s.
V januári tohto roka úspešne
prebehlo kolaudačné konanie
a dve novovybudované triedy
v nadstavbe budovy umožnili
prijatie 30 nových škôlkarov
do MŠ. Projekt tak prispel
k riešeniu nedostatočných
kapacít
materských
škôl
v Senci vzhľadom na zvyšujúci
sa počet obyvateľov mesta a
súčasne boli vytvorené 4 nové
pracovné miesta obsadené
učiteľkami. Budova škôlky,
postavená v roku 1971, už nutne potrebovala rekonštrukciu.
Napriek tomu, že sa pred tromi rokmi uskutočnila kompletná výmena okien a dverí, pre
poškodené múry sa nepoda-

rilo dosiahnuť žiadnu úsporu
na vykurovaní. V rámci projektu boli opravené a zateplené
všetky steny pavilónov vrátane striech, nainštalované nové
bleskozvody a odkvapový
systém, jeden pavilón sa nadstavil o jedno poschodie čím
vznikli dve nové triedy s predsienkami a spálňami, jedáleň,
prípravovňa stravy, kancelária
a hygienické zariadenia pre
deti a personál (viac pavilónov nebolo možné nadstaviť
z kapacitných dôvodov, pretože rozmery prislúchajúceho
školského dvora neumožňujú
dostatočný priestor pre aktívny pohyb väčšieho počtu
detí). Na prepravu stravy z kuchyne na prízemí bol vybudovaný malý nákladný výťah a aj
interiér pôvodných pavilónov
sa dočkal čiastočnej rekonštrukcie. Na školskom dvore
boli odstránené staré betónové stavby ako bludisko a ko-

vové hracie prvky, nahradené
boli 16-timi novými atraktívnymi, modernými a bezpečnými
hernými prvkami. Vymenené
boli aj hlavná kovová bránka,
vráta a povrchy terás pri pavilónoch. Projekt celkovo zvýšil
estetickú a technickú kvalitu
objektu, zlepšil hygienické
a zdravotné podmienky pre
deti a personál, očakáva sa aj
zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy.
Dňa 12. januára 2015 sa začali realizovať stavebné práce aj
v rámci projektu ISRMO OPBK
– Senec – Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ,
Senec, ktorý je v poradí tretím
projektom v rámci ISRMO. AM

Tento
projekt
bol
spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.

Splnil sa nám sen - máme krásnu škôlku aj s pomocou Bratislavského samosprávneho kraja
Materská škola Košická sa po
získaní finančných prostriedkov z eurofondov zapojila aj
do programu Bratislavského
samosprávneho kraja Naša
škôlka - náš kraj. Požiadala o dotáciu
vo výške 5 000 eur na nábytok do novej nadstavby. Projekt je zameraný na
rozširovanie kapacít materských škôl.
Riaditeľka PaedDr. Sidónia Dolezsálová je
nadšená z premeny škôlky. Ako sama hovorí: „Projekt sme mali pripravený už viac
ako tri roky. Celá rekonštrukcia prebiehala
počas plnej prevádzky. Vyžadovalo si to
obrovskú trpezlivosť zo strany rodičov aj
zamestnancov. Bolo to veľmi náročné, ale

sme veľmi vďační najmä za to, že sa dodržal
termín. Najviac sa mi na projekte páči, že
je komplexný. Rieši nadstavbu, celý školský dvor s preliezkami, vstupné priestory
aj zateplenie budovy. Za 4 mesiace sme
urobili to, čo iní niekedy aj za viac rokov.
Považujem to za obrovský úspech našej
škôlky. Nikto mi neveril, že to dotiahneme
do konca, že sa nám podarí takýto projekt
zrealizovať. Veľmi sa angažovala bývalá zástupkyňa primátora Helenka Nemcová, jej
osobitne ďakujem. Držala nás nad vodou,
aj keď boli problémy. Deti sa zo stavebného ruchu tešili, sledovali stavebné práce
cez okno. Ďakujeme aj BSK, ich dotácia
na nový nábytok nám veľmi pomohla.“ MO
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Do základných škôl v Senci sa zapísalo 317 detí
Rodičia a deti sa tešili na 23. a 24. január, pretože to boli dni zápisu do základnej školy. Zo škôlkarov sa tak stanú
školáci. V školách ich už čakali pani
učiteľky, ale aj pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. Zapísalo sa
spolu 317 detí. Mesto Senec predpokladá, že vytvorí 13 tried pre prvákov
v školskom roku 2015/2016. Minulý
rok sa otvorilo 11 tried pre 235 žiakov
prvých ročníkov. Zápis prebehol bez
akýchkoľvek komplikácií.
Tento rok máme v Senci vyšší počet
prvákov ako v minulom roku. Počty
prvákov nestúpajú každý rok, niektorý rok aj klesnú. Stúpa však celkový počet detí v základných školách,
tzv. celková naplnenosť škôl. Preto je
v rozpočte mesta na rok 2015 schválená nadstavba ZŠ Mlynská.
V minulom roku vznikli na ZŠ Mlynskej
4 triedy a na ZŠ Tajovského 1 nová trieda. Spolu tak bolo vytvorených 90 nových miest.
MO

Jarné upratovanie

V škôlke na Kollárovej dostali deti pitnú fontánku

Počas marca sa opäť môžeme zapojiť
do jarného upratovania. Koná sa to
v záujme nás všetkých, preto žiadame
občanov, aby sa aj toho roku zapojili
do upratovania. Na území mesta
budú rozmiestnené veľkokapacitné
kontajnery, kde sa budete môcť zbaviť pozbieraného odpadu. V mestských lokalitách budeme upratovať
v dvoch termínoch: 20. - 22. marca
a 27. - 29. marca. Upratovanie okolia
Slnečných jazier sa bude konať na víkend
po Veľkej noci 10., 11., 12., apríla. VCs

Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a. s., je výrobcom a dodávateľom pitnej vody, prevádzkovateľom vodovodov
a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti
Trenčianskeho a Trnavského kraja. BVS
vníma pitnú vodu nielen ako produkt,
ktorý vyrába, ale tiež ako strategickú
a nenahraditeľnú surovinu, bez ktorej nie
je život možný. Presadzuje preto osvetu
na tému pitnej vody v rámci programu
Modrá škola. MŠ na Kollárovej 23 je prvou
seneckou školou a zároveň 30. školou
na území BSK, ktorá dostala pitnú fon-

tánku od BVS v rámci vzdelávacieho
programu Modrá škola. 13. februára za
účasti primátora mesta Senec Karola
Kvála, viceprimátora Dušana Badinského, člena predstavenstva BVS Milana Trstenského a riaditeľky MŠ Evy
Jonášovej bola slávnostne odovzdaná
škôlkarom pitná fontánka. Riaditeľka
MŠ vyzdvihla zásluhu učiteľky Andrey
Gajdošovej na úspešnej realizácii projektu a poďakovala sa aj mestu Senec za vykonanie technických úprav
pred osadením pitnej fontánky. VCs
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Historický Senec

V roku 1962/63 si Senčania užili snehu viac než
dosť. Tuhá zima trvala až do polovice marca.

Koncert učiteľov ZUŠ
Pri príležitosti 55. výročia založenia
Základnej umeleckej školy v Senci
sa konal v priestoroch MsKS Labyrint
11. februára 2015 koncert učiteľov.
Účinkovali na ňom pedagógovia zo
spriatelených umeleckých škôl z Győru, Veľkej Bíteše, Skalice a seneckej
ZUŠ. Celý školský rok sa nesie v atmosfére tohto výročia, ktoré začalo
učiteľským koncertom a vyvrcholí
20.5.2015 slávnostným koncertom
žiakov ZUŠ v kinosále kultúrneho
domu o 17.00. Riaditeľ školy Mgr.art.
Gabriel Škriečka sa pred koncertom
prihovoril prítomnému obecenstvu,
privítal prítomných hostí a v krátkosti
oboznámil publikum s históriou školy. Na koncerte bol prítomný aj bývalý
riaditeľ ZUŠ Emil Várady, viceprimátor
Mesta Senec Dušan Badinský a vedúci školského odboru Anton Kubliniak.
Na koncerte vystúpili učitelia - speváci - Katarína Janíková (ZUŠ Skalica),
Alena Borková (ZUŠ Veľká Bíteš),

Zuzana Szabó a Tomáš Šelc zo ZUŠ
Senec. V hre na klavíri sa predstavila
Jana Rambousková z Veľkej Bíteše.
Maďarskú Liszt Ferencz Zeneiskolu z
Győru reprezentoval huslista Gerencsér Zoltán. Z domácich účinkujúcich
sme si vypočuli violončelo (Pavol Mucha), gitarové duo (Vladimír Kubalák,
Eva Muchová), dychový plechový
nástroj eufonium (Robert Madarász)
a vynikajúcu hru na klarinete Barnabása Kollárika. Seneckých učiteľov
korepetovali Mgr.art. Ilona Takácsová
a Mgr.art. Petra Mazúchová. Koncert
ukončil komorný súbor Audite silete
musica zo Skalice, ktorý hral v dobových kostýmoch na rôznych druhoch zobcových fláut a historických
dychových nástrojoch - rohoch.
Koncert mal vynikajúcu atmosféru.
Riaditelia zúčastnených škôl a učitelia si pri malom občerstvení vymenili skúsenosti a dohodli sa na najbližšom spoločnom podujatí. MM
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Chválime

