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Letná sezóna na Slnečných jazerách sa 
v tomto roku vydarila. Na plážach bolo 
okrem slovenčiny počuť aj mnoho ďal-
ších jazykov. Zo zahraničných návštevní-
kov majú v Senci tradične najpočetnejšie 
zastúpenie Česi (asi 70%). Na rozdiel od 
minulosti však za nimi nasledujú západné 
národy - Holanďania, Belgičania, Dáni, 
Fíni, Švédi a Nemci. Nemci z východné-

ho Nemecka si nostalgicky prišli zopako-
vať svoju dovolenku z detstva. Atmosféra 
našich jazier ich nadchla a povzbudila  
k výletom do širšieho okolia.
Počas letných víkendov sa diváci tešili  
z hudobných vystúpení na pódiu na 
južnej strane, ale aj zo živej hudby na 
severnej strane jazier. Počasie prialo aj 
amfiteátru, ktorý mal vysokú návštevnosť 

napríklad počas filmov o Mimoňoch ale-
bo ďalšej časti Mission Impossible.
Dovolenku v Senci doplnili aj ľudové 
umelecké remeslá v centre, dvojkon-
cert Simy Martausovej a Jany Kirschner, 
stavanie z piesku v Kaktusove, plážové 
zápasy v hádzanej, volejbale či futba-
le a Slnečný festival, o ktorom bude-
me písať v ďalšom čísle Senčana. MO

Horúce letné dni prilákali na Slnečné jazerá množstvo turistov

Pozvánka 

na septembrové zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Senci

10.9.2015
Materiály na zasadnutie budú zverejnené 

na www.senec.sk

Slnečné jazerá zažili úspešnú letnú sezónu

V. ročník Seneckého behu  
okolo Slnečných jazier

sa uskutoční 
už 26. septembra 2015

Registrácia: 
www.prihlasky.vos-tpk.sk

Symbolické štartovné nad 18 rokov:
3 eurá na charitatívne účely

www.facebook.com/SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier
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Počas prázdnin sa na ško-
lách pracovalo. Najväč-
ší ruch bol nepochybne  
na ZŠ Mlynská, kde sa 
nadstavbou a prístav-
bou ešte stále pracuje  
na rozšírení kapacity ško-
ly. Vonkajšie stavebné 
práce sa končia prvým 
septembrom a počas 
školského roka sa bude 
pracovať už len vnútri. Vý-
sledkom bude 7 nových 
tried, rozšírená zborovňa 
a jedáleň s kuchyňou.
Na ZŠ Tajovského tiež 
vznikla nová trieda,  
v priestoroch bývalej diel-
ne. V letných mesiacoch 

sa tam tiež maľovalo,  
v pivnici sa dopĺňala sad-
rokartónová stena, natie-
rali sa zárubne, menila 
podlaha, preinštalovala 
sa jedna elektrická skriňa, 
montovali nové šatníkové 
skrine a upravoval areál 
školy.
V ZŠ s VJM A.M. Szenciho 
maľovali, rekonštruovali 
kuchyňu a dezinfikovali 
priestory.
Základná umelecká škola 
na Fándlyho ulici získala 
od sponzora, firmy DSV, 
úplne nový plot, za ktorý 
aj touto cestou ďakujeme. 
V ZUŠ prebehlo aj gene-

rálne čistenie kobercov  
a maľovanie kancelárií.
Materské školy najmä ma-
ľovali, čistili koberce, dez-
infikovali a skrášľovali svo-
je areály. Materská škola 
na Fándlyho ulici získala 
nové oplotenie a na jej 
elokovanom pracovisku  
v Hurbanovej Vsi sa po-
darilo vytvoriť 15 nových 
miest pre škôlkarov.  
Na MŠ Kysuckej sa uro-
bila kompletná výmena 
podlahovej krytiny na prí-
zemí škôlky. Na MŠ Slneč-
ných jazerách sa deti a ich 
rodičia môžu tešiť z vybu-
dovania úpravovne vody.

