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Najlepším športovcom roka je opäť neprekonateľná Lucia Debnárová

Prajeme vám veselé veľkonočné sviatk y a krásnu jar v Senci.

Vedenie mesta organizuje

15.apríla 2015 (streda) o 18:00
v kinosále Kultúrneho domu v Senci

OKRÚHLY STÔL
na tému

Nové mestské zastupiteľstvo a aktuálne otázky Senca

Predstavíme Vám nový poslanecký zbor, odborné komisie MsZ a diskusia 
bude príležitosťou pre občanov mesta dostať informácie od primátora, ale aj 
od jednotlivých poslancov, akým spôsobom chcú napĺňať ich predvolebné 

sľuby a predstavy. Nosným bodom bude hodina pre otázky zúčastnených ob-
čanov na primátora a poslancov k aktuálnej situácii v meste. Máte možnosť ve-
rejne položiť otázky, na ktoré čakáte odpoveď.  V prípade potreby základných 
informácií k príprave na uvedenú tému, je možné sa informovať na sekretariáte 
mestského úradu v Senci, resp. pošlite otázky na mail gaspar.jozan@azet.sk. 

Ing. Gašpar Józan
Senecká Hvezdáreň SOLAR praskala  
vo švíkoch. Na zatmenie Slnka sa prišli po-
zrieť dospelí, školáci a aj škôlkari.
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„Dlhý týždeň“ – možnosť osobne si prevziať rozhodnutia za daň 
z nehnuteľností, za komunálny odpad a ostatné miestne dane
V čase od 20. apríla vrátane soboty  
25. apríla do 29. apríla 2015 si budú môcť 
občania prevziať rozhodnutia naraz za 
daň z nehnuteľností, za komunálny od-
pad aj za ostatné miestne dane. Zároveň 
bude k dispozícii pracovisko pokladne. 
Platby môžu občania realizovať v hoto-
vosti aj prostredníctvom platobných ka-
riet cez POS terminál priamo v pokladni.
Počas tohto „dlhého týždňa“ budú pra-
covníčky ekonomického odboru – odde-
lenia príslušných daní a poplatku ako aj 
pokladne k dispozícii denne od 7:00 do 
18:00 nepretržite, v sobotu 25. apríla od 
8:00 do 12:00, t.j. aj počas obedových 
prestávok.

Mesto takýmto spôsobom už niekoľko 
rokov šetrí finančné prostriedky, ktoré 
by muselo vydať na poštovné a zároveň 
umožňuje občanom, aby si naraz mohli 
výmery prevziať, na tom istom mieste  
aj zaplatiť a vyhli sa iným poplatkom, 
ktoré by občanom vyplývali napríklad  
z platby cez internet.
Neváhajte a využite tento „dlhý týždeň“,  
aby ste si osobne vyzdvihli platobné vý-
mery a v rámci možností si aj vysporia-
dali daňové povinnosti.

Ďakujeme

Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

Veľkonočné trhy
Od 26. marca do 2. apríla sú aj v Sen-
ci veľkonočné trhy. Na Námestí 1. mája 
pred kultúrnym domom si v stánkoch  
s veľkonočným sortimentom môžete 
kúpiť napríklad korbáče, kraslice... MO

Pokračovanie veľtrhov cestovného ruchu

Oblastná organizácia cestovného ru-
chu Región Senec a Správa cestov-
ného ruchu Senec s.r.o. sa po dvoch 
veľtrhoch cestovného ruchu FERIEN 
MESSE vo Viedni a GO REGIONTO-
UR v Brne prezentovali na ďalších 
výstavách vo februári a marci: ITF 
SLOVAKIATOUR v Bratislave, HOLI-
DAY WORLD v Prahe a DOVOLENÁ A 
REGIÓN v Ostrave. Všetky tieto výsta-
vy navštívilo spolu vyše 300 tisíc náv-
števníkov. Propagáciou mesta Senec, 
Slnečných jazier, podnikateľských 
subjektov a obcí združených v OO CR 
chceme prispieť k zvýšenej návštev-
nosti nášho regiónu nielen počas let-
nej sezóny, ale po celý rok. Návštevní-
ci výstav sa informovali na ubytovacie 

možnosti, na trávenie voľného času  
s deťmi, na novinky pred letnou se-
zónou, dôchodcovia sa pýtali na ces-
tovanie vlakmi zdarma a na termálne 
kúpaliská v našom okolí. Okrem letnej 
turistickej sezóny sa návštevníci zau-
jímali najmä o vinárske cesty, turistic-
ké trasy, historické pamiatky. Priblížili 
sme náš región ako ideálne miesto na 
oddych pri vode, v lesoch Malých Kar-
pát a pri vychutnávaní kvalitných vín. 
Poukázali sme aj na možnosti výletov 
do blízkych hlavných miest: Bratisla-
va, Viedeň a Budapešť. V máji sa ešte 
zúčastníme výstavy v Trenčíne, ktorá 
je zameraná na výstavu regiónov.

Ing. Róbert Podolský
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Zástava pre Tibet 

10. marca 2015 opäť viala tibetská zásta-
va na budove MsÚ Senec. Mestské za-
stupiteľstvo v Senci na návrh poslankyne 
MsZ v Senci a vicežupanky BSK Gabriel-
ly Németh prijalo vo februári uznesenie  
o tom, že Senec aj toho roku sa pripojí 
k medzinárodnej kampani „Zástava pre 
Tibet“. Mesto Senec má tibetskú zástavu 
od roku 2011, kedy sa prvýkrát zapojilo 
do celosvetovej spomienkovej kampa-
ne na podporu Tibetu, ktorej cieľom je 
vyvesením vlajky Tibetu pripomenúť si 
tibetské národné povstanie proti okupá-
cii Čínou v deň jeho výročia a upozorniť  
na pretrvávajúce porušovanie ľudských 
práv v tejto krajine.  

Straty a nálezy 
aj na Mestskej polícii
16. marca v noci odovzdal nálezca 
Mestskej polícii detský bicykel znač-
ky BMX, ktorý našiel na ihrisku na Ky-
suckej ulici. Majiteľ bicykla si ho môže 
prísť vyzdvihnúť na Kalinčiakovu 19  
s občianskym preukazom. Odporúča-
me predtým zavolať na číslo 159. MO

Pozvánka 
na aprílové zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva 

v Senci

23.4.2015
Materiály na zasadnutie budú zverej-

nené na www.senec.sk
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Chcela by som sa spýtať, akým spôsobom 
zabezpečujete distribúciu SENČANa. Prečo 
ja, ako obyvateľka mesta Senec nemám prí-
stup k týmto novinám? Že by to bolo lokalitou, 
v ktorej práve bývam (Višňová ul.)? Pokiaľ som 
bývala v centre (Svätoplukova ul.), s tým nebol 
problém. Prosím Vás, viete mi k tejto veci dať 
nejaké relevantné stanovisko? Za odpoveď vo-
pred ďakujem. D.Ž.

Mesto Senec má záujem, aby všetci jeho oby-
vatelia dostali Senčana. Informujeme v ňom  
o dôležitých udalostiach, o programe kultúrne-
ho strediska, o samospráve... Ak ktorémukoľvek 
Senčanovi nebol doručený výtlačok mestkých 
novín, stačí, ak napíše do redakcie Senčana  
na sencan@senec.sk a uvedie, na ktorej ulici  
a v ktorom mesiaci nebol Senčan doručený. 
Urobíme všetko pre to, aby sa Senčan dostal do 
všetkých domácností. Aby však boli informácie 
stále k dispozícii, Mestské noviny Senčan vždy 
uverejňujeme aj na internetovej stránke mesta.

AKTUÁLNE

Otázka 
pre primátora

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

Odpolitizovanie mestských novín

Inzercia

Senecký primátor a aj viacerí po-
slanci Mestského zastupiteľstva 
v Senci sa zapojili do kampane 
Správni kandidáti. O tejto kampani 
sme písali aj v januárovom vydaní 
Senčana. Tentokrát sa budeme ve-
novať bodu s názvom Odpolitizova-
nie mestských novín.
Rozoberieme si Mestské noviny 
Senčan podľa odporúčaní iniciá-
torov kampane Správni kandidáti. 
Podľa nich je dobré uverejňovať vý-
hradne:
• Informácie o činnosti predstavi-
teľov mesta v prípade, ak sa jedná  
o činnosť spojenú s chodom samo-
správy, komisií, mestského úradu 
a právnických osôb v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta. Tieto infor-
mácie majú mať podobu krátkych 
infospráv. Senčan tento bod spĺňa 
a nespreneveril sa mu ani pred voľ-
bami. Napríklad v článkoch zo za-
sadnutí Mestského zastupiteľstva  
v Senci sa dá skontrolovať, že všet-
ky informácie vychádzajú z progra-
mu zasadnutí a pri článku uvádza-
me tiež link na videozáznam zasad-
nutia.
• V prípade informácií podľa prvé-
ho bodu sa odporúča možnosť jed-
notlivých predstaviteľov vyjadriť sa  
k problematike. Po skúsenostiach  
z minulosti, kedy diskusné prestrelky 
medzi poslancami v novinách viedli 
len k ďalším diskusným prestrelkám 
a nie k riešeniam, sa Redakčná rada 
uzniesla, že vyjadrenia poslancov 

v novinách budú uverejňované len 
ako spoplatnená inzercia. Články  
zo zasadnutí sú preto odvtedy tvo-
rené len ako krátke správy o výsled-
koch rokovaní.
• Informácie o spoločenskom, eko-
nomickom, kultúrnom a športovom 
živote v meste. V takýchto článkoch 
sú predstavitelia mesta spomenutí 
len v prípadoch, kedy reprezentujú 
mesto a jeho občanov (napríklad  
v článkoch o odovzdávaní cien, spo-
mienkových akciách a pod.) a o ich 
prítomnosti je potrebné informovať. 
Ak píšeme o niektorom predstavite-
ľovi ako o športovcovi, či umelcovi 
a pod., uvádzame zásadne len jeho 
meno, neodkazujeme na jeho funk-
ciu v rámci mesta.
• Príspevky, resp. názory obča-
nov mesta – uverejňujeme najmä  
v rubrikách Otázka pre primátora  
a Karháme, chválime. 
Čo sa týka reklamy, v Mestských 
novinách Senčan plníme odporúča-
nie kampane a postupujeme podľa 
cenníka reklamy, ktorý schvaľuje 
Redakčná rada. Ceny sú rovnaké 
pre všetkých inzerentov bez ohľadu  
na to, či ide o právnické alebo fyzic-
ké osoby. Všetky reklamy sú ozna-
čené ako inzercia.  
A na záver ďalšia dôležitá informá-
cia: primátor do tvorby novín dlho-
dobo zásadne nezasahuje.
Viac informácií o kampani Správni 
kandidáti nájdete na www.spravni-
kandidati.sk.                                  MO



Mesto Senec 
sa po druhýkrát

prihlásilo 
do celoslovenskej súťaže

DO PRÁCE NA BICYKLI
Zapojte sa aj vy!

Podporte bicyklovanie v našom meste,  prispejte k zdravšiemu životnému 
prostrediu a zároveň hrajte o zaujímavé ceny.

Prihlásiť sa môžete do 27.4.2015.
Súťaž bude prebiehať počas celého mesiaca máj 2015.

Zaregistrovať sa môžu všetky firmy, organizácie, občianske združenia  
a inštitúcie na území mesta Senec, ktoré vytvoria  2 – 4 členné tímy.

Bližšie informácie, štatút súťaže, registračný formulár 
ako aj priebežné výsledky počas súťaže nájdete 

na stránke www.dopracenabicykli.eu alebo www.senec.sk.
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Na čerpanie eurofondov  
v novom operačnom progra-
me v období 2014-2020 budú 
pre mestá a obce na území 
Bratislavského kraja slúžiť 
sprostredkovateľské orgány 
- hlavné mesto a kraj, ktoré 
budú spolupracovať formou 

spoločného technického sek-
retariátu. Dohodli sa na tom 
primátori a starostovia obcí 
aj mestských častí v BSK  
na dnešnom rokovaní Part-
nerskej rady. „S implementá-
ciou europrojektov na území 
Bratislavskej župy a hlavného 

mesta máme dlhoročné skú-
senosti, čo ocenili aj starosto-
via a primátori a dali nám jed-
noznačnú podporu, aby sme 
v tom pokračovali. Som rád, 
že došlo k všeobecnej zhode 
a verím, že budeme úspešne 
čerpať eurofondy na projekty, 
ktoré pomôžu a skvalitnia ži-
vot našich obyvateľov,“ pove-
dal bratislavský župan Pavol 
Frešo. 
Takáto štruktúra spolupráce 
bude prerokovaná s Minis-
terstvom pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR, ktoré ju 
má odobriť. Podľa slov primá-
tora hlavného mesta Iva Ne-
srovnala ju ministerstvo prijalo 
s nadšením a na rovnakom prin-
cípe spoločného technického 
sekretariátu plánujú fungovať aj 
ostatné samosprávne kraje. 
Do tretice treba ešte uzavrieť 
debatu k štatútu Rady partner-

stva Bratislavského kraja tak, 
aby boli spokojní všetci zainte-
resovaní.
Spoluprácu Bratislavského 
kraja a Hlavného mesta SR 
Bratislavy podporili všetci 
zúčastnení členovia Rady 
partnerstva. Úrad BSK tak 
bude naďalej zabezpečovať 
implementačnú časť pre eu-
roprojekty financované z In-
tegrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP), 
v ktorom môžu samosprávy, 
neziskové organizácie, ale aj 
súkromníci realizovať projekty 
zamerané na oblasť mater-
ských, základných a stred-
ných škôl, sociálne služby, do-
pravu, cyklodopravu, kultúrny 
a kreatívny priemysel. Pomoc 
tak dostanú nielen projekty na 
území hlavného mesta, ale aj 
projekty všetkých obcí a miest  
na území BSK. Zdroj: BSK
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BSK: Mestá a obce sa zhodli na spoločnej pomoci pri čerpaní eurofondov