Karháme

• Chválime Senčanov, ktorí neváhali a pustili sa do odhŕňania
snehu, ktorý počas februára obrovskými vločkami zasypal Senec.
• Z celého srdca veľké ĎAKUJEM pánovi za vrátenie peňazí, ktoré som zabudla v seneckom bankomate Slovenskej pošty 14.2.
cca o 11:00. Jednalo sa o 70 eur, poctivý nálezca bez váhania
začal pátrať po majiteľovi. Ešte raz ĎAKUJEM.
Zuzka

Prechod na nový odorant zemného plynu
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej
siete na Slovensku oznámila, že v v Senci mení odorant
zemného plynu, čo je zmes
pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia
jeho prenikavého zápachu.
Nový odorant s názvom
Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu,
doteraz používaný THT bol
odorant na báze tetrahydrotiofénu. Táto odlišnosť v chemickom zložení spôsobuje,
že odorant Spotleak 1007:
• má intenzívnejší, výraznejší zápach než THT
• zápach čo do čuchového vnímania človekom je
obdobný ako zápach THT
avšak s miernym odtieňom
zápachu sírovodíka
• najmä v prvých mesiacoch, kedy sa budú plynovody nasycovať novým odorantom, budú dávky pridávaného odorantu vyššie než
štandardne. Preto sa môžu
vyskytovať prípady intenzívnejšieho zápachu plynu, než
na aký sme doteraz zvyknutí.
• do doby, kým si obyvateľ-
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stvo zvykne na nový odorant
resp. mierne odlišný zápach,
je potrebné, aby boli ľudia
ostražití a každý zápach
v domácnosti či inde preverili, aby nedošlo najmä
v prvých mesiacoch k zámene zápachu plynu so zápachom napr. kanalizácie, silne
pokazených vajec, hniloby
z pivnice a pod.
• je potrebné, aby akékoľvek podozrenie na problém so zápachom plynu
alebo podráždenie a vplyv
na zdravie človeka či zvierat,
občania ihneď nahlásili na
Poruchovú linku – plyn 0850
111 727, ktorú nepretržite 24
hodín denne prevádzkuje
naša spoločnosť.
• odorant Spotleak 1007
nie je toxický, nie je to jed.
Prevádzkové koncentrácie
odorantu v zemnom plyne
sú veľmi malé (v rozsahu
len niekoľkých miligramov
na meter kubický plynu). Pri
horení odorizovaného plynu
sa odorant spáli, takže bežný spotrebiteľ za normálnych
podmienok vôbec neprichádza s odorantom do styku.
Zdroj: Distribúcia SPP

Na odkaze pre starostu
bol podnet, aby mesto
vyznačilo zvislým dopravným značením prechod pre chodcov na
Sokolskej ulici.
K realizácii došlo 22.
až 23. januára. Pričom
v tomto období bola dopravná značka opakovane poškodená. Ani po jej
následnom znovuosadení nevydržala víkendový
nápor
nedisciplinovaných vodičov a do 24 hodín vyzerala tak, ako je
vidieť na fotografii.
Podnety na odkaze pre starostu vítame, avšak aj obyvatelia by
si mali uvedomiť, že keď sa pre bezpečnosť obyvateľov niečo
nové vybuduje, bolo by dobré si to aj vážiť. Uvedená dopravná
značka bude znovu osadená, avšak nie na pôvodnom mieste,
čo bude možno opäť predmetom kritiky, ale veríme, že jej životnosť bude podstatne dlhšia.

Ovce.sk

Mestská knižnica, povzbudená minuloročným úspechom,
opäť pozvala aktivistov občianskeho združenia eSlovensko, aby v kinosále MsKS predniesli 17. a 18. februára sériu
4 interaktívnych prednášok
pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.
Väčšina projektov o. z. eSlovensko sa zameriava na internetové ohrozenia, na osvetu
mládeže o nástrahách virtuálneho svetu. Ovce.sk je jedným
z ich projektov. Prináša animovaný seriál, ktorý sa citlivou
formou venuje hrozbám ako
je pedofília, grooming, kyberšikanovanie,
zverejňovanie
a zneužívanie osobných údajov a fotografií na internete,
rasizmus a xenofóbia, či otázke pravdivosti informácií zve-

rejnených na internete. Seriál
pôsobí preventívne, mládeži
nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na internete.
Rozprávky využívajú klasické postavy ako múdry bača,
naivný Jano, nevinné ovečky,
zlý vlk a poľovník, ktorý vždy
na konci zhrnie aktuálne ponaučenie. Projekt úspešne
prerazil do povedomia detí.
Podľa jedného prieskumu
85% detí vo veku 8-10 rokov
pozná príbehy Ovce.sk. V súčasnej dobe už má kreslený
seriál 24 diel, ktoré sú preložené do 30 jazykov formou
titulkovania, ale aj dabingu.
Pred rokom na Srí Lanke získal Ovce.sk titul „Najlepší projekt na svete v oblasti mediálnej výchovy pre deti“. VCs
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Judit Bárdos v knižnici o herectve a filmoch

Mestská knižnica usporadúva väčšinou besedy
so spisovateľmi. Tentoraz
však oslovila Senčanku Judit
Bárdos, ktorú už poznáme
nielen z nášho mesta, ale aj
z filmov V tichu, Fair play,
Dom alebo z rozprávky Láska na vlásku, ktorá spestrila
vianočný televízny program.
Poznajú ju filmoví diváci
na Slovensku a v Čechách
a divadelní diváci dokonca aj
v Maďarsku.
Judit rozprávala o svojom

štúdiu klavíra a herectva,
o divadelných a filmových
zážitkoch, ale aj o šteklivých
scénach. Jarmila Májová,
ktorá besedu viedla, sa jej
pýtala aj na hercov, ktorí sú
jej sympatickí, na inšpiratívne herecké kolegyne, či
na to, akú hudbu a filmy má
rada.
Po skončení besedy sa s Judit mohli jej fanúšikovia odfotiť a požiadať ju o autogram.
Text: MO
Foto: Gábor Agárdy

Architekti a stavitelia v Prešporku 1890 – 1914
Návštevníci Mestského múzea v Senci sa zúčastnili exkurzie do minulosti, do „krásnej doby“. S Ágnes Mánya
Benyovszky, autorkou knihy
„Belle Époque - Architekti
a stavitelia v Prešporku 1890
– 1914“ sa pred obecenstvom
zhováral novinár a sprievodca
cestovného ruchu Árpád Korpás, špecialista na potulky
Bratislavou. „Belle époque“
– francúzske slovné spojenie rezonuje na obdobie od
poslednej tretiny 19. storočia až do vypuknutia prvej
svetovej vojny. Pre Prešpork,
súčasnú Bratislavu bolo toto
obdobie zvlášť výnimočné.
Vybudovaním prvého stáleho
mosta na Dunaji v roku 1890
sa postupne a veľmi výrazne
zmenil obraz celého mesta.
Do Prešporka zavítali archi-

tekti európskeho formátu
i „neverní“ rodáci mesta, ktorí
sa v zahraničí už stali uznávanými umelcami svojej doby.
Spolu s prešporskými architektmi, inžiniermi vybudovali
také mesto, ktoré sa kvalitou
novopostavených
stavieb
opäť priblížilo k susednej
Viedni a Budapešti. Nejedna
budova – napr. Reduta, poštový palác či Modrý kostol –
postavená v tých časoch patrí
dodnes medzi dominanty
mesta. Samotný proces zrodenia sa architektonických
plánov týchto budov je rovnako, ak nie viac fascinujúci,
ako konečný produkt – o tom
je kniha Belle Époque a o tom
si večer 12. februára vypočuli
návštevníci Tureckého domu
vzrušujúci rozhovor.
VCs

Senčan Ján Mrva a jeho Zoe - akčná kniha so silným eroticko-romantickým nádychom
Písať knihy bolo
jeho snom už od
detstva.
Spisovateľ si môže vymyslieť svoj vlastný svet, popustiť
uzdu
fantázii...
najmä ak ju má
takú bohatú ako
on. Nemusí dodržiavať žiadne pravidlá, okrem gramatických a cíti sa byť úplne slobodný. Čo sa
týka žánru, vidina nie práve najjasnejšej
budúcnosti bola vždy jeho obľúbeným
miestom, nevie presne povedať, prečo.
Azda je to tým, že takáto situácia dáva
priestor na tvorbu omnoho zaujímavejších príbehov.
Jeho prvá kniha Zoe je prevažne akčná
kniha so silným eroticko-romantickým
nádychom. „Nepáčilo sa mi, že akčným
hrdinkám vo filmoch či iných knihách
chýba ženskosť, že sa správajú ako muži.