Senecké projekty boli na programe župného štvrtka
Projekty realizované v Senci boli v rámci 
župného štvrtka skontrolovať 6. augusta 
podpredsedníčka BSK Gabriella Németh 
a Karol Kvál, primátor mesta Senec, kto-
ré patrí medzi najúspešnejšie  mestá  
v realizácii projektov financované z  eu-
rofondov v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj. Vďaka tomuto progra-
mu obnovili v Senci školu, škôlku aj ve-
rejné priestranstvo. Za 492 600,- Eur  
z eurofondov bola zmodernizovaná ma-
terská škola na Košickej ulici. Zateplila 
sa fasáda budovy, vymenil sa odkva-
pový systém, pribudla nová nadstavba 
s dvoma triedami a na školskom dvore 
umiestnili 16 nových hracích prvkov. Ka-
rol Kvál uviedol, že vďaka novým priesto-
rom sa vytvorilo 30 nových miest pre deti 
a aj šesť  pracovných miest. „Prístavba 
aj nadstavba bola zrealizovaná z Ope-
račného programu Bratislavský kraj, ale 

čo sa týka vybavenia, tam sme použili 
financie z nášho projektu Naša škôlka - 
náš kraj vo výške 5000,- Eur.“ doplnila vi-
cežupanka Gabriella Németh. Príspevok 
z eurofondov na rekonštrukciu základnej 
školy J. G. Tajovského činil 577 400,- 
Eur. Budova je zateplená, zrekonštru-
ované sú sociálne zariadenia, jedáleň, 
inžinierske siete aj kanalizačný systém.  
Na zrevitalizovanie verejného priestran-
stva v centrálnej zóne Senca prišlo 
z eurofondov 220 196,- Eur. Pribudli nové 
chodníky a spevnené plochy s bezbarié-
rovou úpravou, nový parkový mobiliár 
a obnovená a doplnená je aj verejná zeleň. 
Je vybudované nové multifunkčné ihrisko 
pre basketbal, volejbal či tenis, nové ih-
risko s viacfunkčnými zostavami, hojdač-
kami, kolotočom či fitnes preliezačkou 
a je zrekonštruované aj verejné osvetlenie. 

Zdroj: BSK

Pracovné prázdniny na školách                        

Úspech Seneckých hasičov

Dobrovoľný hasičský zbor zo Senca sa 
zúčastnil XII. ročníka medzinárodných 
majstrovstiev hasičských družstiev  
s historickou technikou, ktoré sa konali 
16.8.2015 v Poľskom Šmigieli. Seneckí 
hasiči opät ukázali svoju silu a zohra-
tosť, keď v silnej medzinárodnej kon-
kurencii získali krásne II. miesto. Sútaž 
bola zorganizovaná na veľmi vysokej 
úrovni. Prísni rozhodcovia kontrolovali 
a hodnotili nielen čas dosiahnutý v po-
žiarnom útoku, ale aj výzbroj, výstroj  
a disciplínu družstiev. 
Senecké družstvo zastupovali títo ha-
siči: veliteľ - Jozef Bordáč, Pavol Sta-
cho, Karol Filo, Zoltán Lajtman, Štefan 
Muller, Martin Bališ, Nikol Bališová, Jo-
zef Slávik, Zoltán Gorfol. 
DHZ Senec sa nezúčastnuje len po-
dobných súťaží, kde reprezentuje 
mesto, okres i Slovenskú republiku,  
ale zasahuje aj pri požiaroch, povod-
niach a asistuje pri rôznych poduja-
tiach. 

Dobrovoľný hasičský zbor Senec



3SENČAN september 2015 

Otázka pre primátora

Ak máte záujem položiť 
otázku primátorovi mes-
ta Senec Ing. Karolovi 
Kválovi, napíšte nám na 
sencan@senec.sk.