Jarné upratovanie
Počas posledných aprílových víkendov vy-
užili Senčania možnosť poupratovať vo svo-
jich bytoch, pivniciach či záhradách a vyho-
diť odpad do veľkokapacitných kontajnerov, 
ktoré dalo mesto k dispozícii na stojiská po 
celom meste. Vedľa kontajnerov skončil bio-
logický odpad, najmä konáre, ktoré budú 
zamestnanci mesta postupne drviť. Opäť 
bolo možné odovzdať nebezpečný odpad 
na Kalinčiakovej 19 poverenej osobe.
Pripomíname, že Senčanom je počas ce-
lého roka k dispozícii zberný dvor. Stačí si 
priniesť preukaz totožnosti s vyznačením 
trvalého bydliska a odpad, ktorým môže 
byť napríklad: veľkorozmerný odpad (náby-
tok, koberce), drobné stavebné odpady (z 
drobných stavebných prác domácností, na 
ktoré netreba stavebné povolenie do max. 
objemu 1 m3), autobatérie, monočlánky, 
akumulátory, jedlé oleje, vyradené elektric-
ké a elektronické zariadenia (biela a čierna 
technika), pneumatiky z osobných moto-
rových vozidiel, druhotné suroviny (železo, 
plast), polystyrén, bioodpad (pokosená trá-
va, lístie, konáre).
Jarné upratovanie bude pokračovať 10. - 12. 
apríla na Slnečných jazerách. 
Meníme otváracie hodiny zberného 
dvora!
Od 1. apríla bude zberný dvor otvorený do 
18:00, počas letných práznin (júl, august) 
bude otovrený až do 20:00 a od septembra 
do konca októbra do 18:00. 
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• Karháme tých, ktorí cestou na autobus 
nechávajú igelitové vrecia s odpadkami 
pri malých pouličných smetiakoch. Nie-
lenže znapríjemňujú život okoloidúcim, 
ale zapríčiňujú, že následne psy odpadky 
prehľadávajú a znečisťujú širšie okolie.
• Karháme tých, ktorí či už z neopatrnosti 
alebo schválne ničia dopravné značky.

• Chválime obyvateľov, ktorí bývajú  
a prechádzajú cez verejné priestranstvo  
v zóne západ, kde práve prebiehajú prá-
ce  revitalizácie z eurofondov, za ich tr-
pezlivosť a ohľaduplnosť.
• Chválime všetkých, ktorí sa zapojili  
do jarného upratovania, aj tých, ktorí vo-
zia určený odpad na Zberný dvor.

Karháme a chválime
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Senec je jedným zo šiestich pilotných miest projektu BUK

• Akým spôsobom sa mesto 
zapojilo do projektu BUK? 
Združenie miest a obcí Sloven-
ska nás oslovilo ponukou zapo-
jiť sa do projektu, ktorý nesie 
názov BUK: Budovanie kapacít 
na úrovni miestnej územnej sa-
mosprávy v oblasti integračnej 
politiky. Projekt ponúka po-
moc členskej základni ZMOS 
pri riadení integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Za-
bezpečuje pilotnú schému za-
vádzania integračných politík  
na lokálnej úrovni v 7 sloven-
ských mestách, ako aj spek-
trum vzdelávacích a infor-
mačných aktivít, zameraných  
na budovanie kapacít miestnej 

územnej samosprávy a senzibi-
lizáciu verejnosti k problematike 
integrácie cudzincov na Slo-
vensku. Projekt je financovaný 
Európskou úniou z Európske-
ho fondu pre integráciu štát-
nych príslušníkov tretích krajín  
na roky 2007 – 2013: Solidarita 
pri riadení migračných politík. 
Oproti ostatným krajinám EÚ 
možno Slovensko charakteri-
zovať ako krajinu, kde je počet  
a podiel štátnych príslušníkov 
tretích krajín jeden z najnižších. 
Počet štátnych príslušníkov tre-
tích krajín sa však od vstupu SR 
do EÚ rýchlo zvyšuje (za posled-
ných 5 rokov sa zdvojnásobil). 
• Kto je cieľovou skupinou Pro-
jektu BUK?
Sú to na jednej strane predsta-
vitelia miestnej územnej samo-
správy: odborní zamestnanci, 
volení predstavitelia (primátori, 
starostovia, poslanci), lokálni 
aktéri oslovení MÚS, verejnosť 
a štátni príslušníci tretích kra-
jín, ktorým bol udelený jeden  
z troch typov pobytu: trvalý,  pre-
chodný alebo  tzv. tolerovaný.
• Aké sú ďalšie pilotne mestá?
Na projekte sa zúčastňuje  
7 miest: na východe Slovenska 
Michalovce, Snina a Svidník, 
stredné Slovensko zastupuje 
Banská Bystrica, Dolný Kubín 

a západné Slovensko Prievidza 
a Senec. Predpokladám, že 
Senec bol vybratý aj preto, že 
máme jeden z najprogresívnej-
ších rastov z dôvodu ekono-
mickej migrácie do Bratislavy  
a okolia, je tu relatívne nízka 
miera nezamestnanosti opro-
ti zvyšku Slovenska a väčšia 
možnosť pre štátnych prísluš-
níkov tretích krajín získať prácu.
• Čo pre mesto z projektu vy-
plýva?
Fenomén migrácie a následnej 
integrácie cudzincov je kaž-
dým rokom aktuálnejšia téma. 
Proces cielenej a riadenej in-
tegrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín sa často nachádza 
na konci zoznamu úloh miest 
a obcí. Miestnu územnú samo-
správu je však potrebné pripra-
viť na nárast a trvalé usadenie 
štátnych príslušníkov tretích 
krajín na Slovensku, mediali-
zovať problematiku ich integ-
rácie a identifikovať problémy 
a bariéry integrácie na lokálnej 
úrovni s cieľom zohľadniť a pre-
sadzovať integračné lokálne 
politiky na úrovni všeobecných 
záväzných nariadení a ich apli-
káciu do výkonu kompetencií  
a poskytovaní verejných slu-
žieb štátnym príslušníkom tre-
tích krajín. Práve samosprávna 

úroveň je „najbližšie“ pre na-
pĺňanie týchto potrieb. Preto 
je dôležité naštartovať proces 
integrácie na lokálnej úrovni so 
zapojením miest a obcí a pod-
porou ZMOS, ktorá zastrešuje 
96% obcí a miest. Na konkrét-
nych úlohách, ktoré si projekt 
BUK vytýčil, bude za naše 
mesto pracovať tím ľudí zlože-
ný z našich kolegýň na Odbore 
sociálnych vecí mesta v úzkej 
spolupráci s pracovníkmi OZ 
Marginál, ktoré v našom meste 
pôsobí a je zamerané na soci-
álnu inklúziu. V týchto dňoch 
už začíname práce na Lokál-
nom akčnom pláne integrácie. 
• Ako sa budú môcť Senčania - 
široká verejnosť dozvedieť viac 
o tomto projekte?
V rámci Lokálneho akčného 
plánu integrácie sa pripravujú 
odborníkmi moderované verej-
né diskusie s občanmi. Budeme 
ich organizovať už v priebehu 
tohto roka  v MsKS. Chceme or-
ganizovať aj večery, počas kto-
rých by sa nám jednotlivé ko-
munity národnostných menšín 
predstavili. Sme samospráva  
a tá je o ľuďoch a pre ľudí, ktorí 
ju tvoria. Je dôležité, aby sme 
sa poznali navzájom, lebo je 
to v prospech ďalšieho rozvoja 
nášho mesta.

Migranti v Senci – predstavíme vám ich príbehy - Natália a Alexander z Ukrajiny
Členstvo Slovenska v EÚ a náš ekono-
mický rozvoj zvýšil atraktivitu Sloven-
ska pre cudzincov. Počet migrantov  
s povoleným pobytom v SR sa oproti 
roku 2004 viacnásobne zvýšil, napriek 
tomu sa Slovensko so svojím 1,3% po-
dielom migrantov na celkovej populácii 
stále radí medzi krajiny EÚ s najniž-
ším celkovým počtom prisťahovalcov.  
Aj v Senci žijú migranti. V tomto vydaní 
odštartujeme seriál článkov, v ktorých 
načrtneme príbehy niekoľkých z nich, 
ktorí k nám prišli za prácou, podnika-
ním, štúdiom, či za pocitom bezpečia.
Manželia Natália a Alexander prišli so sy-
nom Alexandrom pred rokom do Senca 
z Ukrajiny.  V Kyjeve vlastnili vydavateľ-
stvo, v ktorom zamestnávali desiatky ľudí. 
Chceli sa pustiť do podnikania aj v oblasti 
cestovného ruchu a to ich priviedlo pred 
štyrmi rokmi na Slovensko. „Prvýkrát, keď 
sme uvideli Slovensko, sme si ho hneď za-

milovali a chceli ukázať  túto krásnu kra-
jinu Ukrajincom aj Rusom.“- hovorí  Ale-
xander.  Dva roky pracovali na krásnom 
takmer 300 stránkovom dvojjazyčnom, 
rusko-anglickom turistickom katalógu Slo-
venska, ktorý vyšiel v dvoch vydaniach  
v 15 000 náklade pod názvom Putovanie 
po Slovensku. Plánovali pokračovať vo 
vydávaní katalógov aj o ďalších krajinách 
EU, lenže  politika hrubo zasiahla do ich 
plánov. Pred rokom museli nadobro opus-
tiť Ukrajinu a usadili sa v Senci. Prevádz-
kujú cukráreň „Galéria šťastia“ a pracujú 
na tom, aby vybudovali svoju existenciu 
na nových základoch. „Bola som tu zo za-
čiatku sama s malým synom. Všade nám 
pomohli, v škôlke, u lekára, aj na rôznych 
úradoch sme zažili trpezlivosť a ochotu 
pomôcť. Slováci a Ukrajinci sú si blízki, 
naše jedlá, mentalita aj jazyky sú veľmi 
podobné. Zoznámili sme sa v Senci s vý-
bornými ľuďmi.“ – vyznala sa Natália. VCs

Rozhovor s prednostkou Mestského úradu v Senci Ing. Jarmilou Répássyovou.
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Historický Senec
Lichnerova ulica v roku 1967, 
záber pochádza zo zierky prof. Tušera. 

Senčania Diana Duchoňová a Michal Du-
choň vydali knihu Zločin v meste s podná-
zvom Kriminalita a každodennosť v rano-
novovekom Pezinku. Je však aj o Senci.
• Prečo ste sa venovali práve tejto téme? 
Obidvaja sme profesionálni historici žijúci 
v Senci, manželka je samostatná vedec-
ká pracovníčka v Historickom ústave SAV 
v Bratislave, ja pracujem ako archivár  
v súkromnej spoločnosti. Obaja sa ve-
nujeme dlhodobo dejinám raného novo-
veku (obdobie 16. až 18. storočia), publi-
kovali sme viacero prác, napr. manželka  
v roku 2013 vydala knihu o palatínovi Mi-
kulášovi Esterházym. Táto kniha je výsled-
kom nášho dlhodobého štúdia prameňov  
k dejinám kriminality a trestného práva. 
• Ako ste zbierali materiály pre knihu?
Pezinok sa radil medzi slobodné kráľovské 
mestá. Mal tak právo súdiť na svojom úze-
mí zločincov a potrestať ich.
Senec bol v minulosti v rámci regiónu 
pomerne dôležitou lokalitou  - bola tu            
tridsiatková stanica, na ktorej sa preclie-
val tovar dovážaný a vyvážaný zo/do za-
hraničia (najmä dobytok). Cez Senec išla 
tzv. krajinská cesta do Trnavy a banských 
miest (cez Šintavu) - jedna z najdôležitej-
ších ciest na Slovensku - prakticky spája-
la Bratislavu so zvyškom krajiny (fakticky 
sa tak deje dodnes). Tadiaľto prechádzal 
veľký počet ľudí - kupcov aj rôznych da-
rebákov. Preto v Pezinku stála šibenica  
v smere od Senca na ceste do Viničného. 
Odtiaľto prúdili ľudia, ktorí chodili na trhy 
a za robotou do Pezinka. Mesto Pezinok 
malo v Senci v prenájme krčmu, kde sa 
čapovalo pezinské víno. Senčania chodili 

zase do Pezinka za prácou do viníc. Zlo-
deji z Pezinka predávali na trhu v Senci, 
pretože tu mali väčšiu šancu rýchlo predať 
kradnuté veci.