Zoe je iná. Zachováva si ženský element
a tým sa odlišuje od svojich konkurentiek,“ hovorí autor Ján Mrva. „Inšpiroval
ma jeden japonský animovaný seriál,
kreslený v štýle Manga. Myslím, že sa to
volalo Hellsing OVA series, išlo o akýsi
mix sci-fi a fantasy a samozrejme, bolo to
úplne šialené, ako už zvyknú byť japonské animáky.
Čím podľa autora kniha zaujme čitateľov?
„Bude sa páčiť ľuďom, ktorí sa chcú pri
čítaní hlavne baviť. Príbeh je priamočiary,
nie je zbytočne komplikovaný, netreba
pri ňom zohrievať mozgové závity do červena. Kniha má potenciál zaujať naozaj
široký okruh čitateľov a myslím si, že sa
bude páčiť aj ľuďom, ktorí obyčajne knihy nečítajú. Je dobrodružná a akčná, pre
ženy i mužov, výborná ako oddychové
čítanie pri ceste do práce. „Vhodná“ i pre
neposlušných teenagerov, neakceptujúcich nálepku 18+, ktorý by ju napríklad
mohli čítať v škole pod lavicou, ako som

ja zvykol čítavať Vernovky.“
Kniha je nádherne ilustrovaná. Obálku
i
ilustrácie,
obsiahnuté v
knihe, nakreslil sám autor.
„Bohužiaľ, tlač
vnútorných obrázkov nevyšla
tak, ako som
si predstavoval, preto, ak si
ich chce niekto
pozrieť vo vysokej kvalite, poskytujem
link na moju elektronickú galériu: http://
john-mrva.cgsociety.org/.
Zoe je zatiaľ mojím najväčším profesným úspechom a chcel som, aby bola
kompletným dielom, literárnym aj výtvarným.“
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Marek Mokoš režíruje pre seneckú scénu hudobno-dramatické oratórium
• Si Senčanom od narodenia? Aký je tvoj
vzťah k Sencu?
Áno, Senčanom som od narodenia. Mám
rád toto mesto. Som s ním zžitý a je pre
mňa inšpiráciou. Žijú tu moji rodičia, širšia
rodina, priatelia a mám krásne spomienky
na Senec. Vždy sa teším domov, keď odniekiaľ prichádzam naspäť. Prichádzam
domov v rôznych nepravidelných intervaloch. Sú obdobia, keď som tu stále a obdobia, keď tu nie som vôbec.

lienkou isť študovať neumeleckú školu.
• Čo zaujímavé si už režíroval? S akými
osobnosťami si spolupracoval? Venuješ sa
projektom skôr v Čechách resp. na Morave? Robil si niečo aj na Slovensku?
Zatiaľ režírujem hlavne na Morave, robil
som aj na Slovensku, ale iba malé projekty.
Za ten krátky čas som mal možnosť režírovať veľa krásnych inscenácií. Spomeniem

• Študoval si operný spev v
Bratislave, prečo si sa začal
venovať réžii?
Na toto je jediná odpoveď:
Človek mieni, Pán Boh mení.
Moja cesta k réžií nebola cielená. Ja som sa naplno venoval spevu a neplánoval som isť
študovať réžiu. Nahovorila ma
na to moja bývala profesorka
z konzervatória s tým, že ona
pôjde tiež na réžiu. Nakoniec
som išiel na prijímačky sám,
s tým, že to iba vyskúšam a
vôbec mi nenapadlo, že by
ma zobrali, pretože brali iba
jedného študenta a ja som
mal plány s operným spevom.
Keď som dostal správu o prijatí, bol som šokovaný a dlho
mi trvalo, kým som pochopil
a prijal to, že sa mám uberať
smerom režiséra.
• Venuješ sa opernému spevu?
Čoraz menej a menej. Profesionálne spievam len výnimočne. Momentálne si spievam sám doma alebo na ulici.
Dva roky som robil réžiu aj
spev naraz, ale nefunguje to
tak. Spev si vyžaduje rehoľu
- disciplínu, ktorá sa s réžiou
nedá skĺbiť. Neľutujem to, že
momentálne nespievam, ale
pozitívne vnímam s odstupom času, že
mám hudobné vzdelanie, ktoré je výhodou pri režírovaní.
• V akej fáze svojho režisérskeho vzdelania sa nachádzaš?
Som v prvom ročníku magisterského štúdia na Janáčkovej akadémií múzických
umení v Brne. Prijali ma na Erasmus+ do
Krakova na školu Państwownu Wysziu Szkolu Teatralnu, kde sa teraz nachádzam.
Môj cieľ do budúcnosti je skončiť magisterské štúdium, prípadne si spraviť doktorandské štúdium. Pohrávam sa aj s myš-

napríklad fyzické divadlo Stabat mater,
alebo opery: W.A.Mozart Don Giovanni, G.
Rossiny Priležitosť robí zlodeja alebo od B.
Smetanu Hubička. Pred nedávno som robil činohru: Eurípidés Médeia. Pred Vianocami som mal možnosť asistovať svetovo
uznávanému režisérovi Davidovi Radokovi
na inscenácií L. Janáčka Věc Makropulos.
Meno si možno spojíte s jeho otcom, Alfrédom Radokom pod jeho menom sa v Čechách sa odovzdávajú umelcom ocenenia.
Ja som vďačný Bohu, že mám toľko príležitostí na prácu. Snažím sa talentom, ktorý my bol zverený, oslavovať a plniť Božiu

vôľu. Svoje povolanie beriem ako poslanie,
aby som slúžil a prinášal ľudom krásu,
pravdu a dobro.
• Viem, že spolupracuješ aj so speváckym
súborom Radosť. Ako sa ti s nimi spolupracuje?
V zbore radosť som od malička, najskôr
som zastával pozíciu člena zboru, potom
som prešiel na technickú pomoc, neskôr
som moderoval a nakoniec
som skončil, ako scénograf.
Už sa len smejem na tom,
aká funkcia ma ešte čaká
v zbore.
• V spolupráci s otcom
Jurajom
Vittekom
a Jankom Krigovským pracuješ na projekte Sedem Kristových posledných slov na kríži.
Na čo sa môžeme v rámci tohto projektu tešiť?
Oratórium sv. Filipa Neriho,
Rímskokatolícka farnosť Senec v spolupráci s mestom
Senec pripravuje originálny
a hodnotný projekt. Pôjde
o hudobno - dramatické spracovanie oratória Josepha
Haydna Sedem Kristových
posledných slov na kríži. Zaujímavý je tento projekt z
dôvodu, že scénické spracovanie tohto diela sa oficiálne
ešte nerobilo. Pre priblíženie na scéne budete počuť
živý orchester, váš duchovný
i
fyzický
zrak
uvidí
symbolistické
divadlo
a pre úplne naplnenie budeme môcť spolu s meditáciami
hlbšie vnímať a chápať aktuálnosť posledných Kristových
slov. Pútavé je aj obsadenie,
spomeniem napríklad meno
husľového virtuóza Dalibora
Karvaya alebo recitátora, herca Štefana Bučka, ktorý bude čítať meditácie otca Juraja Vitteka. Dôkladne sme
si vybrali hercov, medzi ktorými, sú už
profesionáli, ale aj začínajúca, nádejná,
mladá herecká generácia, všetci z nášho
mesta. Predstavenie je určené pre každého kto má rád umenie, ktoré pozdvihuje
dušu i telo. Všetkých, vás pozývame bez
rozdielu si pozrieť 29.3. večer o 20:00 do
kinosály tento projekt. Ak by ste nemohli
prísť a mali by ste záujem to vidieť, tak vás
potešíme, že záznam z tohto predstavenia sa bude vysielať v televízií LUX. MO
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hudobná komédia
Divadelná společnost Háta Praha

SVĚTÁCI

4.3. streda o 19:00

DIVOČINA

5.3. a 6.3. štvrtok a piatok o 18:00
Natočená podľa svetového bestselleru
Reese Witherspoon - hlavná hrdinka
2 NOMINÁCIE NA OSCARA
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

AMERICKÝ
OSTREĽOVAČ
6 NOMINÁCIÍ
NA OSCARA
16.3. pondelok o 18:00

VYBÍJANÁ

14.3. - 15.3. sobota - nedeľa o 18:00
Úspešné trio z televízneho seriálu
Partička - Suchánek-Genzer-Sokol
a známa modelka Simona Krainová

STRETNUTIE S MALOU
TÁLIOU
18.3. - 19.3. streda - štvrtok

NOC S ANDERSENOM
2015
27.3. piatok o 18:00

LABYRINT

medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou

SENECKÁ RUKA
28.3. sobota

KNIŽNICA

KNIŽNÁ NEDEĽA

22.3. nedeľa 10:00 – 17:00

- deň otvorených dverí
- zápis bez poplatku
- odpúšťanie upomienok
- tvorivé dielne pre deti
- divadlo PIKI – Paskudárium o 15:30