Otázka z jarného Okrúhleho stola:
• Mesto prežíva demografický boom  
a na Slovensku patrí medzi  mestá, kde sa 
rodí najviac detí a aj predpoklady a odbor-
né názory  tvrdia, že tento trend sa v naj-
bližšom období nezmení. Čo robí mesto, 
aby  zvládlo napätú situáciu s nedostatkom 
miest v predškolských a aj školských zaria-
deniach. Bude v meste dostatok možností 
aj na rozvoj nadaných detí v oblasti umenia, 
športu a podobne?

Mestu Senec sa od roku 2008 darí takmer 
každý rok vytvárať nové miesta pre deti  
v materských školách. Od spomenutého 
roku ich vzniklo už 314, čo je nárast o 73%. 
Tento rok vzniká 1. septembrom síce len 15 
nových miest na elokovanom pracovisku 
MŠ Fándlyho v Hurbanovej Vsi, ale využili 
sme dotačné programy na to, aby sme zís-
kali financie na nadstavbu dvoch škôlok už 
v budúcom kalendárnom roku. 
Školstvo však v investovaných financi-
ách nezaostáva. Práve naopak. Najmä 
počas prázdnin využívame príležitosť  
na rôzne potrebné práce v základných  
a materských školách. Najväčšou investí-
ciou tohto roka je nadstavba a prístavba 
ZŠ na Mlynskej ulici, na ktorej sa ešte stále 
pracuje.
Chceli by sme mať taký počet miest v škôl-
kach, aby sme vyhoveli všetkým prihláse-
ným deťom, mesto však má viac povinností 
ako len školstvo a nemá nekonečné finanč-
né možnosti.

Naše mesto nie je jediné v okolí Bratisla-
vy, kde je problém s nedostatkom miest  
v škôlkach. Aj preto poskytuje štát a Brati-
slavský samosprávny kraj rôzne dotácie.
Čo sa týka umenia, mesto má v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Základnú umeleckú školu 
na Fándlyho ulici. Na svoju činnosť využíva 
aj priestor v elokovaných pracoviskách ZŠ 
Tajovského, Labyrintu MsKs a ZŠ Igram.
Šport podporuje mesto zasa cez dotácie. 
Naše dotácie pre šport boli vždy štedrej-
šie ako v iných porovnateľných mestách. 
Napríklad kým v Pezinku v roku 2013 mi-
nuli 80 000 eur na dotácie na podporu 
športu, v Senci sme mali na tento účel 255 
000 eur. V roku 2014 sme dotovali šport  
v Senci sumou 210 000 eur, kým v Pezinku 
ho podporili sumou nižšou o 20 000 eur.
Aj v tejto oblasti máme rezervy, pretože 
napríklad v Senci nemáme multifunkčnú 
športovú halu. Pozemok na ňu však máme 
pripravený, hľadáme investorov a rokujeme  
s nimi.

AKTUÁLNE

Dožinkové stretnutie poľnohospodárov Senca a okolia

Ľudia ani netušili, že v júni prebehla žatva 
v okolí Senca za pár dní. Médiá už neve-
nujú toľko pozornosti žatve ako kedysi. 
Poľnohospodárska výroba funguje ako 
každé iné odvetvie trhového hospodár-
stva a symbolické, až sakrálne významy 
spojené s výrobou potravín sa postupne 
vytrácajú. V okolí Senca sa najviac pestu-
jú husto siate obilniny ako pšenica a jač-
meň. Poľnohospodári tu používajú špič-
kové technológie, ktoré dokážu do určitej 
miery kompenzovať aj nepriazeň počasia. 
Farmári boli s tohtoročnou úrodou spo-
kojní a aj kvalita je na požadovanej úrov-
ni. Cena obilia aj pre zvyšujúci sa dopyt je 
toho roku prijateľná. Dožinkové slávnosti 
sa už dávno neorganizujú, ale primátor 
mesta Senec Karol Kvál a bývalý poslanec 
MsZ Gašpar Józan, už tradične každý rok 
prichádzajú do polí v okolí Senca počas 