Hlavným materiálom, o ktorý sme sa 
opierali, bola zápisnica zo zasadnutia 
pezinského mestského súdu z rokov 
1647 až 1719, ktorá je zaujímavá aj tým,  
že množstvo záznamov je v starej sloven-
čine. Rozsudok sa čítal pred verejnosťou 
v nemčine a po slovensky, aby mu každý 
rozumel. Zachovali sa výpovede v sloven-
čine, ktoré sme často do textu zakompo-
novali v pôvodnej podobe, aby si vedel či-
tateľ predstaviť, akou rečou sa rozprávalo 

a akým spôsobom obhajovali aktéri svoje 
skutky. 
• Priblížite konkrétny senecký prípad?
V roku 1653 súdili v Pezinku zbojníka Mi-
chala Piláta. Za kumpána mal istého Mi-
chala, ktorý ho zoznámil so zbojníkom 
Mackom zo Senca, spoločne zbojníčili.
Michal Pilát sa podľa svojho vyjadrenia 
odovzdal súdnej moci, aby tak umocnil 
pravdivosť predchádzajúcej výpovede: 
„Len czo sem jiz powedel mily pani, to y 
wcil powedam, wiem ze sem w ruku wa-
šich, a blizky k smrti.“ Potom podal presný 
opis miesta, kde býval Macko (Maczko): v 
Senci na ľavej strane od vinohradov, pred 
domami je studňa, od tej studne býva v 
treťom alebo vo štvrtom dome. Zároveň 
dodal, že jeho manželka porodila pred ro-
kom dvojičky. Macka aj presne opísal: „Ma 
czerne wlasi az po plecze, biele fusy a holi 
bradu wzdiczky, ma swetly dolomanik, ten 
bil towariš Mihaluw.“ Pezinská mestská 
rada na základe tohto opisu zrejme infor-
movala richtára a prísažných v Senci, aby 
spomínaného Macka zatkli a odovzdali 
vrchnosti. Bol totiž podozrivý z vraždy pa-
holka z Močenka. Pilát ho dokonca v jed-
nej výpovedi opísal ešte takto „Zadneho 
tak na dušu newezmem yako Maczka w 
Senczy, on jest taky mrcha czlowek yako 
ya a taky zbojnik, zlodej a mordar jako ja.“
Piláta v Pezinku spoznali na trhu dve 
dievčatá, ktoré predtým okradol a tak ho 
chytili. Odsúdený bol za krádež, lúpež 
a vraždu na takýto trest: zaživa vplete-
ný do kolesa, nad ktorým sa na znak 
krádeže postavila malá šibenica. Ako 
dopadol Macko, to žiaľ nevieme. MO

Zločin v meste, nielen v ranonovovekom Pezinku, ale aj v Senci
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 Pro Historia

Ja som toho dne u Jirika Hample na jeho krczme, w jeho dome wino pil. Opily 
jsauce gdy sem se chtel do domu nawraczovati, vtedy se ku mne pripojila ta 
neslechetna zena, wolala za mnau: kmotre (a ja sem jeji zadnym kmotrem nikdy 
nebil). Počekaj poweda. Potom pak kdy sme dalej prysli, tehdy odkrila se vsecka 
proti mne a powedala, delaj so mnou co chces. A tak ja (prosim za odpusteni 
pro pana Boha) zawalil sem se na ni, ale bich bil y usnul na ni, tak se mi velmi 
spati chcelo.....

Z výpovede Pavla Starnického pred súdom dňa 30. júna 1648

•

Mgr. DIANA DUCHOŇOVÁ, PhD. je samostatnou vedeckou pracov-
níčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu SAV v Brati-
slave. Zameriava sa na problematiku výskumu aristokratických rodov, 
ich dvorskej kultúry a dejinami každodennosti v ranom novoveku. Je 
autorkou monografie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, 
normy, rituály každodennosti (2013) a spoluautorkou viacerých mono-
grafií a štúdií publikovaných doma aj v zahraničí.

PhDr. MICHAL DUCHOŇ, PhD. pracuje v súkromnom sektore ako 
archivár. Venuje sa problematike mestských dejín raného novoveku 
a dejinám každodenného života s prihliadnutím na malokarpatskú 
oblasť. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií (Svätý Jur 
1209 – 2009. Dejiny písané vínom; Bernolákovo 1209 – 2009. Dejiny obce 
a i.) a štúdií doma aj v zahraničí.

Zločin v meste
Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku

Diana Duchoňová, Michal Duchoň

obalka.indd   1 01/12/14   20:13
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• Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
ste prezentovali výsledky štatistiky  
o bezpečnostnej situácii okresu  
a mesta Senec za rok 2013 a 2014.  
Z čísel vyplýva, že sa vám darí zvyšovať 
objasnenosť trestných činov a zároveň 
je trestných činov v seneckom okrese 
a v meste Senec menej. Ako sa vám to 
podarilo?
Prínosom pre občana je, že vieme 
postaviť výkon služby s väčším počtom 
hliadok. Máme viac uniforiem v uliciach. 
V rámci Senca dokážeme postaviť 
tri motorizované alebo pešie hliadky 
na nočnú službu a minimálne dve  
na dennú službu. Súvisí to aj s naplnením 
personálnych kapacít, ktoré momentálne 
považujem za naplnené na 95%. V rámci 
obvodného oddelenia Senec máme 
minimálny počet voľných pracovných 
miest. Dotýka sa to útvarov dopravnej  
a kriminálnej polície. 
• Takže ste spokojný...
Bol by som spokojný, ak by boli naplnené 
na 100%. Personálna naplnenosť je 
však len jedna stránka veci. Dôležitá 
je aj organizačno-riadiaca činnosť 
manažmentu v rámci ORPZ. Staviame 
hliadky na miesta, kde predpokladáme 
rizikové situácie.
Určite by som ešte chcel spomenúť 
výbornú spoluprácu s Mestskou políciou. 
Nie je to len v rámci letnej sezóny,  
ale po celý rok. 
• Aké je teda porovnanie trestnej činnosti 
za roky 2013 a 2014?
Môžeme hovoriť o celkovom poklese 
nápadu trestnej činnosti, ktorá bola 
zistená alebo ohlásená. Pokles v roku 
2014 je skoro o 20% oproti roku 2013. 
Trend klesania je dlhodobejší. Sledujeme 
ho už niekoľko rokov. V rámci Slovenska 
nie je pokles v takej miere, ako u nás.  
A určite bude mať svoju hranicu. 
Dosiahnuť nulový počet trestných činov 
je nereálne.
Hovoríme o nahlásenej a zistenej 
kriminalite. Ale existuje aj tzv. latentná 
kriminalita, čiže tá, ktorú nevidíme alebo 
ktorú nám občania nenahlásia. Reálne 
čísla trestnej činnosti predpokladáme 
vyššie, my však môžeme vychádzať len 
z údajov, ktoré sú nám známe. Môžeme 
konštatovať, že sme za minulý rok zvýšili 
objasnenosť prípadov. Ak sme predtým 
objasnili z 10 prípadov 3, tak za minulý 
rok sme objasnili 4, resp. 4,3 prípadu. 
Prišlo k poklesu nápadu, k zvýšeniu 
objasnenosti. Bolo by to skreslené,  

ak by počet trestných činov klesal a počet 
priestupkov rástol. Niekto by si mohol 
myslieť, že podkvalifikujeme trestné 
činy na priestupky, ale takisto v rámci 
vyhodnotenia priestupkov konštatujeme 
zníženie nápadu či majetkových, alebo 
proti občianskemu spolunažívaniu. 
Podarilo sa nám zvyšovať objasnenosť  
pri priestupkoch.
• Aký je trend v rámci krádeží motorových 
vozidiel?
Patríme k mestám, kde podiel tohto 
druhu kriminality v rámci Slovenska patrí 
k vyšším, napriek tomu, že z 52 prípadov 
v meste Senec sme sa dostali na 22 
prípadov. V roku 2014 je to stále dosť 
vysoké číslo. Páchateľmi sú spravidla 
osoby, ktoré prichádzajú z iných okresov 
(z TT kraja a NR kraja). V roku 2010  sme 
v okrese Senec mali 216 odcudzených 
motorových vozidiel a dnes sme  
na úrovni 70. Ale toto je problematika, 
na ktorej pôsobí nielen naša polícia 
ale aj policajti krajského riaditeľstva 
policajného zboru a takisto prezídia 
policajného zboru. Je to spoločná 
činnosť v rámci celého Slovenska. Táto 
kriminalita je výnimočná z hľadiska 
presahu kriminality z viacerých okresov. 
Aj v prípade majetkovej kriminality, 
najmä krádeže a vlámania do bytov, 
máme stále viac prípadov, kedy sú 
páchateľmi obyvatelia iných okresov 
a nie domáci obyvatelia. Máme 
prípady, keď sme zadržali páchateľa 

zo stredného Slovenska – konkrétne  
v prípade podvodu na starších ľuďoch.
• V posledných rokoch počúvame viac 
o podvodoch na starších ľuďoch. Je 
takýchto prípadov viac?
Veľa sa o tom rozpráva a uvádza  
v médiách. Je to viditeľnejšie, napríklad 
aj známi „šmejdi“. Sú známe prípady, keď 
sa páchatelia vydávajú za elektrikárov, 
plynárov... V Senci máme zvyčajne 
menej ako 5 takýchto prípadov do roka. 
Nelíšime sa tým od iných okresov. Za celý 
okres je prípadov do 10 za rok. Takéto 
prípady smerujú skôr mimo centra,  
do obcí, kde je menší počet obyvateľov  
s vyšším podielom seniorov.
• Ako je to s násilnou kriminalitou?
V násilnej kriminalite sme zistili väčší 
počet prípadov. Nárast bol zo 7 na 14. 
Táto kriminalita je typická pre diskotéky  
a podujatia počas letnej sezóny, kde svoju 
úlohu zohráva aj alkohol. Najzávažnejším 
skutkom v minulom roku bolo zabitie, 
ku ktorému došlo 15. novembra,  
v deň volieb do samosprávy. Páchateľ  
je trestne stíhaný a čaká ho súd.
Počas letnej sezóny je zvýšený 
predpoklad výskytu protiprávnych 
konaní. Snažíme sa zabrániť tomu, aby 
bol narušený verejný poriadok, aby 
nedochádzalo k majetkovým trestným 
činom a páchaniu trestných činností 
násilného charakteru. Bezpečnostná 
situácia v meste Senec patrí medzi 
priority, pretože je to centrum okresu.  
Je tu množstvo podujatí, veľa návštevníkov 
a niektorí, žiaľ, neprichádzajú len  
za zábavou.
• Na cestách sme sa tiež zlepšili?
Som veľmi rád, že v rámci mesta Senec 
nebola zaznamenaná žiadna smrteľná 
nehoda. Máme zvýšený počet policajtov 
na komunikáciách, občania tým niekedy 
nie sú nadšení. Môžem však konštatovať, 
že počet nehôd nám tiež klesol.  
A čo stúpa, je počet zistených 
prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu.  
A to hovoríme o viac ako jednom promile!
• Venujete sa aj prevencii...
Podieľame sa aj na preventívnych 
akciách, napríklad Akčný deň detí, ktorý 
organizuje Piccard Senec. Realizujeme 
prednášky v rámci škôl. 
Som rád, že môžem konštatovať, že rok 
2014 bol z hľadiska bezpečnosti najlepší 
za posledných 5 rokov.

Rozprávala sa Martina Ostatníková
Foto: MO

Za posledných 5 rokov máme z hľadiska bezpečnosti najlepšie výsledky

Rozhovor s plk. JUDr. Dušanom Valekom, riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.
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Malá Tália v Senci spojila deti celého kraja
Každoročne sa v Senci v marci koná 
krajská súťaž detskej dramatickej tvo-
rivosti a divadla pre deti Malá Tália. 
Prehliadky v dňoch 17. a 18. marca sa 
zúčastnilo deväť súborov, no ako kaž-
dý rok vyhrať mohol len jeden. Prvé 
miesto v kategórii detského divadla 
získala inscenácia FRI(END), ktorú 
pripravili dva súbory - Bratislavčania 
a Prešovčania. Spojili sily a podari-
lo sa im vyjadriť svoj názor na tému 
priateľstva, ale aj hrozby fašizmu  
a neslobody. V kategórii divadla pre 
deti vyhral Experimentálny divadelný 
klub HRADOSŤ s dramatizáciou zná-
mej Jobusovej knižky: Muflón a dáž-
ďovka na cestách. Malá Tália však nie 
je len o víťazoch, ale predovšetkým  
o divadle, inšpirácii a vzájomnej pod-

pore. Divadlo pomáha aj učí, a preto 
je úžasné, že sa opäť v Senci stretlo 
takmer sto ľudí - detí, pedagógov, re-
žisérov, ktorí svoje nadšenie divadlom 
rozsievajú ďalej. Diváci mohli vidieť 
dve predstavenia súborov seneckej 
ZUŠ, Modranov so svojou inscená-
ciou o Štúrovi a Pezinčanov, ktorí hrali 
zase o Jánovi Kupeckom. Ale aj deti 
s Downovým syndrómom, ktorým sa 
dlhodobo venuje Lucia Královičová 
so svojím tímom arteterapeutov. Sú-
bor Agape z Modry dojal detských 
divákov, ale aj dospelých.. Súbory 
spolu vytvorili krásne divadelné ske-
če a improvizácie a spolu si zatan-
covali tanec priateľstva. A o tom celý 
festival má byť a aj bol. O priateľstve 
a láske k divadlu. Zuzana Bírešová

Tri sopranistky v Labyrinte
Slávne operné a operetné árie a duety zneli 25. februára  
v Labyrinte v podaní Lucie Szabovej, Zuzany Ballánovej  
a Viktórie Ballánovej. Sopranistky sprevádzala na klavíri Pet-
ra Mazúchová.

Všetky tri talentované senecké operné speváčky urobili svo-
je prvé kroky na speváckej dráhe pod dohľadom Evy Casa-
novej v ZUŠ Senec a spája ich aj štúdium na Konzervatóriu  
v Bratislave. V súčasnosti už mladé dámy študujú na vysokých 
školách, vystupujú na slovenských aj zahraničných operných 
scénach, kde stvárňujú významné aj titulné postavy. 
S nápadom usporiadať koncert troch seneckých sopra-
nistiek prišla Lucie Szabová a sestry Ballánove sa s radosťou 
pridali. Vo štvrtok večer prišlo do Labyrintu toľko divákov, že 
sa minuli všetky dostupné stoličky a kreslá. Slávne operné 
a operetné árie  v precítenom podaní Lucie, Zuzany a Viktó-
rie zarezonovali v duši seneckého publika, čo potvrdzovali aj 
nadšeným potleskom po každom z ich vystúpení.