Vymysleli sme ich tak, aby ste sa u nás
nielen zabavili, ale aj si niečo pekné
odniesli. Či už v podobe zážitku, alebo
konkrétneho výtvoru.
Jedna sobota v mesiaci je preto vyhradená divadielkam a tá druhá tvorivým
dielničkám. Príde Divadlo ZáBaVKa,
Divadielko Happy, Bábkové divadlo na
rázcestí a Divadlo JaKi.
Tvoriť budeme pravidelne so Šidielkom.

literárne predpoludnie

ČÍTANIE S MRKVIČKOM
23.3. pondelok 9:00 – 13:00

literárne predpoludnie

JOZEF ZO SENCA
KINOSÁLA

24.3. utorok 9:00 – 13:00

beseda
spisovateľka

TAMARA
HERIBANOVÁ

25.3. streda
o 18:00

detské divadlo
Bábkové divadlo Žilina

VIOLKA FIALKA
A MÓRIC MODRÝ
1.3. nedeľa o 15:30

výstava obrazov

JURAJ DOLÁN GYÖRGY
OBRAZY 1985 - 2015
Vernisáž
13.3. piatok o 18:00
Výstava trvá
7.3. – 26.3 2015

literárne predpoludnie

OBĽÚBENÍ DETSKÍ
HRDINOVIA V KNIHÁCH
A VO FILME
26.3. štvrtok 9:00 – 13:00

dielničky so Šidielkom
pre malých aj veľkých

MAĽOVANÉ VAJÍČKO
14.3. sobota o 9:30

SENČAN marec 2015

KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko Senec

detské divadlo
divadlo ZáBaVKa

kniha o Senci
do každej rodiny

O SNOCH A STRATENÝCH TOPÁNKACH
ALEBO AKO SA TOPÁNKY DO SVETA
VYBRALI

SENEC STÁROČIA
MESTA

21.3. sobota o 16:00

Publikácia odzrkadľuje výsledky
dvojdňovej interdisciplinárnej
konferencie z novembra 2012
zameranej na známe i neznáme
hodnoty Senca. Jej príspevky nielenže
sumarizujú doteraz známe vedomosti
ale poväčšine ich výrazne posúvajú
dopredu v daných tematických
okruhoch. Kniha je dostupná v múzeu
v slovenskom i maďarskom jazyku.
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prispôsobené pre organizovanie
masových kultúrnych podujatí.
Odohráva sa v jednom z najznámejších
turistických centier na Slovensku,
ktoré podľa štatistík každoročne
navštívi 1 milión turistov.
Do dobrej nálady nám prídu zaspievať
a zahrať kapely Desmod, Horkýže Slíže
a mnoho ďalších interpretov.

aktivity a kurzy pre deti:

ZUŠ, TANCUĽKOVO, S ANGLIČINOU
DO SVETA, OZ – ŠIDIELKO, S3T KIDZ,
TANEČNÝ KRÚŽOK PRE DETI

aktivity a kurzy pre dospelých:
ORIENTÁLNE A BRUŠNÉ TANCE,
SALSA, ZUMBA, REGGAETON, TAI CHI,
BODYBALANCE, PILOXING, PILATES,
ZDRAVÝ POHYB, RUSKÝ JAZYK,
TANGO PRE SENIOROV, SM SYSTEM,
ŠACH, ZBOR – MATICA SLOVENSKÁ,
I – JOGA, OLEJOMAĽBA

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
výstava

ZAVIATY SVET PRAVEKU
už len do 31.3.2015

PRIPRAVUJEME

Exponáty skamenelín vás prevedú
kľukatými chodníčkami až pol miliardy
rokov trvajúceho vývoja slovenskej
prírody. Jediný nález stôp dinosaura na
Slovensku, zvyšky 30 metrov vysokých
prasličiek, zuby žralokov dlhých ako
autobus, či najväčší zub pravekého
chobotnatca na svete. Navštívte i Vy
múzeum a pozrite si aktuálnu výstavu.

13. jún 2015
Senecké leto...

je tradičné veľkolepé spoločenskokultúrne podujatie, ktorým sa od roku
1990 otvára letná turistická sezóna na
Slnečných jazerách. Tento rok sa koná
13. júna a na južnej strane Slnečných
jazier. Priestranstvo v prekrásnom
prostredí rekreačného strediska je

31. august - 1. september

Vzniká nový bábkový festival.
Mesto Senec zavádza tradíciu nového
bábkového festivalu, ktorý sa pod
názvom Slnečný festival uskutoční 31.
augusta a 1. septembra 2015
v rôznych lokalitách mesta. Nesúťažná
prehliadka bábkového a pouličného
divadla sa bude odohrávať najmä
v exteriéri tak, aby sa toto umenie
dostalo, čo najbližšie k divákovi.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA: 8:00 – 15:00
POKLADŇA KINA: 15:00 – 19:30
LABYRINT: 8:00 – 17:00
Obedňajšia prestávka: 11:00 – 12:00
Rezervácie vstupeniek je max. 7 dní.
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Seniori z Klubu dôchodcov sa výborne bavili

Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci každý
rok dopraje svojim členom fašiangovú
veselosť s príjemnou hudbou, dobrým
jedlom, bohatou tombolou a tancom. Tohoročné posedenie sa konalo 10. februára v spoločenskej sále SOŠ Senec, ktorú
do poslednej stoličky obsadili členovia
klubu. Predsedníčka Mária Kloknerová
a vedúca klubu Helena Majorová privítali medzi hosťami viceprimátora mesta
Senec Dušana Badinského a vedúcu
odboru sociálnych služieb mesta Senec
Janu Matulovú. Dušan Badinský v mene
celého vedenia mesta Senec pozdravil
prítomných a vyjadril podporu mesta k
aktivitám klubu, ktoré vedú ku skvalitne-

niu života seniorov. O aktivitách klubu na
rok 2015 informovala prítomných vedúca klubu Helena Majorová. Za vydarené
podujatie si vyslúžili veľkú vďaku členov
Klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci sponzori, ktorí prispeli do tomboly, či inak pomáhali pri uskutočnení tohto podujatia.
VCs/Foto: Jana Matulová
Vedenie klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci vyslovuje poďakovanie všetkým tým,
ktorí prispeli do tomboly na fašiangovom
posedení dôchodcov. Ešte raz vyjadrujeme úprimnú vďaku a prajeme dobrodincom veľa úspechov v ďalšej práci.
Klub dôchodcov pri MsÚ

Vernisáž SZUŠ Madarászová

Súkromná základná umelecká škola
Renáty Madarászovej sa predstavila verejnosti 6. februára výstavou diel žiakov
MgA. Lucie Čarnogurskej pod názvom
MY. Časť expozície pozostáva z krásnej
keramiky, ktorá je kompozične veľmi pekne nainštalovaná. Obrazy tvorené rôznymi technikami a využitím rôznych materi-

álov dopĺňajú fotografie z činnosti výtvarného odboru ZUŠ Renáty Madarászovej.
Na obrazoch je zastúpená široká farebná
škála, ktorá kontrastuje časťou expozície
pozostávajúcej z čiernobielych obrazov.
Výstava pôsobí harmonicky a vyniká tvorivosťou autorov, ktorí výborne reprezentujú svoju školu.
VCs

Výročná členská schôdza
ZO SZŤP v Senci
Posledný fašiangový deň, utorok 17. februára, pred popolcovou stredou sa konala výročná členská schôdza ZO SZŤP
Senec v spoločenskej sále SOŠ Senec.
Helena Čajková moderovala úvodný
program, ktorý spestrila úryvkami o fašiangovej veselosti. Ferdinad Döme starší aj mladší doprevádzali príjemnou hudbou spev Helenky Žilincovej, žiačky ZUŠ
Senec. Ida Urgelová, predsedníčka ZO
SZŤP v Senci riadila oficiálnu časť programu, v rámci ktorej okrem správ týkajúcich
sa chodu základnej organizácie odznel
aj prejav Karola Kvála, primátora mesta
Senec. Primátor ubezpečil prítomných,
že vedenie mesta si váži aktívitu členov
ZO SZŤP v Senci a bude naďalej podporovať ich rozmanitú záujmovú činnosť.
Výročná schôdza sa potom premenila na
fašiangové posedenie s príjemnou hudbou, dobrým jedlom, bohatou tombolou
a tancom.
VCs

Na rodinnom plese pomohli
ľudom v núdzi
Práve v tomto čase nám končí obdobie
plesov a veselíc. Aj nám sa podarilo zorganizovať prvý tohtoročný ples v Senci
pod heslom: Buďme jedna rodina. Toto
spoločenské podujatie sa naozaj vydarilo. Veď tancuchtiví sa na parkete zvŕtali
ešte o piatej ráno.
Aj touto cestou chcem širokej verejnosti
oznámiť, že zisk z plesu vo výške 1182
eur, sme rozdali rodinám a ľuďom v núdzi. Taká bola aj myšlienka celej akcie.
Peniaze sme premenili na vecné potreby
týmto ľudom.
S úctou a z celého srdca chcem touto
cestou poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli zvládnuť úspešný priebeh nášho
plesu.
Tešíme sa už teraz na Vás, milí priatelia,
v prvú sobotu Nového roku t.j. 9. januára
2016 na našom ,,RODINNOM PLESE,,!
Za organizačný výbor:
Roman Voško

SENČAN marec 2015

INZERCIA SENČAN

• noviny sú plánované v schránkach
vždy v prvý deň mesiaca.
• uzávierka 20. marca
Cena plošnej inzercie
1,25 eura/cm2
1/1 strana 398 eur
1/2 strany 215 eur
1/3 strany 148

INZERCIA

1/4 strany 122 eur
1/6 strany 85 eur
Zľavy:
pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až
9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%
Cena riadkovej inzercie
40 centov slovo
Spoločenská kronika
17 centov slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu
nevzťahujú.