žatvy a následne po jej skončení si sad-
nú so zástupcami poľnohospodárskych 
podnikov na symbolickom dožinkovom 
stretnutí. Tento rok prebehlo 13. dožinko-
vé stretnutie 6. augusta za účasti  Karola 
Kvála,  Gašpara Józana, Zdenka Čer-
naya, Ladislava Folkmana, Juraja Mača-
ja,  Michala Szalaya, Ladislava Zelmana, 
Františka Kompána a Františka Kompána 
mladšieho.  Dušan Šebeň a Ján Janko sa 
ospravedlnili, ale na šiltovku s nápisom 
Senecká žatva 2015 aj tak mali nárok. 
Od prvého stretnutia každý rok dostáva-
li účastníci čiapku s nápisom Senecká    
žatva. Niektorí ich majú odložené všetky, 
pretože tradícia stretnutí je vyjadrením 
vzájomnej úcty vedenia nášho mesta  
a farmárov, ktorí svojou prácou výrazne 
vplývajú na kvalitu života mestskej ko-
munity a obyvateľov okolitých obcí. VCs

Separujte s nami
Životné prostredie nie sú len Tatry, 
chránené územia, lesy či vodné plo-
chy. Životné prostredie je aj naše 
mesto. Je to naše životné prostredie, 
lebo v ňom žijeme. Chceme v ňom žiť 
my, naše deti a ďalšie generácie.
Separovanie odpadu je jedným zo 
spôsobov ochrany životného prostre-
dia, ktorý dokážeme robiť všetci. Je to 
jednoduché, dostupné a šetrné rieše-
nie. Šetrné pre prírodu, ale aj pre naše 
peňaženky.

Pozrime sa na čísla:
• Koľko odpadu sme v Senci vysepa-
rovali za rok?
271,19 ton (papier, sklo a plasty)

• Koľko odpadu sme nevyseparovali – 
čiže koľko bolo komunálneho odpadu  
za rok?
6.232,22 ton

• Koľko peňazí mesto ušetrilo tým,  
že vyseparovalo aspoň časť svojho od-
padu?
Súčasná cena (bez zákonného po-
platku) pre mesto Senec je 26,66 eur 
na tonu, to znamená, že mesto pri vy-
triedení druhotných surovín ušetrilo 
7.229,92 eur.

Oplatí sa teda triediť odpad? Príroda 
nám hovorí, že áno. Vyspelé európske 
krajiny tiež súhlasia. Pridajme sa a šet-
rime tiež. Prírodu aj peňaženky.
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Chválime                                                    Karháme
• Dobrovoľných hasičov a aj všetkých Senčanov, ktorí v najväč-
ších horúčavách poliali nielen svoju záhradku, ale aj strom, krík, 
či trávnik, ktorý s ich domom susedí. Naša pochvala smeruje 
aj k dobrovoľným hasičom, ktorí kropili cesty v centre Senca aj  
v najvyšších teplotách.

• Chválime tých, ktorí využili možnosť predĺžených hodín  
na Zbernom dvore a priviezli na ďalšie spracovanie pokosenú 
trávu a iný biologický materiál, nábytok, drobný stavebný od-
pad a všetko to, čo je možné takýmto spôsobom separovať. 
Chválime tiež všetkých, ktorí kompostujú a triedia odpad.

• Karháme zaparkovanie tohto nákladneho auta. Vodič takto 
„umne“ zaparkoval už niekoľkokrát. Jednak zabránil vodičom 
osobných áut, aby vycúvali a navyše pre jeho nákladiak nie je 
vidieť dopravnú značku „daj prednost v jazde“, čím ohrozuje 
plynulosť cestnej premávky.

• Majiteľ tejto vyhodenej obývačkovej steny asi netuší, že v Sen-
ci máme Zberný dvor, kde sa Senčania zadarmo môžu zbaviť aj 
nábytku. V prípade, že ho nemajú ako prepraviť, mesto za malý 
poplatok zabezpečí aj prevoz.