Text a foto: VCs

Volejbalový turnaj pri príležitosti MDŽ

Seneckí volejbaloví nadšenci 
usporiadali 14. marca druhý 
ročník volejbalového turnaja 
pri príležitosti MDŽ, ktorý popri 
športovom zážitku ponúkol aj 
trocha recesie, príjemné po-
sedenie s priateľmi, dobrý gu-
láš a retro hudbu. Turnaja sa 
zúčastnilo šesť amatérskych 
družstiev zostavených pre toto 
podujatie. V každom družstve 
museli byť najmenej dve ženy, 
ktoré mohli byť aj registrované 
hráčky. V Senci je veľa volej-
balistov, ktorí hrávajú amatér-
sky volejbal v telocvičniach 
po celom meste. Jedným  
z cieľov turnaja bolo, aby sa títo 
hráči stretli aspoň raz do roka 
a zmerali si sily. Počas roka sa 
seneckí priaznivci volejbalu 
môžu tešiť na dve ďalšie vý-

znamné podujatia, avšak tie 
nie sú otvorené pre širšiu ve-
rejnosť, je to Vianočný volejba-
lový turnaj, ktorý bol usporia-
daný pre hráčov volejbalového 
klubu a ich rodičov a v lete sa 
budú konať Majstrovstvá Slo-
venska v beachvolejbale. 
Prvé zápasy turnaja pri príle-
žitosti MDŽ sa hrali od 9:30 
simultánne na Slávii a v te-
locvični ZŠ A. M. Szenczi-
ho. Finálové zápasy sa hrali  
na Slávii, predtým sa však hrá-
či posilnili čerstvo uvareným 
gulášom. Pre víťazov boli pri-
pravené diplomy v retro štýle 
a všetky dámy dostali karafiát,  
ikonický kvet osláv MDŽ za so-
cializmu.  

Text: VCs
Foto: Jana Némethová

Seneckí divadelníci hviezdili štyrikrát

Sobotné popoludnie 14. marca patrilo v ki-
nosále zuškárom. Divadelníci si pripravili šty-
ri predstavenia a potešili priateľov, rodičov  
a nadšencov so svojou tvorbou. Najstarší sú-
bor effecteD vytvoril absurdnú frašku Zábava 
a divadlo poézie o blízkosti vojnových konflik-
tov Krvavé sonety, s ktorými postúpil na kraj-
skú súťaž Hviezdoslavovho Kubína. Menší žiaci 
vytvorili rozprávkovú paródiu a pobavili takmer 
plnú sálu. Tí najmenší zase naskúšali rozprávku 
o žabách, ktoré plánujú zvrhnúť levy, našťastie 
však došlo ku kompromisu , a tak sa aj rozpráv-
ka volá: Kompromis. Celé popoludnie modero-
vala dis.art. Nikol Likeová a predstavenia pre-
pletali prednesy žiakov pani uč. Čajkovej. Réžiu 
štyroch predstavení mala Mgr.art. Zuzana Bíre-
šová. Divadelníkom držíme palce, nech Senec 
a aj našu ZUŠ-ku úspešne reprezentujú! 

Zuzana Bírešová
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SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM A.M. Szenciho

22.4.2015 o 18:00

Téma: 

Astronomické vzdelávacie 
programy

Prednáša:

Tomáš Vorobjov
Vyštudoval programovanie, matemati-

ku a fyziku na Colby College  
v americkom štáte Maine. Od roku 

2010 pôsobí ako riaditeľ sekcie na spra-
covanie a vyhodnocovanie pozorovaní 
pod záštitou medzinárodnej organizá-
cie IASC (International Astronomical 
Search Collaboration), ktorá ponúka 

(astronomické) vzdelávacie programy 
s možnosťou astronomických objavov 
študentom stredných škôl vo vyše 60 
krajinách sveta. Osobne objavil jednu 

kométu, 9 NEO, 6 TNO a stovky astero-
idov hlavného pásu.

ROZHOVOR

Dve ceny za dlhoročnú prácu pre Fridricha Kolaroviča
Fridrich Kolarovič, ktorého Senčania poznajú naj-
mä ako organistu v rímsko-katolíckom kostole sv. 
Mikuláša alebo ako zakladateľa Ženského zboru 
pri Miestnom odbore Matice Slovenskej, získal dve 
ceny. Koncom februára mu v Senci odovzdal pred-
seda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD. naj-
vyššie matičné vyznamenanie - Zlatú medailu Mati-
ce slovenskej za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry 
a umenia s národnou orientáciou.
Fridrich Kolarovič sa počas svojho života okrem 
pedagogickej činnosti venoval divadelníctvu a zbo-
rovému spevu. Viedol 4 detské spevácke zbory, tri 
ženské a mužský spevácky zbor. Sám 30 rokov pô-
sobil v speváckom zbore slovenských učiteľov. Na-
cvičil viac ako 15 divadelných hier, v niektorých do-
konca aj hral a bol spoluautorom operety Marieta.
12. marca získal za túto činnosť aj Bulu kráľa Sväto-
pluka z rúk predsedníčka Domu Matice slovenskej 
v Šuranoch.                                                         MO

Musica Perennis Iuventutis s Johannom Nepomukom Hummelom
O tom, že Johann Nepomuk Hum-
mel prežil časť detstva v Senci, 
vie málokto. V nedeľu 8.3.2015 si 
Senčania vypočuli jeho skladby  
v podaní výborných muzikantov.
Priaznivci vážnej hudby zažili 
krásny večer s Musicou Perennis 
Iuventutis. Pre niektorých z nich 
možno nebolo novinkou, že hu-
dobný skladateľ J. N. Hummel sa 
ako dieťa pohyboval práve po se-
neckých uliciach. Do budúcnosti 
sa uvažuje o osadení pamätnej 
tabule k historickým budovám 
seneckého Štiftu, aby si Senec 
uctil pamiatku významnej osob-
nosti, ktorá sa formovala v našom 
meste. Popri hudbe odznel aj text  
o živote Hummelovcov v podaní 
tiež Senčanky Andrey Sabovej.

Text a foto: MO

BSK: Kraj podporí vybudovanie domova pre týrané ženy
Bratislavský kraj zriadi v spolupráci s 
občianskym združením Domov – Dúha 
Bezpečný ženský dom na pomoc ženám 
a deťom, na ktorých je páchané násilie. 
„Vyslovene s touto cieľovou skupinou sa 
nezaoberajú ani zariadenia ani občianske 
združenia pôsobiace na území Bratislav-
skej župy. Preto to považujeme za dôle-
žitý krok, ako môžeme pomôcť ženám, 
matkám a deťom, na ktorých je páchané 
násilie,“ uviedla podpredsedníčka BSK 
Gabriella Németh. Bezpečný ženský dom 
v Bratislave bude patriť medzi prvé na 
Slovensku a bude vôbec prvý na území 
Bratislavskej župy.
Bezpečný ženský dom vznikne v hlavnom 

meste v budove, ktorú má kraj vo svojej 
správe. Táto budova je v súčasnosti v ne-
vyhovujúcom technickom i stavebnom 
stave a vyžaduje vnútornú i vonkajšiu re-
konštrukciu. 
Aj tento rok odštartoval sociálny program 
Pomoc ženám, na ktorých je páchané ná-
silie. Cieľom programu je prevencia a eli-
minácia násilia páchaného na ženách tak, 
aby nemuseli čeliť porušovaniu ich zák-
ladných ľudských práv. BSK spolupracu-
je v oblasti pomoci ženám, na ktorých je 
páchané násilie s organizáciami Aliancia 
žien Slovenska, o. z., Pomoc ohrozeným 
deťom, o. z.,  Brána do života, o. z. a Do-
mov Dúha, o. z., Unicef, o. z. Zdroj: BSK
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STRETNUTIE 
SO SLOVENSKÝMI 

AUTORKAMI
Ruženou Scherhauferovou, Lenou Rie-

čanskou a Andreou Novosedlíkovou
8.4. streda o 17:00

vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ

KRÁĽ ČITATEĽOV
15.4. streda o 9:00

Podujatia pre ZŠ a MŠ
Po celý školský rok vychádza Mestská 

knižnica v Senci v ústrety školám  
i škôlkam a v marci ešte viac. Už v januári 

zaplňujeme kalendár besedami, exkur-
ziami i literárnymi hodinami

SENČAN apríl 2015

detské hudobné predstavenie

SPIEVAME 
A TANCUJEME 

S MÍŠOU
11.4. sobota o 15:30

FRAGILE
27.4. pondelok o 19:00

výstava divadelných a filmových kulís, 
atypických dekorácií

ŠTEFAN PRELOVSZKÝ 
A KOLEKTÍV 

vernisáž 10.4. piatok 18:00
Výstava trvá od 7.4. do 28.4. 2015. 

dielničky so Šidielkom pre malých 
aj veľkých

JARNÉ OZDOBY
darček pre mamičku 
11.4. sobota 9:30

Divadelná hra z autorskej dielne Silvestra 
Lavríka, Anny Strachan a Margit Garajszki.

AKO NAUČIŤ MEŠTIANSKEHO 
PSA POSLUŠNOSTI
A polgári kutya nevelése

Hraná súčasne v slovenčine aj v maďarčine, 
oba jazyky sa v nej prirodzene dopĺňajú 

a príjemne prelínajú.
15.4. streda 19:00

V presne neurčený deň 20. storočia vy-
chádza z Košíc osobný vlak a smeru-
je na západ. Každý cestujúci sa ponáhľa  
do inej cieľovej stanice vláčiac batožinu 
minulosti. Vo vlaku cestuje aj Sándor Má-
rai. V inkognite. Pasažieri sa však nedosta-
nú ďaleko. V Margecanskom tuneli sa vlak  
 za nevyjasnených okolnosti zastaví. Hrajú: 
Csongor Kassai, Judit Bárdos, Szilvia Kiss, 
Tamás Gál, Vlado Zboroň, Ludwig Bagin, 
Csilla Benes Tarr. Dramaturgia, preklad: 
Margit Garajszki, hudba: Rudolf Pepucha, 
réžia, scenár: Silvester Lavrík

LABYRINT

KNIŽNICA

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA

a rozprávkovými dopoludniami odpolud-
niami. Hravou formou sa snažíme vysvet-

ľovať deťom, prečo je dôležité čítať, čítame 
i dramatizujeme známe i menej známe 

rozprávky, súťažíme, recitujeme i spieva-
me. Denne sa u nás vystriedajú aj 2 triedy 

a i napriek tomu v seneckej knižnici mesiac 
knihy trvá od februára do mája...

TAK ĎALEKO, 
TAK BLÍZKO

2.4. štvrtok
Film je nahliadnutím do života ľudí 

postihnutých autizmom.

RÝCHLO A ZBESILO 7
9.4. a 10.4.  štvrtok a piatok

V KRÁĽOVSKÝCH 
ZÁHRADÁCH

25.4. a 26.4. sobota a nedeľa
Romantický historický film. Čo všetko 

skrývajú záhrady vo Versailles?

KINO - KINOHITY

detské divadlo
Bábkové divadlo Žihadlo

ZLATÁ PRIADKA
5.4. nedeľa o 15:30

A KÖLTÉSZET  NAPJA  
SZENCEN
2015. április 10., 12:00
Deň poézie v Senci 
TISZTA SZÍVVEL - ÉNE-
KELT  VERSEK

Sípos Dávid, Vadkerti Imre, 
Zsapka Attila

S čistým srdcom – spievané básne

KINOSÁLA
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výstava mladých výtvarníkov

OČAMI SKRYTÝCH 
UMELCOV

vernisáž 17.4. piatok 18:00
Výstava trvá od 17.4. do 14.5. 2015

hudobno-tanečný večer

CELLO & DANCE
22.4. streda 19:00

Jozef Lupták - cello, electric cello, 
voice, huan beatbox, Krisztian Gergye 

- dance, choreography.
Improvizačný projekt maďarsko-sloven-
ského dua predstaví inšpirujúce hudob-

no-tanečné variácie, ktorých hlavnou 
témou bude hudba zo suít pre sólové 

violončelo Johanna Sebastiana Bacha. 
Projekt bol premiérovo s úspechom 

uvedený v roku 2009 na partnerskom 
festivale Konvergencií Arcus Temporum 

v maďarskej Pannonhalme, Festivale 
Konvergencie ( 2010 a 2011) a Festivale 

Pohoda (2013).

detské divadlo Divadielko Happy

KAMARÁT BAMBUĽKO
25.4. sobota 16:00

Rozprávka pre deti od troch rokov je 
nadčasový príbeh o tom, ako dôležité je 
kamaráta mať a ešte dôležitejšie kama-
rátom byť. Na tomto príbehu, v ktorom 
slabučký Bambuľko silou obra pomôže 

sliepočke, húske, psovi, holubovi,  
či malému vrabčiakovi dieťa spozná,  
že aj sila slabých môže byť veľká a že 
hrdinom sa môže stať aj ten najslabší,  

ak sa nechá viesť srdcom...  