Riadková inzercia
• Máte dlhy? Vyriešime Vám ich. 0905907521.

Milé dámy, aj tento rok sa tešia
na spoločnú oslavu vášho sviatku
Robert Fico a jeho kolegovia.
MODERÁTORI: KATKA BRYCHTOVÁ,
MARTIN NIKODÝM
ÚČINKUJÚCI: LA GIOIA
A HELENA VONDRÁČKOVÁ

BRATISLAVA
AEGON aréna, Príkopova 6
11. marca 2015 o 17.00 hod.
V prípade záujmu si môžete rezervovať
vstupenky na základe telefonickej objednávky
na mobilnom čísle: 0905 664 867

VSTUP ZADARMO

www.strana-smer.sk
www.facebook.com/smersd www.smertv.sk
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Veselili sa študenti aj rodičia

A diákok és a szülők is farsangoltak

Pred rodičovským plesom
Spojenej školy s VJM A. M.
Szencziho zorganizovali 22.
januára aj študenti fašiangový ples. Študentská rada
zabezpečila výzdobu, sladkosti, občerstvenie, hudbu
a ceny do tomboly, ale aj
rodičovská rada poskytla chlebíčky a prispela do
tomboly.
Rodičovské združenie Spojenej školy s VJM A. M.
Szencziho naplánovalo svoj
tradičný fašiangový ples na
30. januára 2015. Nevedeli,
že práve v ten deň sa má
udiať v Senci a v jeho okolí
pravdepodobne najväčšia chumelica tohoročnej zimy. Kvôli počasiu síce sa nekonalo prekvapenie večera, ale to nezabránilo
tomu, aby fašiangová veselica prebiehala vo výbornej nálade.
Na úvod sa predviedli stredoškoláci so zábavným programom
a spoločenskými tancami. Aj toho roku zožala veľký úspech
Schwarzwaldská torta rodiny Vitálosovcov, ktorá zmizla za okamih. Vo veľkej sále Elektrovodu hrala do tanca skupina Pik-Nik
pre takmer 120 hostí. Pred žrebovaním tomboly boli vydražené aj
posledné nepredané lístky, takže všetky lístky boli v hre v žrebovaní o 66 cien, o 15 mimoriadnych cien, o cenu útechy a dokonca
aj o hlavnú cenu útechy. Tanec a zábava pokračovala do úsvitu.
VCs, Foto: Gábor Agárdy

A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakközépiskola a szülői bál előtt január
22-én diákbált is rendezett.
A diáktanács biztosította a
díszítést, a süteményeket,
üdítőket, ropikat, a zenét
és a tomboladíjakat, de a
szülői munkaközösség is
besegített szendvicsekkel
és tomboladíjakkal is.
A Szenczi Molnár Albert M.T.
Ny. Gimnázium és Szakközépiskola Szülői Munkaközössége január 30-án az
Elektrovod nagytermében
tartotta meg farsangi bálját.
Aznap volt az idei tél talán egyetlen komolyabb Szenc környéki havazása, ezért a meglepetés program elmaradt, viszont a
bál minden más mozzanata a tervezetten felüli sikerrel zajlott.
A bál a középiskolások hagyományos műsorával indult. Humoros jeleneteket és klasszikus társas táncokat mutattak be.
Az idén is sikert aratott a Vitálos család Schwarzwald tortája,
amely percek alatt elfogyott. A zenét a mintegy 120 vendég
szórakoztatásához a Pik-Nik zenekar szolgáltatta. Az eladatlan tombolajegyek árverésre kerültek, így minden jegy elkelt. A
tombolában 66 díjat sorsoltak ki, de volt 15 különdíj, vigaszdíj,
sőt fő vigaszdíj is. A gimibál résztvevői hajnalig ropták a táncot.
VCs, Foto: Agárdy Gábor

Diákrajzok a történelemről
A Civitas Fortissima Alapítvány által kiírt nemzetközi rajzversenyen, melyre történelmi témájú alkotással lehetett bejelentkezni, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola két diákja ért el nagy
sikert: Kertész Ramon rajza első lett, Rovensky Emmáé pedig
harmadik a több száz beérkezett műből. A díjátadásra Balassagyarmaton, a városháza dísztermében került sor január 29én.
Mgr. Matus Mónika

Udalosti histórie na výkresoch
Na medzinárodnej výtvarnej súťaži vypísanej nadáciou Civitas Fortissima, ktorej sa zúčastnili žiaci s dielami spracujúcimi
historické témy, zožali veľký úspech dvaja žiaci ZŠ s VJM A.
M. Szencziho. Kresba Ramona Kertésza obsadila prvé miesto
a práca Emma Rovensky dosiahla na tretiu priečku spomedzi
stoviek nominovaných prác. Ceny boli odovzdané 29. januára
v Balassagyarmatu v slávnostnej sieni mestského úradu.
Mgr. Mónika Matus

Beiratkozás a 2015/2016-os tanévre

A Szenczi Molnár Albert Alapiskolába január 23-án délután és
24-én délelőtt 25 jövendőbeli kiselsőst írattak be. Az iskola vezetősége igyekezett kellemes élménnyé tenni a beiratkozást.
Cirkuszi sátorba, kézműves foglalkozásokra és a Kuttyomfitty
Társulat meseelőadására: a Cirkusz folklórikuszra invitálta a
kicsiket és szüleiket. Köszönjük a szülők bizalmát.
Mgr. Matus Mónika

Zápis na školský rok 2015/2016
Na ZŠ Alberta Molnára Szencziho bolo 23. 1. poobede a 24. 1.
doobeda zapísaných 25 budúcich prváčikov. Vedenie školy sa
usilovalo o to, aby deti a ich rodičia vnímali zápis ako príjemný zážitok. Čakal na nich cirkusový stan, remeselnícke dielne aj
predstavenie rozprávky „Cirkusz folklórikusz“ v podaní divadelného súboru Kuttyomfitty Társulat. Ďakujeme rodičom za dôveru.
Mgr. Mónika Matus
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Oslávili sme Deň maďarskej kultúry

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük

Senecká mestská organizácia Csemadoku oslávila Deň maďarskej kultúry uvedením programu bábkového súboru Tábita
z chotínskej kresťanskej komunity. Škôlkarom a školákom zo
Senca a okolia predstavili dve bábkohry: Príbeh z raja a Bábelskú vežu. Predstavenie sledovala plná sála vnímavých a
disciplinovaných detí. V kinosále MsKS aj bez ozvučenia naplno znelo pekné maďarské slovo a spev detských umelcov.
Bábkový súbor Tábita vznikol v roku 2003. 16 súčasných členov súboru sú žiakmi ZŠ s VJM Chotín. Gyöngyi Écsi je bábkoherečka a speváčka, ale zároveň je režisérkou, dramaturgičkou
aj vedúcou súboru Tábita. Bábky aj scénu si vyrábajú sami. Po
predstavení časť obecenstva pochádzajúcu zo škôlok a škôl
Turne, Kostolnej pri Dunaji, Hrubého Šúru či z Boldogu sa vrátili domov BARNIBUS-om, vďaka Združeniu Senec a okolie.
Členovia súboru Tábita zavítali aj do Mestského múzea, kde
zaspievali žalm na počesť Alberta Molnára Szencziho, potom
prešli k jeho pomníku. Zastavili sa aj v synagóge, kde práve
nakrúcali filmári a prekvapili ich improvizovaným koncertom.
Na záver prechádzky si dali zaslúženú pizzu. Ďakujeme Tábita,
bolo príjemné byť s Vami.
Margit Polák