Mesto z dotácií od BSK opraví cesty a zriadi nové múzeum
Do konca kalendárneho roka bude 
mesto Senec realizovať dva projekty,  
na ktoré získalo finančné prostriedky  
z Bratislavského samosprávneho kraja. 
• Prvým z projektov je oprava a údržba 
miestnej komunikácie na Námestí  
1. mája, na ktorú prispeje BSK sumou 24 
826,09 eura. Celkové náklady sa vyšpl-
hajú na 31 032,61 eura. Práce sa začali 
už v júli a počas septembra budú ukon-
čené.
Miestna cesta bola v zlom stave, nedo-
statky spôsobovali zvýšenú hlučnosť. 
Keďže v jej blízkosti sa nachádza po-
liklinika a širšie centrum mesta, pro-
jekt prispeje k zvýšeniu ekonomické-
ho rozvoja, rozvoja cestovného ruchu  
a kvality života obyvateľov a návštevní-
kov mesta Senec.
• Druhým projektom je zriadenie Ha-
sičsko-technického múzea v Senci.  
Z celkových 11 250 eur prispeje BSK do-
táciou vo výške 9 000 eur. 
Navrhované Hasičsko-technické mú- 
zeum chce mesto Senec zriadiť v his-

torickej budove, v niekdajšej maštali, 
patriacej do areálu pôvodne baroko-
vého zájazdného hostinca U zlatého 
gryfa. Samotný názov hostinca vy-
chádzal z esterházyovského erbu, 
v ktorom je gryf, okrídlené mýtické 
zviera. Podobu zbúraného hostinca  
a vozovne poznáme už len z historic-
kých fotografií a pohľadníc. Bola to prí-
zemná budova s dlhým uličným krídlom  
a troma krátkymi dvorovými krídlami. Sú-
časťou zájazdného hostinca bola vozov-
ňa (otvorená krytá hala slúžiaca na od-
stavenie vozov) a spomínaná zachovaná 
maštaľ.
V budove sa zachoval pôvodný barokový 
interiér tvorený dvojloďovou dispozíciou, 
ktorej placky nesú klenuté nosné pásy 
dosadajúce na obvodové múry a okose-
né kamenné piliere s profilovanou pätkou 
a hlavicou. Dnes sa tu čiastočne nachá-
dza sklenárstvo, ďalšia časť je voľná. Bu-
dova má novú strechu, avšak fasáda bu-
dovy, ako aj vstup a vnútrajšok budovy si 
vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. 

Budova nie je pamiatkovo chránená,  
je však na zozname pamätihodností 
mesta Senec. 
Projekt sa realizuje v spolupráci s Dob-
rovoľným hasičským zborom. Celkovo 
je projekt rozdelený na niekoľko etáp, 
predmetom požadovanej dotácie je rea-
lizácia 1. etapy projektu, t.j. úprava sta-
tiky budovy a prípravné práce potrebné  
na kompletnú rekonštrukciu interiéru.
Mesto Senec patrí medzi významné 
strediská cestovného ruchu. Avšak  
v prípade zlého počasia turisti hľadajú 
atrakcie a možnosti vyplnenia voľného 
času priamo v meste. Mesto Senec už 
má zriadené Mestské múzeum so stá-
lou expozíciou historického dedičstva  
a svojou expozíciou patrí medzi významné  
a často navštevované atrakcie mesta. 
Zriadenie Hasičského múzea rozšíri po-
nuku trávenia voľného času pre turistov 
a návštevníkov mesta. Nakoľko sa mú-
zeum zriadi v historickej budove, mesto 
prispeje aj k záchrane pôvodného histo-
rického dedičstva. 

Detské objatie
Leto sa pomaly končí a s ním aj moja dovolenka. Desať 
mesiacov som na ňu čakala a už je preč. Myšlienky mi víria 
hlavou - zase do roboty, nič som poriadne nestihla urobiť...
A zrazu stretnem na ulici dievčatko. Volá na mňa, viditeľne sa 
teší, že sme sa stretli.....a moje myšlienky sa rozjasňujú. 
Pri srdci zacítim hrejivé teplo, keď sa mi vrhne do náručia.  
Áno, už sa teším do roboty! Teším sa na moje detičky, teším sa 
na ich objatia, výmysly, nezbedy, teším sa na naše rozhovory...
Som vďačná za prácu, ktorú mám, pretože je to zároveň môj 
koníček. Každý deň mi prináša niečo nové, napĺňa ma.