KULTÚRNE PODUJATIA    Mestské kultúrne stredisko Senec

Vzdelávacie programy
Mestské múzeum v Senci ponúka niekoľ-

ko vzdelávacích programov pre žiakov 
škôl. Programy dopĺňajú základný vzdelá-
vací obsah predmetov -  dejepis, biológia, 
geografia a korešpondujú s prierezovou 
témou štátneho vzdelávacieho programu 
– regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, čím podporujú vzťah žiaka k  his-
torickému aj prírodnému dedičstvu a roz-
víjajú interakciu  k životnému prostrediu, 
v ktorom žijú. Vzdelávacie programy sú 

určené pre žiakov základných škôl (2.stu-
peň), gymnázií a stredných odborných 
škôl. Bližšie informácie o konkrétnych 

programoch  nájdete na stránke múzea.

kniha o Senci 
do každej rodiny

SENEC 
STÁROČIA MESTA

Publikácia odzrkadľuje výsledky dvojdňo-
vej interdisciplinárnej konferencie  

z novembra 2012 zameranej na známe 
i neznáme hodnoty Senca. Jej príspev-
ky 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.

Senec 2015
31. augusta – 1. septembra

Slnečný festival
Nesúťažná výberová prehliadka 

bábkového divadla, divadla pre deti 
a pouličného divadla. 

Na sklonku tohto leta chystáme v Senci 
dva dni plné všetkého, čo s bábkou súvisí, 
čo bábka charakterizuje, čo z bábkarskej 
tvorby vychádza a čím sa bábková tvorba 
inšpiruje. Posledný prázdninový víkend si 
spoločne predĺžime a v pondelok a utorok 

poputujeme zázračnou krajinou nielen 
bábkového divadla.

Festival je  miestom pre všetkých zážitku 
chtivých, divadlom posadnutých, bábkou  

uchvátených, tvorivých a tvorivosť  
hľadajúcich, tých čo majú radi príbehy, 

rozhovory aj knihy a ich autorov. 
Tých, čo sa radi nechajú upútať, ale aj tých, 

čo sa sami upútať neboja.
Mestské kultúrne stredisko v Senci, mesto 

Senec aj Bratislavský samosprávny 
kraj pracujú na tom, aby sa vízie stali 

skutočnosťou.
Ak hľadám odpoveď na otázku: „ Prečo 
bábkový festival?“ Odpoveď si požičiam 

od Behrooza Gharibpoura – svetoznámeho 
iránskeho režiséra a priekopníka bábkového 

divadla.
„Som hlboko presvedčený, že objavenie 

bábky bolo pre ľudstvo rovnako prevratné 
ako objavenie kolesa a bolo prinajmenšom 

rovnako efektívne pri skracovaní 
vzdialeností a prekonávaní vzájomných 

komunikačných prekážok.
Možno je to preto, že aj hlboko filozofická 

bábková hra má schopnosť prebudiť  
vo vedomí divákov čaro detstva a oslobodiť 
ich od ilúzie veku a času, pomôcť im objaviť 

fantastický svet, kde ožívajú predmety 
vyrobené z dreva a iných materiálov.“

Čaká nás ešte 5 mesiacov príprav, a tak 
pozývame kohokoľvek, kto má záujem 
zúčastniť sa alebo pomôcť akýmkoľvek 

spôsobom, aby neváhal a ozval sa.

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk

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.

26. júna 2015, piatok

Veľký letný karneval
sa stáva čoraz vyhľadávanejším a ob-
ľúbenejším, pretože jeho účastníci nie 

sú len divákmi, ale aj aktérmi. Postupne 
si podujatie získalo čoraz väčšiu popu-
laritu a do karnevalového sprievodu sa 

zapájajú deti, mladí ľudia a starší. Vítanie 
obdobia prázdnin a dovoleniek sa koná 
na konci júna na pešej zóne a na Slneč-
ných jazerách Juh. Centrálne prostredie 
mesta je stvorené na pouličné divadlo 
plné karnevalových masiek, vystúpení 

tanečných a hudobných súborov, 
divadelných foriem.

PRIPRAVUJEME

   MESTSKÉ MÚZEUM
   TURECKÝ DOM
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Šidielko - kraslice
Dňa 14. marca, v sobotu za-
žiaril Labyrint atmosférou 
veľkonočných ozdôb - maľo-
vaných vajíčok. Deti za po-
moci lektoriek OZ Šidielko si 
rýchlo osvojili maľbu na vajíč-
ka technikou maľby voskom 
a batikovaním. Hravo sa pus-
tili do tvorivej práce, bodky, 
čiarky a ornamenty sa fareb-
ne prekrývali, dopĺňali a vy-
tvárali nádherné farebné vzo-
ry. Deti hrdo, s úsmevom od-
chádzali a pocit ich tvorivej 
šikovnosti v nich zanechal 
nádherný umelecký zážitok. 
Text a foto: Gabriel Wagner

Striebro z kuchárskej súťaže IKKER 2015
Senčan, Tibor Samaranský získal strie-
bornú medailu na  medzinárodnej ku-
chárskej súťaži IKKER 2015, ktorá sa 
konala v dňoch 20.-22. februára 2015  
v Chorvátsku. Postup do superfinále IK-
KER 2015 vybojovalo 14 šéfov z takmer 
290 majstrov kuchárov, ktorí zápolili vo 
varení na regionálnych súťažiach. Slováci, 
Karol Sklenár a Tibor Samaranský z Gour-
met klubu boli úspešní v regionálnej súťa-
ži Biser mora 2014, odkiaľ si Karol Skle-
nár priniesol bronz a takto si zabezpečili 
postup na veľké finále IKKER 2105. Po-
rota hodnotila vhodnosť použitia surovín  
k hlavnej surovine, kuchárske zručnosti  
a kreativitu pri príprave jedál, celkovú chuť 
a vzhľad jedla.
Obálka Tibora Samaranského obsahova-
la zoznam týchto hlavných surovín: 
1. Sardinky - samozrejme čerstvé
2. Kalamáre – tiež čerstvé
3. Bravčové ľadviny – „to bolo pre mňa 
ako blesk z jasného neba“ spomína Tibor.
4. Bravčový krk – predsa nemohol chýbať 
kus poriadneho mäsa

Tibor Samaranský inšpirovaný týmito 
ingredienciami vyčaroval nasledovné 
predjedlo: Čerstvý šalátik z mangoldu,  
z filetovaných cherry paradajok a z čer-
stvého feniklu, rukolovú vinagret s vlaš-
skými orechmi, medom, limetami a bie-
lym vínom. Sardinkovú penu z tvarohu, 
mascarpone a ružového korenia a koru-
nou bol restovaný kalamár na masle s 
morskou soľou. Potom nasledovala prí-
prava hlavného jedla: Sous vide krkovič-
ka s pancetou a rozmarínom, ktorú som 
nakoniec opiekol na prepustenom masle 
s cesnakom. Tekvicová omáčka s bielym 

vínom a muškátovým orieškom. Restova-
né ľadvinky na rasci z červeným vínom a 
zemiaky s karfiolom na maslovom póriku.
„So svojím výkonom na tejto súťaži som 
bol skutočne spokojný. Už len dostať sa 
medzi najlepšiu 14-tku kuchárov bolo ví-
ťazstvo.“ konštatuje Tibor Samaranský.
Počas súťaže bol vytvorený priestor aj 
na prezentovanie národnej kuchyne,  
čo slovenský Gourmet klub využil skutoč-
ne naplno. Pripravili štvorchodové menu 
s vynikajúcim slovenským vínom Amuse 
– bouche: 1- Škvarková pomazánka: Do-
máci chlieb kukuričný špaldový, ražný, 
podávaný s trilógiou paštét (medvedia, 
bravčová s pečeňou, husacia) a k tomu 
Cabernet Sauvignon rose 2014, Prestige. 
2- Jahňacie konfitované plece s bryn-
dzovými pirohmi a slaninkou v sprievode 
so Silvánskym Zeleným, Gold Prestige.  
3- Králičie stehno sous - vide na kalerábo-
vej kapuste s mrkvovým pyré. 4- Slivkové 
gule s tvarohom a slivkovou zmrzlinou, 
podávané portským vínom Portito Rosso 
2010.          Text a foto: Tibor Samaranský

Výstava Juraja Dolána a Michaely Leškovej

 Kunsthistorička Eva Trojano-
vá predstavila návštevníkom 
vernisáže Juraja Dolána, 
ktorý sa okrem maľby venuje 
tvorbe objektov, multimediál-
nym projektom, scénografii 
aj performanciám. Retro-
spektívna výstava predstavu-
je verejnosti maľby reprezen-
tujúce tvorbu Juraja Dolána 
za uplynulých 30 rokov. Mi-
chaela Lešková má právnic-

ké vzdelanie a maľovaniu sa 
venuje pod dohľadom Juraja 
Dolána. Tú správnu atmosfé-
ru pre vnímanie čarovného 
svetu umenia navodili bás-
ne Kinga Bárdos zo zbierky 
Tranziťák v podaní Ágnes 
Bárdos a hra na klavíri Evy 
Dolánovej. Výstava je otvore-
ná do 26. marca. 

Text a foto: VCs
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Získajte perfektný bonus a ZVÝŠITE tým aj HODNOTU vášho 
RODINNÉHO DOMU… pripojte ho na optický kábel za jednora-
zový poplatok iba 99 EUR!
Zhodnoťte svoju nehnuteľnosť a doprajte si konečne moderný, 
kvalitný a STABILNÝ internet po optickom kábli a s ním aj di-
gitálnu televíziu, ktorá sa Vám prispôsobí vďaka funkcii archív  
a tiež pevnú telefónnu linku za symbolický poplatok.

Mesačné poplatky za služby nájdete na našej www.e-net.sk.

Zdôrazňujeme, že môžete pripojiť koľkokoľvek TV prijímačov 
v domácnosti za jeden mesačný poplatok od 4,55 EUR me-
sačne za cca 30 TV staníc vrátane HD, k tomu si môžete objed-
nať aj mimoriadne kvalitné internetové pripojenie s rýchlosťou 
sťahovania 60 Mbps za cenu od 14,58 do 15,85 EUR mesačne 
(podľa doby viazanosti) a možnosť preniesť si existujúcu pevnú 
linku so zachovaním Vášho telefónneho čísla za paušálny me-
sačný poplatok do 0,95EUR.

POZOR!
Vyčlenené finančné zdroje na túto akciu a takto zvýhodne-
né prípojky budú môcť získať obyvatelia MAXIMÁLNE 10 ulíc  
v meste Senec.
Výber ulíc sa uskutoční na základe počtu prihlásených záujem-
cov. Preto vám odporúčame čím skôr prejaviť svoj záujem tele-
fonicky na čísle 02 / 20 20 20 20, alebo na www.e-net.sk
(vyplnením nezáväznej objednávky) zvýšite takto šancu svo-
jej ulice.

Je to náš narodeninový darček, ktorým potešíme najmä obyva-
teľov Senca bývajúcich v rodinných domoch, ktorí ešte žiadne 
bonusy či darčeky od nás nedostali.

Podrobné informácie o celej akcii nájdete na www.e-net.sk

INZERCIA

Riadková inzercia

• Máte dlhy? Vyriešime Vám ich. 0905907521.
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Hľadám študentov na letnú brigádu 
do Trafiky na Slnečných jazerách.

Vek min. 18 rokov, 
výhoda prax s letnou brigádou, 

nástup práce možný už od mája.
Kontakt 0903 262 266.

Mesto Senec má zámer prenajať časť nebytového 
priestoru, ktorý sa nachádza v MsKS Námestie 1. 
mája č. 2, Senec. Bližšie informácie na www.senec.
sk alebo na t.č. 02/20205116. Ponuky je potrebné 
doručiť do podateľne MsÚ Senec, Mierové nám. 8, 
Senec do 17.4.2015 do 13,30 hod.  
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Slam Poetry a Labirintusban Slam Poetry v Labyrinte
Írják-e Szencen is? Ez a kérdés is elhangzott március 10-én a 
szenci Labirintus Galériában, azon a magyar nyelvű slam poe-
try esten, amely a maga nemében az első (de remélhetőleg 
nem az utolsó) volt a városban. A slam poetry rövid, elgondol-
kodtató és/vagy humoros szövegek alkotását/előadását jelenti. 
Művelői gyakran versenyeken mondják a magukét. S persze 
olyan laza esteken is, mint amilyen Pongrácz Flórának, a helyi 
magyar középiskola tanárá-
nak a kezdeményezésére, a 
szenci Csemadok szervezésé-
ben valósulhatott meg három, 
Magyarországon is jegyzett 
és sikeres slammer, György 
Ádám, Laboda Róbert és Me-
lecsky Kristóf részvételével. 
Az előadókkal előbb Pongrácz 
Flóra beszélgetett a műfajról, 
indíttatásokról és a pályáról, 
majd a vendégek egymást 
váltva szövegeltek. A humo-
ros, nyelvi leleményekkel, bra-
vúrokkal megspékelt, de a másik „hangsávjukban” töprengésre 
is késztető felütések zömmel a szerelemről, nemzedéki-életkori 
kérdésekről, az identitásról és a szlovákiai magyar életérzésről 
szóltak. És valóban „szóltak”, mert a javarészt fiatalokból (nagy 
számban a helyi magyar középiskola diákjaiból) álló közönség 
vevő volt a dumára. Talán majd olyanok is akadnak, akik tollat 
és mikrofont ragadnak, hogy kipróbálják magukat. Külön él-
mény volt az esten, hogy amikor az előadók rákérdeztek, ké-
szült-e valaki szöveggel a helyiek közül is, Bárdos Kinga ütős 
produkcióval lépett elénk. Neki is ugyanúgy kijárt a nagy taps, 
mint a három fiatalembernek. A taps a tetszés jele, tehát kell a 
folytatás. Várjuk! Azért is, mert Szencen is írják! Korpás Árpád