A Csemadok Szenci Városi Szervezete a Magyar Kultúra Napját a
Hetényi Keresztyén Egyházközség Tábita Bábcsoportjának vendégszereplésével ünnepelte meg. Két bábjátékot, az Édenkerti
történetet és a Bábel tornyát mutatták be a szenci és a Szenc
környéki óvodásoknak, kisiskolásoknak. A gyermekközönség
értő figyelemmel kísérte a teltházas előadást. Hangosítás nélkül
is kitűnően lehetett hallani a gyermekművészek szép magyar beszédét, csengő énekét. A Tábita Bábcsoport 2003-ban alakult,
16 tagja a hetényi alapiskola diákja. Vezetőjük Écsi Gyöngyi,
báb-előadóművész, énekes, aki rendezője és dramaturgja a csoportnak. Az ötletes bábok és a díszletek is saját készítésűek. Az
előadás után a közönség egy részét a BARNIBUS szállította vis�sza, zonci, hegysúri, egyházfai, rétei és boldogfai óvodájukba, iskolájukba. Köszönet érte a Szenc és Vidéke Társulásnak. A Tábita
tagjai a Szenci Városi Múzeumba látogattak, ahol elénekeltek egy
zsoltárt Szenczi Molnár Albert tiszteletére, majd elsétáltak a zsoltárfordító szobrához, végül a megérdemelt frissítő következett a
pizzériában. A zsinagógába is betértek, mivel éppen nyitva volt
és egy rögtönzött kis koncerttel lepték meg az éppen ott forgató
tévéstábot. Köszönjük Tábita, jó volt Veletek lenni. Polák Margit

15. marca - Pietna spomienka na revolúciu a boja za slobodu a nezávislosť
v rokoch 1848 -1849
Március 15 – Megemlékezés az 18 48 -49-es magyar szabadságharc
évfordulója alkalmából
FÖLTÁMADOTT A TENGER
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.
Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Süllyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.
Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;
Jegyezd vele az égre
Örök tanúságul:
Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!
Petőfi Sándor
1848. március 27-30

Senecká základná organizácia Csemadoku
a Mestské múzeum v Senci
srdečne pozýva Vás a Vašu rodinu na spomienkové podujatia, ktoré sa budú konať 15.
marca (v nedeľu) pri príležitosti výročia revolúcie a boja za slobodu a nezávislosť Maďarov
z roku 1848-49:
- o 13:30 odchádza autobus z námestia Alberta
Molnára Szencziho na spomienkové podujatie
pri príležitosti výročia revolúcie a kladenie vencov
k pomníku Sándora Petőfiho v Medickej záhrade
v Bratislave.
- o 16:30 pietny akt pri hroboch Kisfaludyovcov
v rímsko-katolíckom cintoríne v Senci.
- o 17:00 prednáška historika László Bukovszkyho
v maďarskom jazyku v mestskom múzeu

A Szenci Csemadok alapszervezete és a
Szenci Városi Múzeum

tisztelettel meghívja Önt és családját az 18481849-es forradalom és szabadságharc alkalmából 2015. március 15-én (vasárnap) megrendezésre kerülő megemlékezések helyszíneire:
- 13:30 - a Szenci Molnár Albert térről indul autóbusz a szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre és Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzására a pozsonyi Medikus-kertbe.
- 16:30 - megemlékezés a Kisfaludy síroknál –
szenci római katolikus temető
- 17:00 - Bukovszky László történész előadása a
Városi múzeumban.
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KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa
Matyáš Turinič, Viktória Bozsíková, Matej
Dřímal, Tomáš Bartko, Ester Targošová,
Tomáš Novotný, Natália Marko, Jakub Zahorák, Vivien Fatáková, Ella Nádaská, Sofia
Emily Nociarová, Viktor Molnár, Adam Varačka, Sofia Hegedüšová
Manželstvo uzatvorili
Markéta Klenovicsová a Karol Markovič
Ladislav Čivre a Anna Ostrihoňová
Radoslav Zámečník a Timea Hidašiová
Filip Macák a Lívia Vargová
Marek Goruša a Valentyna Vasylivna Kiver
Šimon Pevala a Anna Pavúčková
Ondrej Káčer a Viera Baníková
Blahoželáme jubilantom
Dňa 26. januára sa dožil 83 rokov, manžel,
otec, dedko a pradedko Jozef Kováč.
Do ďalších rokov mu
prajeme veľa zdravia,
plné vrece energie,
chuť do života, lásku
a spokojnosť do ďalších rokov. Blahoželá
celá rodina.

15. marca sa dožíva krásneho životného jubilea 32 rokov Monika
Pirošková. K tomuto jubileu prajeme len to najlepšie, krásny život plný
lásky bez bolestí, zdravia, pohodu s rodinou,
ktorá ťa zo srdca miluje a milovať vždy bude
a bude tu vždy keď ju
budeš potrebovať. To ti
prajú: Mamina, Katka s rodinou, malý Miško,
brat Štefan a všetci čo ťa zo srdca majú radi.
Jednota dôchodcov
Gabriela Takácsová (65), Mária Jurášová (70)
Klub dôchodcov
Terézia Takácsová (65), Helena Holocsyová
(75), Helena Zelenecká (75), Helena Ježíková (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Michal Bodiš (70), Mária Jurášová (70)

Navždy nás opustili

Dňa 12.3.2015 uplynie 1 rok, keď nás
navždy
opustila
naša milovaná mamina Rozália Kaušitzová. Kto ste ju
poznali, venujte jej
tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

Renáta Medzihradská (1965), Magdaléna Boleková (1937), Ľudovít Macsica (1924), Helena Perončíková (1920), Ing. Milan Lieskovský
(1935), František Mókoš (1939), Ing. Ladislav
Mazúch (1959), František Pomšahár (1947)
Dňa 4. marca uplynie
rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička, svokra,
babička a prababička
Margita
Šipošová.
S láskou na ňu spomína manžel a celá smútiaca rodina. Kto ste
ju poznali, venujte jej,
prosím, s nami tichú spomienku.
Március 24-én 5 éve,
hogy örökre eltávozott
szeretett családja köréből Jaszeniczký István. Szeretettel és fájó
szívvel
emlékezünk,
felesége és gyermekei
családjukkal.
24. marca uplynulo
5 rokov, keď nás náhle
opustil Štefan Jaszeniczký. S láskou a s úctou spomíname. Manželka a deti s rodinami.
Dňa 17. februára sme
si pripomenuli štvrté
výročie úmrtia nášho
drahého Jána Kontára. S láskou na neho
spomínajú manželka
s rodinou a celá ostatná rodina.

Dňa 24.3.2015 uplynie
5 rokov od náhleho
úmrtia Štefana Koprivu mladšieho, syna,
brata, otca, švagra,
strýca. Prosím, kto ste
ho poznali venujte mu
tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 30.3.2015 uplynú 3 roky, čo nás po
ťažkej chorobe opustil
manžel, otec, dedo,
svokor Štefan Kopriva. Prosím, venujte
mu tichú spomienku.
Ďakujeme.

Dňa 12.2.2015 sme
si pripomenuli prvé
výročie úmrtia našej
mamičky,
babičky
a prababičky Helenky Füzesiovej, rod.
Döményovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
si zachovali spomienku na jej láskyplnú
a obetavú povahu.
Spi, milovaná svoj
večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň. Dcéra Judita, syn Peter a vnúčatá.
Dňa 9.3.2015 uplynie
jeden rok, čo nás navždy opustil náš drahý
otecko a dedko Alojz
Bittner a dňa 12.3.2015
uplynú tri roky, čo od
nás navždy odišla naša

milovaná
mamička
a babička Mária Bittnerová. S láskou spomínajú dcéry Viera
a Anetta s rodinami.
Dňa 28.3.2015 si pripomíname 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá maminka, babka, prababka
Alžbete
Horváthová. S láskou na ňu
spomíname, manžel
František, syn Daniel
a nevesta Ľubica, vnúčatá Danko a Eva a 3
pravnúčatá.
S láskou a vďačnosťou si
pripomíname 10 rokov, čo
nás vo veku 55 rokov navždy opustil náš milovaný
Viliam Frič. S láskou spomína manželka, deti, vnúčence a ostatná rodina.
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Senec ponúka moldavským mestám svoje skúsenosti
Moldavsko sa nachádza vo východnej Európe medzi Rumunskom a Ukrajinou. Kišiňov, jeho hlavné mesto je vzdialené vzdušnou čiarou približne 900 km od Bratislavy. Rozlohou 33 843 km a počtom obyvateľstva okolo 4 miliónov je
Moldavsko porovnateľné so Slovenskom. Oblasť východného brehu rieky Dnester s prevahou po rusky hovoriaceho
obyvateľstva vyhlásila v roku 1990 nezávislosť na Moldavsku. Podnestersko nie je medzinárodne uznávané, ale je pod
ochranou Ruska, čo značne destabilizuje celý región a brzdí ekonomický aj politický rozvoj Moldavska. Hrubý domáci
produkt Moldavska je najnižší z európskych štátov, avšak má dobré predpoklady pre rozvoj poľnohospodárstva. Projekt, ktorého sa zúčastňuje aj mesto Senec, prispieva k tvorbe a realizácii rozvojových stratégií smerujúcich k dosiahnutiu úrovne požadovanej v asociačnej dohode medzi Moldavskom a EU podpísanej v júni 2014.