Deti moje, už sa na vás teším! 
učiteľka MŠ
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ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

JUDr. Adriana Bobeková Štepová
advokát, mediátor

Lichnerova 23, Senec
Tel. 0903 520 379

email: abobekova@advokatsenec.sk
www.advokatsenec.sk

Dovoľujem si Vás informovať, že Advokátska kancelária, 
súčasťou ktorej je aj Mediačná kancelária, zmenila svoje sídlo.

Nové sídlo je Lichnerova ul. 23
(nad ČSOB, I. poschodie)

Advokátska kancelária naďalej poskytuje právne 
služby, najmä v oblasti občianskeho práva, rodinného 
práva, obchodného práva a správneho práva. Súčasťou 
Advokátskej kancelárie sú naďalej aj služby Mediačnej 
kancelárie, ktorá  naďalej poskytuje služby v  súvislosti  
s mimosúdnym riešením sporov.

Národná banka Slovenska
Deň otvorených dverí 

Miesto konania: budova ústredia NBS,
Imricha Karvaša 1, Bratislava 

Kedy: 26. september 2015 (v sobotu) 
od 9.00 h – 15.00 h 

Návštevníci si budú môcť pozrieť pracovňu guvernéra  
a rokovaciu miestnosť Bankovej rady NBS, zlatú tehličku  

a falošné bankovky a mince. 

Pripravené sú aj ukážky prepravy peňazí, pancierové vozidlá 
a poradňa ochrany finančných spotrebiteľov.  

Počas DOD budú odovzdané ceny víťazom online súťaže 
Spoznaj novú bankovku 20 eur! 

Pre deti je pripravený pas detského návštevníka, tvorivé 
dielne a razba pamätných žetónov.

Program nájdete aj na www.senec.sk

Stredisko sociálnych služieb opäť otvára brány
V budove Strediska sociálnych 
služieb na Hviezdoslavovej 55, 
kde sídli Zariadenie opatrova- 
teľských služieb, Klub dô-
chodcov, kuchyňa a jedáleň 
dôchodcov, od tohoročnej 
jari prebiehali rekonštrukčné 
práce. Služby boli klientom 

poskytované v náhradných 
priestoroch. Predovšetkým 
stravovací trakt budovy po-
treboval urgentnú opravu, 
kde vlhli steny a ani kuchyn-
ská technológia už kapacitne 
nestačila uspokojiť nároky 
dlhodobo sa zvyšujúceho 
počtu klientov. Pri rekonštruk-
cii sa našla prasknutá rúra 
pod podlahou kuchyne, ktorá 
bola hlavnou príčinou vlhnu-
tia stien. Následne boli steny 
vysušené a odizolované. Bol 
zakúpený aj nový, väčší kotol  
a kovektomat, zariadenia 
na varenie a pečenie, ktoré 
zvládnu prípravu jedál pre 
podstatne viac stravníkov. 
V kuchyni bolo doplnené 

okachličkovanie stien, ktoré 
boli pôvodne natreté olejo-
vými farbami. Samozrejme 
boli všetky miestnosti budovy 
vymaľované. Pred hlavným 
vchodom do budovy ZOS 
bola vytvorená bezbariérová 
nájazdová plocha s protišmy-
kovou dlažbou. Vo vstupnej 
hale boli všetky dvere vyme-
nené za plastové a všetky 
sociálne zariadenia aj na po-
schodí boli úplne vynovené, 
kompletnou výmenou sanitár-
nej keramiky a obkladov stien. 
Na prízemí bolo vybudované 
WC pre telesne ťažko postih-
nutých klientov. Vynovená 
budova Strediska sociálnych 
služieb otvorila svoje brány  
1. septembra.                   VCs