Sú tvorcovia aj v Senci? Aj táto otázka odznela 10. marca v Galé-
rii Labyrint MsKS na prvom (dúfame, že nie poslednom) predne-
se poézie Slam Poetry v maďarskom jazyku v našom meste.  Pod 
pojmom Slam Poetry sa skrýva tvorba/performance krátkych tex-
tov, ktoré pobádajú poslucháčov k zamysleniu a/alebo sú vtipné. 
Pestovatelia tohto žánru často „si hovoria svoje“ na súťažiach 
a samozrejme aj na takých uvoľnených večerných stretnutiach, 

aké usporiadala mestská orga-
nizácia Csemadoku na podnet 
Flóry Pongrácz, stredoškolskej 
učiteľky Spojenej školy s VJM. 
Protagonistami večera boli slam-
meri známi aj v Maďarsku Ádám 
György, Róbert Laboda a Kristóf 
Melecsky. Flóra Pongrácz naj-
prv vyspovedala účinkujúcich  
o žánri, o ich pohnútkach a ume-
leckej dráhe, až potom sa hostia 
prestriedali v prednese freesty-
lovej poézie. Vtipné, jazykovo 
dôvtipné i bravúrami prešpi-

kované, zároveň na zahĺbenie pobádajúce texty hovorili najmä  
o láske, o generačnej či vekovej otázke a o prežívaní maďarskej 
identity na Slovensku. Texty zneli a zarezonovali v prevažne mla-
dých ľuďoch, vo veľkom počte prítomných študentoch Spojenej 
školy s VJM. Možno boli medzi nimi aj takí, ktorí v budúcnosti 
siahnu po pere a po mikrofóne a vyskúšajú sa v tomto žánri. 
Výnimočným momentom večera bolo vystúpenie Kingy Bárdos, 
ktorá sa prihlásila s pôsobivou produkciou potom, čo vystupujú-
ci sa opýtali, či má niekto z obecenstva pripravený vlastný text. 
Vyslúžila si rovnaký búrlivý potlesk ako traja slammeri. Potlesk 
je znakom uznania, takže sa žiada pokračovanie. Očakávame 
to, pretože texty sa rodia aj v Senci! Árpád Korpás/preklad VCs

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola, a Szenci Városi Múzeum és 
a Szenczi Molnár Albert Gimnázium szeretettel meghívja Önt a 
városi múzeum épületében tartandó IV. helytörténeti diákkon-
ferenciára, melynek során iskoláink diákjai rövid prezentáció 
keretében mutatják be helytörténeti kutatásaik eredményét.
A diákkonferenciára április 29-én, szerdán, 8:30 órai kezdettel 
kerül sor. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

ZŠ Alberta  Molnára Szencziho, Mestské múzeum v Senci a Gym-
názium Alberta  Molnára Szencziho Vás srdečne pozýva na IV. 
konferenciu žiakov o regionálnej histórii, ktorá sa uskutoční  
v budove mestského múzea. Žiaci našej školy predstavia výsled-
ky svojho výskumu v oblasti regionálnej kultúry v rámci krátkych 
prezentácií. Konferencia sa uskutoční 29. apríla v stredu o 8:30.
Srdečne očakávame všetkých záujemcov.

HĽADÁME SLOVENČINÁRA
ZŠ Alberta Molnára Szencziho hľadá učiteľa slovenského jazyka a 
literatúry na zastupovanie počas materskej dovolenky v predpo-
kladanom trvaní troch rokov a s termínom nástupu 24. augusta. 
Požiadavky na uchádzača: vysokoškolské vzdelanie, výborná 
znalosť slovenského aj maďarského jazyka slovom a písmom, 
orientácia v modernej slovenskej literatúre a umenia. Uchádzači 
môžu svoje prihlášky zaslať na szencziai@gmail.com   alebo na 
poštovú adresu školy do 30. apríla. Prijímací pohovor sa uskutoč-
ní v druhej polovici mája. 

SZLOVÁK SZAKOST KERESÜNK
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola anyasági szabadság alatt 
helyettesítő szlovák szakost keres augusztus 24-i belépéssel, 
előreláthatólag három évre. Feltétel: egyetemi végzettség, a 
szlovák és a magyar nyelv kiváló ismerete írásban és szóban, 
tájékozottság a modern szlovák irodalomban, művészetekben.
Az állás iránt érdeklődők a jelentkezést a szencziai@gmail.com 
címre küldhetik, illetve iskolánk postai címére, április 30-ig. A 
felvételi beszélgetés május második felében valósul meg.

POZVÁNKA - MEGHÍVÓ 
A Szenci Művelődési Ház Labirintus Galériája szeretettel meghív-
ja Önt a Kőszegi Tavaszi Művészeti Biennáléra. Április 11-én 
szlovákiai, német, osztrák és magyar képzőművészek alkotásait 
láthatja Kőszeg több nevezetes épületében. A megnyitó a Hotel 
Írottkő szállodában lesz, ahol a szenci képzőművészek Wagnero-
vá Alena, Bezúrová Mošková Jitka, Dolán György, Galvánek Peter 
is bemutatkoznak. Továbbiakat a www.senec.sk portálon talál. 

MEGHÍVÓ - KŐSZEG - POZVÁNKA 

MsKS Senec - Galéria Labyrint Vás srdečne pozýva na Jarné 
výtvarné bienále 11. apríla v Kőszegu v partnerskom meste 
mesta Senec. Expozície výtvarníkov zo Slovenska, Nemecka, 
Rakúska a Maďarska budú inštalované v turisticky atraktívnych 
lokalitách mesta. V Hoteli Írottkő budú predstavení seneckí 
účastníci bienále: Alena Wagnerová, Jitka Bezúrová Mošková, 
Juraj Dolán a Peter Galvánek. Viac informácií na: www.senec.sk 
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Spomienka na revolúciu v Bratislave a v Senci
V bratislavskej Medickej záhrade nás bolo asi dvesto, ktorí sme 15. marca prišli na spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 167. 
výročia revolúcie a boja za slobodu Maďarov z roku 1848. Slávnostný príhovor predniesol Károly Pánczél, predseda Komisie pre 
národnú spolupatričnosť – poslanec maďarského parlamentu, potom prítomní položili vence k soche Sándora Petőfiho. V Senci 
sme sa zastavili pri hroboch Kisfaludyovcov a uctili si pamiatku účastníka revolúcie Istvána Kisfaludyho. Na záver sme v Mestskom 
múzeu vypočuli zaujímavú prednášku László Bukovszkyho, archivára- historika o Gyulovi Kaiserovi a o vnútornej kríze Kresťansko-
-sociálnej strany v rokoch 1923-1925.                                                                                                                                 Gábor Agárdy 

Megemlékezés a forradalomról Pozsonyban és Szencen
Március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc 167. évfordulóján a pozsonyi Medikus-kerti ünnepségen mintegy kétszá-
zan lehettünk. Az ünnepi beszédet Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke-parlamenti képviselő mondta, majd 
a jelenlévők megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát. Ezután Szencen megemlékezést tartottunk a temetőben a Kisfaludy-síroknál, 
majd a Városi Múzeumban  Bukovszky László, levéltáros-történész tartott egy érdekes előadást Kaiser Gyuláról és az Országos 
Keresztényszocialista Párt 1923 és 1925 között belső válságáról.                                                                                    Agárdy Gábor

A Könyves Vasárnapok hagyományos előnyei, mint az ingyenes beiratkozás, a kése-
delmi díj elengedése, a Csemadok Szenci Városi Szervezetével együttműködve ös-
szeállított színes gyermek és felnőtt programok az idén is sok látogatót vonzottak a 
Szenci Városi Könyvtárba.  Március 22-én a gyerekek bevehették magukat a könyvtár 
helységeiben kialakított alkotóműhelyekbe, ahol húsvéti díszeket készítettek Kožíkné 
Kopócs Évával és Molnár Enikővel. Németh Luca és Imre Katalin bábjátékokkal szóra-
koztatták a látogatókat. Egy emelettel feljebb a Labirintusban a Piki Színház játszotta 
nagy sikerrel a Paskudárim című darabot, „egy mesét a szófogadatlan gyerekeknek 
és az ő gondos szüleiknek”. Végül a felnőttek Szomolai Tibor íróval találkoztak. VCs

AMEDDIG ÉLSZ

HISZ A TAVASZ SZEBB MINT AZ ŐSZ!
VIRÁGILLAT, RÓZSALIGET,
HŰSÉGES SZÍV JÓVAL TETŐZ…
VERSÍRÁSRA ENGEM IHLET,
TELJES ÉLET NEM HAGY MÉLY ŰRT,
VEZEKELTET NEM VÉT SOK BŰNT.

ÁLDOTT TAVASZ ROSSZAT NEM TESZ,
GONOSZ ÁRMÁNYT, CSÚNYA SZAVAT
NEM ISMERI, VEZET ÉGHEZ
CSAK SZERETET, AMIT ADHAT
MINDEN PERCBEN A KIKELET,
S AZT TANÍTJA – MI TISZTELET.

MINDEN EMBER HADD KÖVESSE
A TAVASZNAK BÖLCSES ÚTJÁT,
EGY SÉRTŐ SZÓ NE ÖVEZZE
A LELKEDNEK TISZTA KÚTJÁT!
S HA VAN BENNED ROSSZRA HAJLAM
ISMERD CSAK BE NEM LÉSZ BAJBAN!

AMEDDIG ÉLSZ, MARADJ EMBER!
EZ A JÖVŐD, EZ ÉLETED.
EZ ESÉLYED, SORS MAJD NEM VER.
ADOD A JÓT, NYERSZ SZÉPEKET,
VÁNDORÚTJÁN NAPJAIDNAK
KÖSZÖNJ MINDENT: A TAVASZNAK.  

                       Mgr. Katona Roland

Könyves Vasárnap - Knižná nedeľa 2015 
Tradičné vymoženosti knižných nedieľ, ako bezplatný zápis nového používateľa kniž-
nice, odpustenie pokuty za oneskorene vrátené knihy a vynikajúci program pre deti aj 
dospelých zostavený v spolupráci so seneckou mestskou organizáciou Csemadoku 
opäť prilákali veľa návštevníkov do Mestskej knižnice v Senci. 22. marca v priesto-
roch knižnice v tvorivých dielňach sa deti pustili do výroby veľkonočných ozdôb pod 
vedením Evy Kožíkovej Kopócs a Enikő Molnár. Luca Németh aj Katalin Imre báb-
kovými predstaveniami bavili návštevníkov. O poschodie vyššie v Labyrinte zožalo 
veľký úspech Divadlo Piki s predstavením Paskudárium, „rozprávkou pre neposlušné 
deti a ich starostlivých rodičov“. Záver dňa v Labyrinte patril dospelým, ktorí sa stretli  
so spisovateľom Tiborom Szomolaim.                                                                            
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Sára Kalinová, Sofia Hegedüšová, Ivana Me-
gová, Oliver Miartuš, Ketrin Kollárová, Laura 
Pomšár, Richard Šišolák, Sebastián Szabó, 
Artur Reingraber, Filip Kmeť, Milan Šalka, 
Rebeka Kováčová, Liliana Zuzana Dömény-
ová, Samuel Kašík, Noe Staš, Pavla Grumi-
chová, Melissa Starostová

Manželstvo uzatvorili

Peter Šulek – Martina Míznerová
Michal Petráš – Zuzana Rázgová
Martin Varga – Laura Kállayová

Blahoželáme jubilantom

Dnes, 14.4. sa dožíva krásneho veku 30 ro-
kov Katarína Piroško-
vá. Je to krásny okamih, 
keď sa jeden list otáča 
a druhý list začína písať 
novú kapitolu. Prajeme 
ti nech tá kapitola začí-
na krásne plná radostí, 
božieho požehnania a 
nech plynie šťastím a 
láskou. To ti z celého 
srdca prajeme. Mamina, 
sestra Monika, brat Šte-

fan, priateľ Martin a synček Miško.

Jednota dôchodcov 

Elena Dóková (65), Helena Hritzová (70), Te-
rézia Matúšová (70), Mária Gašparová (70), 
PhDr. Mária Matláková (75), Alžbeta Szaká-
lová (75)

Klub dôchodcov

Mgr. Františka Majorošová (70), Terézia Ma-
túšová (70), Stanislav Sedlárik (70), Alžbeta 
Schramková (80)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Katarína Takácsová (60), Júlia Vidrová (60), 
Helena Dóková (65), Mária Rigová (65), Teré-
zia Matúšová (70), Alžbeta Schramková (80)

Navždy nás opustili

Edita Paštéková (1948), Helena Nagyová 
(1941), Karol Rezník (1928), Michal Daniš 
(1936), Milan Valo (1944), Anna Vargončíková 
(1955), MUDr. Ján Macúch (1924), Emanuel 
Gašparík (1929), Etela Páchniková (1925), 

Margita Koláriková (1918), Alžbeta Szabová 
(1932), Ladislav Orlický (1967). 

Ďakujeme všetkým prí-
buzným a známym, ktorí 
sa dňa 19.2.2015 rozlúčili 
s naším milovaným man-
želom, otcom a dedom 
Františkom Pomšahá-
rom. Ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

Dňa 4. apríla uplynie 8 
rokov, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 
František Jánó. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Smútia-
ca rodina.