Do pôsobnosti Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok spadá
región, ktorý sa vo všetkých ohľadoch
radí medzi najvyspelejšie územné celky Slovenska, čo ju priamo predurčuje
k tomu, aby sa zapájala aj do medzinárodných rozvojových projektov v prospech krajín usilujúcich sa o približovanie sa k EU.
Moldavsko počas uplynulých piatich
rokov preukázalo snahu o modernizáciu
verejnej správy a prenos výkonu verejnej služby bližšie k občanom. Dostalo
sa tak do popredia záujmu európskych
rozvojových agentúr, medzi nimi aj RRA
Senec – Pezinok, ktorá ponúkla pomoc mestám Centrálneho rozvojového
regiónu Moldavska v situácii, keď sa v
dôsledku prebiehajúcej decentralizácie
značne rozširujú ich kompetencie.
Projekt pod názvom „Budovanie ka-

pacít miest v oblasti integrovaného
mestského plánovania v regionálnom
kontexte“ si kladie za cieľ posilnenie
schopnosti moldavských samospráv
konať aktívne pre zlepšenie životných
podmienok svojich obyvateľov. Projekt
k tomu prispieva aj prostredníctvom
zdieľania skúseností podobných slovenských miest s dôrazom na praktický prístup a tvorbu sietí.
Mesto Senec sa v rámci projektu najviac angažuje v oblasti prenosu skúseností a budovania partnerstiev. K prvému osobnému stretnutiu s moldavskými
partnermi došlo 18. decembra 2015,
keď Tudor Meşina, riaditeľ Rozvojovej
agentúry centrálneho regiónu a jeho
kolega Iulian Ungureanu v rámci svojho
pracovného pobytu na Slovensku zavítali na Mestský úrad v Senci. Vedenie
mesta Senec a hostia potvrdili vzájom-

né odhodlanie k spolupráci.
Významným míľnikom v procese realizácie projektu bola trojdňová návšteva delegácie RRA Senec – Pezinok
a Mestského úradu Senec v Kišiňove,
ktorá sa uskutočnila 28.-30. januára
2015 v zložení: Ľuba Pavlovová, Eva
Balažovičová (RRA Senec – Pezinok)
a Angelika Matlohová, Csaba Vysztavel (MsÚ Senec). Hlavným cieľom tejto
návštevy bolo otvoriť slovenský projekt
medzinárodnou konferenciou na úrovni
moldavskej vlády, predstaviteľov diplomatického zboru, renomovaných moldavských mimovládnych organizácií
a zahraničných donorských organizácií operujúcich v Moldavsku. Deň pred
konferenciou však slovenská delegácia
ešte absolvovala sériu rokovaní: so zástupcom ministra pre regionálny rozvoj
Moldavska, s veľvyslancom SR v Moldavsku, s predstaviteľmi najväčších
donorských organizácií ako je GIZ a US
AID a v neposlednom rade s vedením
Rozvojovej agentúry centrálneho regiónu Moldavska.
Na konferencii vystúpili Ľuba Pavlovová a Eva Balažovičová s podrobnou prezentáciou slovenského projektu. Príspevok mesta Senec prezentovala Angelika
Matlohová, projektová manažérka MsÚ.
Po krátkom uvedení mesta do geografického a historického kontextu sa sústredila predovšetkým na rozvojové projekty, ktoré sa uskutočnili s finančnou
podporou EU.
Konferenciou bola definitívne odštartovaná praktická realizácia projektu.
Mestský úrad v Senci sa už pripravuje na zaťažkávajúcu skúšku. Po moldavských komunálnych voľbách príde
do Senca na študijnú cestu 18 predstaviteľov mestských a regionálnych
samospráv z Centrálneho rozvojového
regiónu Moldavska, ktorí sa u nás budú
pýtať na naše skúsenosti a vedomosti
o integrovanom mestskom rozvoji. Nie
je ľahké vystupovať v úlohe mentora,
ale fakt, že Senec bol vybratý na túto
úlohu je dôkazom toho, že Senčania sú
schopní utvoriť takú samosprávu, ktorá
vie manažovať mesto na európskej úrovni.
VCs
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Na mape Senca pribudol nový futbalový klub
V roku 2014 z iniciatívy dlhoročných funkcionárov ŠK SFM Senec bol zaregistrovaný nový mládežnícky futbalový klub
MŠK Senec o.z.
Občianske združenie má ambíciu pokračovať vo filozofii klubu ŠK SFM Senec,
a tou je predovšetkým výchova športovo nadanej mládeže z regiónu Senca,
pestovať a rozširovať u nich hodnoty ako
disciplína, cieľavedomosť, samostatnosť,
vzťah ku kolektívu či lokálpatriotizmus.
Chce zaručiť predovšetkým mládeži zo
Senca i jeho okolia priestor pre realizáciu aj v mužstve dospelých. Občianske
združenie MŠK Senec chce spolupracovať so všetkými organizáciami, firmami či
jednotlivými občanmi, ktorí vidia v tejto
činnosti zmysel.
Chce transparentne hospodáriť s vynaloženými prostriedkami, získanými či už
z členských príspevkov alebo z dotácií.
Toto využívanie prostriedkov bude verejne sprístupnené na webovej stránke klu-

možnosti chce klub zabezpečiť na území mesta Senec. Komunikáciu s rodičmi chcú zástupcovia klubu zabezpečiť
osobnými stretnutiami. Pri organizácii
a realizácii sústredení a turnajov doma
i v zahraničí budú využité osobné recipročné priateľské kontakty.

bu. Z funkcionárskej stránky sa klub bude
opierať o dlhoročné skúsenosti zakladateľov, z ktorých dvaja pracujú v štruktúrach BFZ a jedno miesto vo výbore je pre
zástupcu mesta.
Trénovať chlapcov dostali ponuky kvalifikovaní seneckí tréneri. Tréningové

Termín výberov do MŠK Senec
Rodičia detí, ktorých oslovila táto vízia,
a ktorých deti majú záujem to skúsiť
s hrou zvanou futbal, sú srdečne vítaní
na ustanovujúcich výberoch, ktoré sa
uskutočnia v telocvični na ZŠ Tajovského v dňoch 14.3. o 15:00 a 21.3.
o 10:00. Privítame radi chlapcov i dievčatá ročníky narodenia 2003 až 2008.
Treba si priniesť športovú výstroj do
telocvične. Tešíme sa na Vás. Organizačný výbor MŠK Senec.
Kontakty: Ľ. Szabo 0904 745 528,
I. Kolembus 0903 705 159,
D. Badinský 0905 797 105

Mesto Senec sa stalo sídlom plážového futbalu
na Slovensku
„Po viac ako trojročnom snažení, rokovaniach a po právnych
úkonoch na Ministerstve vnútra
SR, sa podarilo presunúť sídlo
Slovenskej Asociácie Plážového
Futbalu (SAPF), pridruženého
člena Slovenského futbalového
zväzu (SFZ), priamo do Senca.
S novým sídlom vzniká aj nový
klub – Klub Plážového Futbalu –
Beach Soccer Club Senec (BSC
Senec),“ informoval mesto nový
prezident SAPF Ing. Juraj Gubáni. V mene asociácie následne
požiadal mesto Senec o pomoc
pri získaní domovského ihriska seneckého klubu, ktorým sa
má stať plážové ihrisko na juhu
Slnečných jazier v Senci. SAPF
má toto ihrisko získať do podnájmu. Komisia športu aj Mestské
zastupiteľstvo už túto požiadavku schválili.
Prečo potrebuje klub domovské ihrisko? Aby mohol žiadať
o dotácie na jeho zveľadenie od
Slovenského futbalového zväzu
a sponzorov. Ako Gubáni ďalej
hovorí: „Súčasne by bolo dané
ihrisko domovským ihrisko seneckého klubu, ale hlavne slovenskej reprezentácie plážového futbalu, kde by sa odohrávali
medzištátne zápasy a turnaje,

Medzinárodný mládežnícky turnaj

ktoré by zlepšili propagáciu
mesta Senec na celosvetovej
úrovni. Budeme sa snažiť pokračovať v doterajšej výbornej spolupráci s mestom Senec – Správou cestovného ruchu, Futbalovou miniligou Senca a klubom
Piccard Senec, nielen pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska
v plážovom futbale, ale chceme postupne zveľadiť priestory
plážového ihriska a jeho okolia
na juhu Slnečných jazier, ktoré
bude slúžiť aj hádzanárom, volejbalistom i širokej verejnosti.“
Zdroj: SAPF