Dňa 16.3.2015 uplynu-
lo šesť smutných rokov, 
kedy nás navždy opusti-
la naša milovaná Adria-
na Felvidekyová, rod. 
Kissová. S láskou na ňu 
spomínajú otec, sestra, 
švagor, dcéry, zaťovia, 
vnúčatá a krstná dcéra s 
priateľom

Dňa 6.3.2015 sme sa navždy rozlúčili s na-
šou drahou mamičkou, 
babičkou, prababičkou 
Margitou Kolárikovou, 
ktorá nás opustila vo 
veku 97 rokov. Touto 
cestou vyslovujeme 
úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, 

priateľom a známym za prejavenú sústrasť a 
kvetinové dary.

Ďakujeme príbuzným, 
priateľom a známym za 
prejavy sústrasti, kvetino-
vé dary a všetku pomoc 
pri poslednej rozlúčke s 
našou milovanou Etelou 
Páchnikovou rod. Potur-
nayovou, ktorá nás opus-
tila 26.2.2015 vo veku 89 
rokov. Smútiaca rodina.

Dňa 28. 4. si pripomíname 15. výročie úmr-
tia manžela, otca, dedka a pradedka Viliama 
Hrbáčka. S úctou Ti venujú tichú spomienku, 
manželka Anna, deti Dana, Mariana, syn Vi-
liam s manželkou, vnučky Veronika, Daniela 
a pravnúčik Filipko. Kto ste ho poznali venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 15. februára 2015 
nás pokojne v tichosti 
navždy opustil náš mi-
lovaný otec, manžel a 
deduško Karol Rezník 
vo veku 86 rokov.
Tvoja prítomnosť v na-
šich životoch bola da-
rom a požehnaním.
Odišiel si od nás a nám 
ostal v srdci žiaľ, ale nádej, že sa raz všetci 
spolu s Tebou stretneme nás napĺňa pokojom 
a vierou. 
Naše srdcia ostanú navždy plné lásky, ktorú 
sme s Tebou zdieľali a prežili.
Smútiaca rodina, manželka Elena, syn Ivan s 
manželkou Alenou, dcéra Erika a vnúčatá Mi-
riam, Erik a Boris s priateľkou Evou.

Bolesťou unavená tíško 
si zaspala, zanechajúc 
všetkých, čo si rada 
mala. Ta všetky Tvoje 
trápenia a bolesti nech 
Ti dá Pán Boh večnej 
milosti. V neznámy svet 
odišla si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa mal rád. 
Odišla si od nás, zosta-
li sme v žiali, no vždy 
budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. 
Dňa 2. apríla uplynie prvý rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, babka a prabab-
ka Mária Spuchláková. S láskou a úctou 
spomínajú synovia Štefan, Ján, Jozef a dcéry 
Mária, Anka s rodinami.

Dňa 23.3.2015 si 
pripomíname 15 
rokov čo nás na-
vždy opustila naša 
mama, babka, 
prababka Mária 
Šidová. S láskou 
na ňu spomíname. 
Celá rodina

Dňa 11. apríla uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
otec a dedko Vincent 
Pomšahár. Kto ste ho 
poznali, venujte mu 
prosím krátku spo-
mienku.
S láskou spomína smú-
tiaca rodina.

Immár  5 éve annak, hogy áprílis 11-én örö-
kre eltávozott családja köréből a drága apa 
és nagyapa Pomšahár Vince. Akik ismerték, 
szenteljenek emlékének egy röpke pillanatot 
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző családja
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V Senci sa zvyšuje počet ľudí, ktorí zápasia 
s rôznymi druhmi závislostí. V poslednej 
dobe sa dostalo viac pozornosti aj gam-
blingu, čiže patologickému hráčstvu v sú-
vislosti s otvorením novej herne na Krátkej 
ulici. Na webstránke „Odkaz pre staros-
tu“ sa objavili podnety, ktoré poukazovali  
na nepriaznivý vplyv herní na mladistvých. 
V súvislosti s tým sme požiadali Janu Be-
ňuškovú, psychologičku Centra psycholo-
gickej a sociálnej pomoci – Lepšia cesta 
n.o., aby načrtla aktuálnu situáciu v tejto 
oblasti. „Závislosť na alkohole je stále 
najrozšírenejšia a častokrát je spúšťačom 
gamblingu. Príčina býva zvyčajne pri kaž-
dej závislosti rovnaká. Naznačuje, že člo-
vek stratil zmysel života a náplasťou sa 
stala droga, či už v podobe psychoaktívnej 
látky alebo hrania, ktoré sa radí medzi ná-
vykové a impulzívne poruchy v medziná-
rodnej klasifikácii chorôb. Medzi mladými 

je gambling čoraz rozšírenejší. Herne ich 
lákajú na nápoje, jedlo a žetóny zadarmo, 
ak privedú svojich kamarátov. Začína to  
na mobilných telefónoch alebo počíta-
čoch, kde mladí tipujú najčastejšie športo-
vé stávky. Motívom ich hry je hra samotná 
a výhra stupňuje motiváciu hráča. Ale po 
výhrach vždy prichádza fáza prehier, keď 
hráč hrá, aby prehraté peniaze získal späť. 
Vtedy k nám najčastejšie klienti prichádza-
jú a začínajú si uvedomovať svoju závislosť. 
Sú si vedomí svojho nutkavého správania 
a baženia po hre. V poslednej fáze pato-
logického hráčstva si už ale neuvedomu-
jú svoju závislosť ani na základe všetkých 
negatívnych okolností, či už materiálnych, 
rodinných, zdravotných, straty práce – na-
priek tomu všetkému hrajú ďalej. Na ceste 
späť je najťažším krokom  priznať si závis-
losť. Druhým najťažším krokom je vedieť 
poprosiť o pomoc a liečiť sa. My ponúkame 

v druhej fáze závislosti ambulantnú liečbu. 
V prípade, že je neúspešná, tak odporú-
čame ústavnú liečbu, po ktorej sa klienti u 
nás doliečujú.“- vysvetlila Jana Beňušková.
Možno mnohí ani nevedia, že Zákon 
171/2005 Z.z. dáva občanom miest a obcí 
silný nástroj na to, aby sa bránili voči ne-
gatívnym javom spojeným s hraním ha-
zardných hier. Podľa §10 odseku 5 pís-
mena d) a odseku 6 tohto zákona môže 
obec všeobecne záväzným nariadením 
zakázať prevádzkovanie hazardných hier 
na svojom území na základe petície, kto-
rú musí podporiť najmenej 30% plnole-
tých občanov obce. Zákon myslí aj na 
jednotlivcov, v odseku  3 §38 sa hovorí, 
že ak to písomne požiada osoba, ktorej 
bola diagnostikovaná choroba patologic-
kého hráčstva, alebo jeho blízka osoba, 
prevádzkovateľ herne je povinný odmiet-
nuť takejto osobe prístup do herne. VCs

Závislosti si našli aj Senčanov

• Prečo ste sa usadili práve v Senci?
Keď sme hľadali niečo mimo Bratislavy, tak 
sa Senec stal jednoznačným víťazom. Nie-
len kvôli polohe a športovému vyžitiu, ale 
aj kvôli ľuďom, ktorí tu žijú. Milujem Senec, 
milujem jazerá a aj to, že všetko môžem 
prejsť pešo, či idem za nákupmi, za kultú-
rou, či za športom. Myslím, že je to mesto, 
ktoré presne vie kam ide a darí sa mu. 
• Čo Vás pritiahlo ku psychológii? 
Priťahovala ma aj žurnalistika. Aj som 
pracovala určitú dobu pre noviny, ale ne-
uspokojovalo ma to a v istom zmysle ma 
žurnalistika sklamala. Vyštudovala som 
potom psychológiu, pretože ma baví spo-
znávať ľudí a ich životné príbehy. Snažím 
sa im čo najlepšie porozumieť, zaujíma ma 
príčina ich ťažkostí a chcem im pomáhať 
v ich prekonaní. Mala som veľké šťastie, 
pretože hneď po skončení školy som našla 
zaujímavú prácu v neziskovej organizácii 
Lepšia cesta v Pezinku a zároveň som ab-
solvovala ročnú stáž v Pinelovej nemocnici 
v Pezinku na klinike drogových závislostí. 
• Aké boli začiatky? 
Nie je možné dosiahnuť úspech s každým 
klientom. Našťastie som dosť skoro okúsila 
aj úspechy. Mali sme viac klientov, ktorým 
sme pomohli dostať sa z akútnej závislosti, 
ale nevedeli sa zamestnať. Pomohla som 
im nájsť si prácu a všetci dodnes pracujú. 
Úspech sa vždy dostaví, ak je klient mo-
tivovaný. Obraciam sa na nich s láskou  
a dobrým slovom, pretože som tu na to, 

aby som pomáhala. Nikdy nesúdim. Sna-
žím sa byť ľudská, pretože vtedy sa ľudia 
otvoria, čo je predpokladom k tomu, aby 
sa odkryli príčiny problémov, ktoré majú.
• Ako sa dostala Lepšia cesta do Senca ?
Senecké Centrum psychologickej a sociál-
nej pomoci neziskovej organizácie Lepšia 
cesta vzniklo ako odpoveď na zvýšený po-
čet klientov, ktorí dochádzali k nám do Pe-
zinku zo Senca. Dala som na papier pro-
jekt zriadenia seneckej pobočky a poslala 
som to na Mestský úrad v Senci. Mesto 
mi vyšlo v ústrety a pred rokom, 7. marca, 
sme otvorili pobočku. Máme stálych klien-
tov, ktorí sú ambulantne liečení. Chodia 
sem mamičky so svojimi deťmi, ktoré sú 
závislé najčastejšie na marihuane či per-
vitíne. Máme aj klientov vo veku okolo 50 

rokov, ktorí zápasia so závislosťou na al-
kohole. Potom sú aj takí, ktorí sa prídu iba 
informovať alebo len zavolajú. Od septem-
bra 2014 spolupracujeme so ZŠ Tajovské-
ho, ZŠ Mlynská, ZŠ Veľký Biel a ZŠ Kráľová 
pri Senci v oblasti prevencie proti rôznym 
druhom závislostí a v tomto roku sa k nim 
pripoja aj ZŠ v Bernolákove a ZŠ v Novej 
Dedinke. Na týchto školách som sa stretla 
s takmer  500 žiakmi. Malo to veľký ohlas 
a školy v tom chcú pokračovať aj tento rok. 
• Aké sú Vaše ďalšie plány?
Som človek, ktorý sa nikdy neuspokojí  
s dosiahnutím cieľa, vždy si dám nový. Po-
súvam si hranice svojich schopností a rada 
sa vzdelávam, nielen preto, že to potrebu-
jem k práci. Teraz som frekventantka psy-
chodynamického výcviku v psychoterapii 
na vysokej škole v Prahe.  Mojou veľkou ví-
ziou je založiť v Senci skupiny pre mládež. 
Bolo by veľkým prínosom, keby sme mohli 
riešiť špecifické problémy mladistvých  
v rámci skupinovej terapie. Dúfam, že moje 
krédo sa naplní aj v tomto prípade: „Keď 
človek niečo od srdca chce, tak to dosiah-
ne!“                                                        VCs

Jana Beňušková – „Keď človek niečo od srdca chce, tak to dosiahne!“
Psychologička Jana Beňušková sa presťahovala so svojou rodinou z Bratislavy do Senca pred pätnástimi rokmi. Je vydatá a má 

práve maturujúcu 19 ročnú dcéru.  Od 7. marca 2014 je aj profesionálne spätá so Sencom, kedy v budove MsKS v Senci bolo 
otvorené jej pracovisko, Centrum psychologickej a sociálnej pomoci – Lepšia cesta n.o.

Verejná prednáška o drogách
Nezisková organizácia Lepšia cesta, n.o. 
si vás dovoľuje srdečne pozvať na verej-
nú prednášku o drogovej problematike 

spojenú s besedou
vo štvrtok 16.4.2015 o 18:00
v pobočke našej organizácie 
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Parádne brankárske zákroky, elegantné 
kľučky, rýchle akcie s gólovou koncov-
kou, ale aj vtipné momenty či emócie na 
ihrisku a v hľadisku. Po dlhých rokoch 
sa na Sláviu v Senci vrátila tradícia fut-
balovej miniligy. Ak máte radi futbalové 
zápolenia v podaní nadšených amaté-
rov, príďte sa ľubovoľnú nedeľu pozrieť  
do areálu Gymnázia Antona Bernoláka 
na Športovej ulici v Senci.
„Po šiestich sezónach v Turni sme sa 
vďaka nadšeniu, ochote a dobrej vôli 
niektorých ľudí presťahovali do Senca. 
Pomocnú ruku nám podali najmä riaditeľ 
RNDr. Jozef Radzo a podpredsedníčka 
BSK PhDr. Gabriella Németh. Vďaka ich podpore, ale aj spon-
zorskej pomoci Jána Fülöpa, Radoslava Badinského a Fran-
tiška Gabriša sa nám podarilo položiť na ihrisku umelý trávnik 
a zrekonštruovať areál, v ktorom sa súťaž hrá,“ hovorí jeden  
z organizátorov súťaže Richard Guldan. 
V lige štartuje štrnásť mužstiev zo Senca a blízkych dedín. 
Nechýbajú však ani viacerí Bratislavčania či tím z Pezinka. 
Víťaz play-off, do ktorého postúpi osem najlepších mužstiev, 
získa nový Putovný pohár primátora mesta Senec Ing. Karola 
Kvála. Zápasy sa hrajú bez mantinelov na dva 25-minútové pol-
časy s piatimi hráčmi v poli a brankárom. Stretnutia rozhodujú 
republikoví arbitri. Za každý tím môžu nastúpiť maximálne traja 
aktívni registrovaní futbalisti.
„Sme amatérska súťaž. Nechceme konkurovať žiadnym iným 
ligám. Všetko robíme najmä pre zábavu, šport a radosť z pohy-
bu,“ prezradil R. Guldan.
Okrem mužskej súťaže funguje paralelne aj ženská súťaž,  
v ktorej aktuálne štartujú štyri tímy vrátane žiačok Slovana 
Bratislava. Na jar by mala odštartovať aj súťaž mužov nad 40 
rokov, ktorej zápasy sa hrávajú spolu so ženskými v sobotu.
Novinkou jarnej časti ročníka 2014/15 je kamerový systém, 
vďaka ktorému dostanú tímy zostrihané záznamy svojich 
stretnutí a zároveň je tento systém ochranným opatrením pred 
prípadným neprístojným správaním či už hráčov alebo divákov 
v areáli.
„Aj naďalej budeme pokračovať vo zveľaďovaní areálu. My fut-
balisti chceme pomôcť pri realizácii projektu, v rámci ktorého 
chce škola zrekonštruovať miniihrisko, umelé osvetlenie, be-
žecký ovál a urobiť sadovnícku úpravu areálu, aby sa tam ľudia 
cítili dobre,“ dodal R. Guldan.                                                  RG