Náš prvý medzinárodný
turnaj sme odohrali v Prešove. Pre chlapcov bol
obrovský zážitok porovnávať sa aj s kvalitnými
zahraničnými súpermi z
Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Macedónska a
Srbska. Z 25 prihlásených
mužstiev sa nám nakoniec podarilo skončiť na
peknom 5. mieste. Chlapcom nemôžem nič vyčítať.
Bojovali, snažili sa, chceli
ísť čo najďalej. Po skončení boli veľmi smutní, no 5.
miesto z medzinárodného turnaja je veľmi dobrý
úspech. Majú skúsenosť,
zážitok a verím, že ich to
posunie ďalej v ich hráčskej kariére. Chlapcom sa

chcem ešte raz poďakovať
za bojovnosť a nasadenie
a taktiež rodičom, že ich
povzbudzovali a držali im
palce aj prostredníctvom
sociálnych sietí.
Nominácia: N. Kováč, T.
Nagy, P. Paulen, N. Iuhanyaková, A. Petruch, A.
Vietoris, D. Pyšný, M. Šimun, G. Sikorjak, L. Jurka
Tréner: Dominik Ivanko
Vedúci mužstva: Marek
Petruch
Konečné poradie:
1. SJFSSOR Uzhgorod (UA)
2. MFK Zemplín Michalovce
3. SCHirös-ÉpKecskemét
(HU)
4. 1.FC Tatran Prešov
5. ŠK Senec
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Dominika Feketová a Tomáš Tanka sa stali majstrami Slovenska v Senci
31. januára sa v Senci konalo jedinečné
podujatie - Majstrovstvá Slovenska v tanečnom športe LATINA 2015. Prečo práve v Senci? Pretože minuloročná víťazka
pochádza zo Senca. Dominika Feketová
s partnerom Tomášom Tankom žijú tancom
a úspešne reprezentujú Slovensko aj v zahraničí. V ostatnom roku mali 3 najväčšie
ciele, ktoré sa im splnili. V marci sa stali
v Banskej Bystrici Majstrami Slovenska
v hlavnej kategórii. Prebojovali sa do finále European Cup v Litve a prekročili brány
Top 50, čím sa stali „hviezdičkovým“ párom.
Túto sezónu majú nabitú súťažami a sústredeniami. V októbri sa zúčastnili Majstrovstiev sveta, kde skončili na tridsiatom prvom mieste spomedzi 88 súťažiacich párov.
Naďalej na sebe tvrdo pracujú a sú stále na
cestach. S Dominikou sme už pre Senčan
rozhovor robili, tentokrát nás však teší, že sa
jej pýtame ako novej majsterky Slovenska,
ktorá titul získala vo svojom meste, v Senci.
• Spolu s Tomášom ste sa stali majstrami
Slovenska v tanečnom športe LATINA 2015.
Čo to pre teba znamená?
Sme veľmi šťastní, že sme vyhrali a stali sme
sa majstrami aj tento rok. Podarilo sa nám
totiž obhájiť minuloročný titul. Celý rok je pre
nás dosť fuška, čo sa prípravy týka. Každý
deň sa nesie v znamení niekoľkohodinových
tréningov a na súkromný život nám teda už
veľa času neostáva.
• Ako si prežívala tento víťazný deň?
Snažili sme sa na túto udalosť veľmi dobre pripraviť, dali sme do toho všetko,
takže sme sa až tak nebáli. Samozrejme určitá tréma bola, trošku aj chvenie
v bruchu, ale tešili sme sa na tento deň
a povedali sme si, že si ho zbytočnou trémou nenecháme pokaziť. Súťaž sa konala
v Senci a to bolo pre nás obzvlášť motivujúce, najmä keď sme vedeli, že nás príde
podporiť celá rodina a kamaráti. Nestáva
sa totiž často, že by boli všetci naši blízki
v takom hojnom počte v hľadisku, a to
práve pre to, že väčšinou sa takáto súťaž
koná v odľahlejšom kúte Slovenska. Bol
to krásny pocit držať majstrovský pohár
a počuť hrať hymnu práve v Senci, kde bývam. Ten pocit, keď hrá hymna práve pre
vás, sa nedá opísať. A navyše, keď tento
pocit radosti a zadosťučinenia prežívate
s tými najbližšími, to je to, pre čo sa oplatí
snažiť sa a bojovať.
• Ako ste oslávili víťazstvo?
Oslávili sme ho poskromne s rodičmi
a kamarátmi na krátkej after party. Búrlivé
oslavy sa ale nekonali, keďže hneď na ďalší
deň sme mali opäť tréning. Stále máme sú-

ťažnú sezónu. Najradšej by sme si konečne
trochu oddýchli a vychutnali si tieto chvíle,
ale nedalo sa. Chceme napredovať a toto
je daň. Ale nesťažujeme sa, veď tanec je to,
čím žijeme, čo nás napĺňa a odriekanie si
mnohých vecí je toho súčasťou.
• Čo ťa súťažne čaká v budúcnosti?
Tento polrok máme veľa súťaží, už sme
sa zúčastnili medzinárodnej súťaže
v Maďarsku, kde sme z 53 párov skončili
na 2 mieste. Najbližšie nás čaká súťaž
v Dánsku (podľa čerstvých informácií sa
dostali do finále), a v marci pôjdeme opäť
do Dánska na Majstrovstvá Európy.
• Aký máš pocit z toho, že sa súťaž konala
doma, v Senci?
Bol to krásny pocit držať majstrovský pohár

práve doma. Vtedy som pocítila, že mám zimomriavky po celom tele, pretože napriek
tomu, že súťažím za bratislavský klub UNI
DANCE, v ten deň som vo veľkej konkurencii tancovala a bojovala pre Senec a pre
všetkých, ktorí ma povzbudzovali a fandili
mi. Ten pocit, že ma prišla podporiť rodina
a priatelia je neopísateľný a znásobuje celú
radosť z víťazstva, dáva tej chvíli celkom iný
rozmer a naplnenie.
Touto cestou by som veľmi rada poďakovala celej rodine a kamarátom, ktorí ma prišli
podporiť a najmä mojim rodičom, ktorí so
mnou prežívajú každú jednu súťaž, ktorí sa
kvôli mne musia v mnohom obetovať a sú mi
oporou v každodenných problémoch, ktoré
toto moje hobby prináša.
Martina Ostatníková
Foto: Jozef Harangozó
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V Senci vzniká bežecká komunita
Senecký beh okolo Slnečných jazier je naplánovaný
na poslednú septembrovú sobotu. Seneckí, rekreační bežci sa však začali pravidelne stretávať každú nedeľu o 10:00 pred amfíkom, odkiaľ začínajú svoj bežecký
tréning okolo Slnečných jazier. Iniciátorom myšlienky
vytvoriť klub rekreačných bežcov bol Viktor Šelesták.
Prvýkrát sa bežci stretli na Vianoce, odvtedy pribúdajú
nové tváre. Spolu s jarným otepľovaním očakávajú bežci
ďalších záujemcov, ktorí aj týmto spôsobom môžu spoznať nových ľudí a spraviť niečo pre svoje zdravie. MO

Musado sa cvičí aj v Senci

22. Senecká ruka

International Armwrestling World Cup

27. - 29. 3. 2015
Časový harmonogram podujatia
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci:

9:00 - kvalifikácia a finále kategórie juniorov (U18) a masters
13:00 - kvalifikácia kategórií mužov a žien
19:00 - semifinále a finále kategórií mužov a žien
www.armsport.sk
Na pláži pri Penzióne a Reštaurácii Lobster sa bude konať
14. marca 2015 od 13.00 do 16:30

4. ročník súťaže v zimnom plávaní
na Slnečných jazerách
Podujatie organizuje Piccard Senec - Senecké ľadové medvede
za podpory Mestského úradu Senec, SCR s.r.o. Senec a Penziónu
Lobster. Súťaž o Pohár Slnečných jazier je zaradená do Českého
pohára v zimnom plávaní a je jediným pretekom v rámci seriálu
Českého pohára, ktorá je organizovaná mimo územia Českej
republiky. Srdečne pozývame divákov stráviť príjemné marcové
popoludnie na Slnečné jazerá.

Predstavujeme Vám sebaobranný systém Musado, ktorého korene siahajú do dejín kórejského polostrova. Je
to náročný tréning, ktorý systémom účinných cvikov,
chvatov a techník vedie cvičenca k osobnému fyzickému i duševnému rastu. Musado učí premáhať strach,
bolesť, slabosť, ťažkosti života s cieľom, aby si cvičenec
uvedomil hodnotu svojho života a zdravia, ktoré má každý právo chrániť. Tradičné Musado kladie dôraz na rozvoj
osobnosti človeka, obsahuje zostavy, techniky na rozvoj
práce nôh, koncentračné (dychové a meditačné cvičenia),
ale aj sebaobranné techniky proti neozbrojenej ruke, sebaobranné techniky proti zbraniam i so zbraňami. MUSADO Military Combat Systém je hlavne určený pre výcvik
armádnych alebo policajných zložiek. Je založený na pôvodnom pragmatickom poslaní bojových umení – prežiť
a zvíťaziť! Musado MCS sa dá charakterizovať ako systém
určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť brániť a chrániť svoje zdravie a život, bez rozdielu váhových kategórií,
pohlavia a prostredia. Výcvik techník Tradičného Musado
i Military Combat Systém je na Slovensku možné cvičiť
v Senci a Military Combat Systém v Banskej Štiavnici
pod dohľadom certifikovaných inštruktorov.
VCs

VK Tajovského v spolupráci s GAB Senec
a volejbalovými nadšencami
Vás pozývajú na

Volejbalový turnaj pri príležitosti MDŽ
Kedy: v sobotu 14.3.2015 o 9:30
Kde: Športová hala Slávia a ZŠ Maďarská
Kategória: Amatéri Mix

Moderátor Andrej Bartaloš

Príďte sa zabaviť pri športe, hudbe a guláši!