Plavci z Delfína bojovali ako levíčatá

Plavecký klub DELFÍN Senec 
sa s najmladšími plavcami 22. 
februára 2015 zúčastnil najmil-
šej plaveckej súťaže Plavecké 
nádeje 2015, ktorú organizuje 
každoročne Bratislavský pla-
vecký zväz v spolupráci s J&T 
na plavárni Gaudeamus v Bra-
tislave.
Deti v bazéne bojovali so svo-
jimi rovesníkmi z Komárna, 
Myjavy, Nitry, Senice, Pieš-
ťan, Nových Zámkov, Pezinka 
a Bratislavy. Naši plavci Lu-
káško Juhász a Hugo Čarský 
bojovali v bazéne ako levíčatá, 

žiaľ, vypadli aj slzičky sklama-
nia. Deti sa výrazne zlepšili  
a v širokej konkurencii obstáli 
na výbornú. Žiaľ, pre chorobu 
sme museli doma nechať aj 
množstvo ďalších šikovných 
detí. V tomto veku u detí nie 
sú dôležité výsledky, dôležité 
je, že plávanie u nich vyvoláva 
dobrý pocit a vytvára pozitív-
ny vzťah k športu. Ďakujeme 
všetkým rodičom za ochotu, 
podporu a trpezlivosť a de-
ťom za obrovskú bojovnosť. 
PaedDr. Valéria Pipišková, 
trénerka

Hádzanársky klub PICCARD Senec sa 27. ferbuára zúčast-
nil hádzanárskeho turnaja - Memoriálu Mariana Hirnera  
v Trnave. Na turnaji získal v kategórii prípravky 2. miesto  
a v kategórii mladší žiaci 4. miesto. Mário Kuruc z PICCARDU 
Senec získal cenu najlepšieho hráča v kategórii prípravka.                              

Text a foto: Piccard Senec

Hádzanári Piccardu Senec opäť bodujú

Na Slávii sa opäť hrá futbalová miniliga
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Plavci Piccard Senec úspešne začali rok 2015
24. januára odštartovali plavci sku-
piny B a C svoj prvý pretek roka a 
súťažili v I.kole v FPD Slovenský 
pohár žiakov. Plavecký klub Pic-
card Senec získal na „Putovnom 
pohári Slovenského raja“ 15 me-
dailí, dva nové slovenské rekordy a 
umiestnenie 5. miesto z pomedzi 19 
klubov. Pretekov sa zúčastnil Matej 
Sninčák, Svätoslav Bollo, Ivana 
Martišovičová, Markéta Fiedorová, 
Alica Szarázová, Rebeka Majorská 
a Noel Varády. Plavci si vytvorili 
osobné rekordy a najlepšou plav-
kyňou bola Markéta Fiedorová, 
ktorá si priniesla bronzovú medailu 
za 100 m voľný spôsob a získala v I. 
kole desiatu priečku.
7. a 8. februára sa naši plavci, malí 
aj veľkí, zúčastnili pretekov “Putov-
ný pohár Slovenského raja“ v Spiš-
skej Novej Vsi. V kategórii B, C súťa-
žil Svätoslav Bollo, Matej Sninčák, 
Noel Várady a Richard Schwartz. 
Chlapci získali 3. miesto na štafete 
4x50m polohový pretek a tým si do-
mov odniesli bronz. Všetci si vytvo-
rili osobné rekordy a najúspešnej-
ším plavcom bol Richard Schwartz, 
ktorý získal 4. miesto za 100m VS 
a 50m motýlik a 6. miesto 50m VS. 
Dievčatá kategórie B, C: Ivana Mar-
tišovičová, Rebeka Majorská, Kata-
rína Kubiňáková a Simona Hriňáko-
vá bojovali statočne a dosiahli svoje 

nové osobné rekordy. Najúspešnej-
šou bola Ivana Martišovičová na 
100m polohový pretek, ktorej utiek-
la medaila a získala 4. miesto a 6. 
miesto získala na 200m VS. 
V najmladšej kategórii boli dievča-
tá: Romana Szabóová, Anička Gub-
ková a Natália Žecová, ktoré získali 
2. miesto v štafete 4 x 25m VS. Ti-
mea Schwartzová, Tatiana Bollová, 
Isabel Krišková a Klára Meszároso-
vá získali dvakrát 1. miesto v štafe-
tách 4 x 25m VS a polohový pretek. 
Súťaže sa zúčastnila aj Ema Han-
zelyová, ktorá si vytvorila osobné 
rekordy. Dievčatá boli úspešné aj 
v iných disciplínach. Tatiana Bollo-
vá získala 1. miesto na 25m prsia, 
50m prsia a 2. miesto na 25m VS, 
Isabel Krišková získala 3. miesto za 
disciplínu 25m VS, 25m prsia, 50m 
prsia a 2. miesto za disciplínu 25m 
znak. Z chlapcov reprezentoval Ma-
túš Majorský, ktorý si domov odnie-
sol vytúženú bronzovú medailu za 
25m VS. Najúspešnejšou plavky-
ňou pohára vo svojej kategórii sa 
stala Timea Schwartzová, ktorá si 
domov priniesla nielen 4 zlaté me-
daily, ale vytvorila dva nové sloven-
ské rekordy. Získala 4 x 1. miesto 
za disciplíny 25m kraul, 50m kraul, 
25m a 50m motýlik. Srdečne blaho-
želáme k úspechu.

Text a foto: Piccard Senec

Piccard ocenil najlepších
Za účasti predstaviteľov mesta Senec  
a mestského zastupiteľstva, Komisie 
športu mesta Senec, zástupcu ZŠ Tajov-
ského, rodičov a športových priateľov boli 
20. februára vyhlásené mená ocenených 
športovcov a trénerov PICCARDU Senec.
Hádzanársky klub Piccard Senec
Ocenení hráči: Adrián Gábriš, Mário 
Otočka, Samuel Gábriš, Lukáš Dóka, 
Marek Tesár, David Šido, Mário Kuruc, Ti-
motej Kojš, Adam Jankovič, Soňa Gábri-
šová, Lea Kajošová, Patrícia Šalkovičová, 
Michal Marušinec, Miroslav Bučan, Ja-
kub Šišak, Kristína Dinková
Ocenení za trénerskú činnosť: Franti-
šek Gábriš, Norika Csukaová, Michaela 
Palková
Plavecký klub Piccard Senec
Ocenení plavci: Simona Hriňáková, Svä-
toslav Bollo, Richard Schwartz, Markéta 
Fiedorová, Ivana Martišovičová, Timea 
Schwartzová, Alica Szarázová, Rebeka 
Majorská, Katarína Kubiňáková, Matej 
Sninčák.

Ocenení za trénerskú činnosť: Ivana 
Hofericová, Martina Martišovičová, Mar-
tina Szaboová 
Potápačský klub Piccard Senec
Ocenený potápač: Roman Szalai 
Klub ľadových medveďov Piccard Senec 

Ocenení otužilci: Vladimír Lysičan, Šte-
fan Bordács 
Lukostrelecký klub Piccard Senec
Ocenení lukostrelci: Peter Jankovič, Li-
buša Šeböková 

 Text a foto: Piccard Senec
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Na pláži pri penzióne a reštaurácii Lob-
ster sa zišli najlepší českí a slovenskí 
zimní plavci, medzi nimi aj premožitelia 
kanálu La Manche. Ako divák poctil pre-
teky svojou prítomnosťou Ján Novák, 
ktorý je považovaný za historicky naj-
úspešnejšieho československého diaľ-
kového plavca v chladných vodách. Vo-
jenský letec, plukovník vo výslužbe Ján 
Novák ako prvý suchozemec preplával  
v roku 1974 Lamanšský prieplav v ťaž-
šom smere z Anglicka do Francúzska  
a zopakoval to aj v roku 1975. 
Preteky otvoril primátor mesta Senec Ka-
rol Kvál spolu s Vladimírom Lysičanom, 
predsedom Klubu seneckých Ľadových 
medveďov Piccardu Senec. Na „štarto-
vú čiaru“, vyznačenú bójami vo vode sa 
postavilo 83 plavcov, z toho 55 mužov  

a 28 žien, aby si zmerali sily v plávaní   
na 100m, 250m, 500m, 750m a 1000m 
pri teplote vzduchu +6,0°C a teplote 
vody +6,2°C. Zotrvanie vo vode bolo li-
mitované na 22 minút. Zdravotnú a vod-

nú záchrannú službu pre plavcov zabez-
pečoval DM Resustic Slovakia, s.r.o. Se-
nec. Najskoršie narodeným pretekárom 
bola žena narodená v roku 1939, plávala 
na trati 250m. Najmladším pretekárom 
bola tiež žena narodená v roku 1997, kto-
rá zdolala trať dlhú 1000m. Počas druhej 
polovice pretekov sa rozpršalo, ale prí-
jemnú atmosféru podujatia to nijako neo-
vplyvnilo. Slovenskí plavci boli mimoriad-
ne úspešní. Z dvanástich zúčastnených 
až siedmi sa umiestnili v prvej trojke  
v rámci svojej kategórie. Senčan Pavol 
Hrnčiar zvíťazil medzi mužmi v plavbe  
na 100m aj na 250m. Martin Kontsek  
z klubu Senecký triatlon má striebro  
na 100m. Slováci celkovo získali tri zlaté, 
dve strieborné a dve bronzové medaily.

Text a foto: VCs

Poznáme najlepších športovcov mesta Senec za rok 2014
Fanfára 11. marca o 17:00 ohlásila začia-
tok tradičného seneckého spoločensko-
-kultúrneho podujatia, vyhlásenia najlep-
ších športovcov mesta Senec za uplynulý 
rok. Prehliadku toho najlepšieho, čo mo-
mentálne Senec v športe má, moderoval 
Filip Mentel. Po úvodnom slove Dušana 
Badinského, viceprimátora mesta Senec, 
sa rozprúdila pestrá šou, v ktorej sa strie-
dali na pódiu ocenení športovci s Taneč-
nou skupinou LADIES, ohňovou show 
FANDANGO, ukážkou  Štúdia Dance Are-
na – CAPOEIRA, ukážkou minibasketbalu  
Školského športového klubu GAB Senec, 
kreáciou piloxing – zumba mix od Renáty 
Siposovej a ukážkou malých hádzanár-
skych talentov z PICCARD-u Senec. Filip 
Mentel oslovil každého oceneného, čím 

niektorých, skôr mladších a možno medi-
álne menej skúsených športovcov trošku 
zaskočil. Ceny odovzdávali: viceprimátor 
mesta Senec Dušan Badinský, prednost-
ka Mestského úradu Jarmila Répássyová, 
koordinátor úseku mládeže Slovenskej 
volejbalovej federácie Jozef Mihalco, 
predseda Komisie športu pri MsZ v Senci 
a poslanec MsZ Juraj Gubáni, podpred-
sedníčka Komisie športu pri MsZ v Sen-
ci Gabriela Rebrošová, členovia Komisie 
športu pri MsZ v Senci Ivan Kolembus, 
Vladimír Chríbik a Karol Bednárik. Abso-
lútnou víťazkou, Športovcom mesta Se-
nec za rok 2014 sa opäť stala jedinečná 
Lucia Debnárová, ktorá je zároveň naj-
úspešnejším slovenským športovcom  
v pretláčaní rukou za rok 2014.  

OCENENÍ ŠPORTOVCI

Jednotlivci: 
Pavol Bitto – karate 
Miroslav Malinovský – karate
Robert Vito – karate
Peter Szabo – naturálna kulturistika
Renáta Šípošová – naturálna kulturistika
Svätoslav Bollo – plávanie
Ivana Martišovičová – plávanie
Adrián Gábriš – hádzaná
Mark Winkler – futbal
Peter Jankovič – lukostreľba

Kolektívy:
Piccard Senec – plážová hádzaná
ŠK Senec U-19 – futbal 
Volejbalový klub Tajovského – volejbal

Skokan roka:
Lukáš Dóka – atletika

Richard Schwartz – plávanie
Timea Schwartzová – plávanie
Diana Ivanová – aikido

Tréner roka:
František Gábriš – hádzaná
Viktor Miko – futbal
Andrej Štellár – futbal 
Miroslav Németh – volejbal

Internetové hlasovanie:
Ivana Martišovičová

Zaslúžilý funkcionár športu:
Vladimír Bertok

Absolútny víťaz:
Lucia Debnárová – armwrestling

Text a foto: VCs

Ľadové medvede súťažili o Pohár Slnečných jazier