SENEC PUTOVANIE V ČASE - už čoskoro.
Ako som už nedávno avi-
zoval, na knihe s týmto 
názvom sa stále pracuje.  
A pretože dostáváme veľa 
otázok, dovolím si touto 
cestou odpovedať. Čitatelia 
sa môžu v apríli 2016 tešiť  
na 304 stranovú publikáciu 
rovnakého formátu, ako naša 
prvá kniha Senec putovanie 
storočím, s rovnako neob-
vyklou fotografiou na obálke.
Chcem sa poďakovať všet-
kým fanúšikom histórie náš-
ho mesta, od ktorých sme 
dostali materiály a podnety 
po našej prvej výzve. Stále 
však dostáváme nové najmä 
dobové fotografie, pohľadni-
ce ale aj historické predmety.
V 12 kapitolách nájdete oko-

lo 500 fotografií. Ešte ne-
zverejnené fotografie z ob-
dobia 60-tych rokov budú  
v kapitole Nie tak dávny čier-
no biely svet. Letecké zá-
bery našich jazier ešte bez 
chatovej zástavby, história 
jachtingu ale aj zaujímavos-
ti zo starého denníka budú 
isto obohatením publikácie. 
Rovnako ako v predchá-
dzajúcej knižke, budú tex-
ty slovenské aj maďarské.
Veríme, že keď zverejníme 
čas a dátum dňa „D“ kedy 
knihu predstavíme, príde nás 
podporiť čo najviac občanov. 
Chceli by sme, aby to bolo  
s malou oslavou a prekvape-
ním.

Peter Sedala

Inzercia 1/9/2015



6 SENČAN september 2015SPEKTRUM

Prednáška
SOLAR 

Hvezdáreň Senec

16. 9. 2015 o 18:00
Téma: Pluto na vzostupe
Prednáša: Jakub Kapuš

Predseda Slovenskej organizá-
cie pre vesmírne aktivity SOSA

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Spevácky zbor Radosť prázdninoval v letnom tábore aj v Taliansku

Dobrá nálada a don Bosco
Prvé dva prázdninové týždne 
vycestovali deti a mládež zo 
speváckeho zboru Radosť do 
letného tábora, ktorého hlav-
nou témou bol život don Bos-
ca, zakladateľa saleziánov. 
Téma bola deťom blízka, pre-
tože z príhod, snov a vzťahov, 
ktoré malý Janko Bosco zažil, 
sa poučili a inšpirovali. Valdoc-
co plné hier, myšlienok a kúpa-
nia sa v bazéne nerušili počíta-
če ani mobilné telefóny. Tí od-
vážnejší zvládli nočnú hru, na 
ktorú budú dlho spomínať. Ďa-

kujeme organizačnému tímu, 
animátorom, rýchlym šípom, 
ale najmä don Jožkovi Lanča-
ričovi, ujovi Ferkovi a najmä 
Bohu za krásne dva týždne.
Svetové stretnutie saleziánskej 
mládeže na Colle don Bosco
Plní radosti a nadšenia, 
veľkých zážitkov a nových 
priateľstiev sme prežívali na 
stretnutí mládeže v Taliansku. 
Táto ,,cesta priateľstva“ spl-
nila svoj cieľ. Vďaka nášmu 
mestu Senec a dobrodincom 
sme mohli byť účastní  sveto-
vého stretnutia mládeže.

Inzercia 2/9/2015
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Centrum mesta opäť patrilo ľudovým remeselníkom
V sobotu 8. augusta o 10:00 zaznela ofi- 
ciálna znelka Festivalu ľudových remesiel  
na Námestí 1. mája. Senčania si ju už môžu 
pamätať, pretože zaznela v našom meste 
už štvrtýkrát. Námestie aj pešia zóna bola 
plná stánkov remeselníkov, výrobcov ume-
leckých a úžitkových predmetov z dreva, 
kovu, hliny, skla a ďalších prírodných ma-

teriálov. Primátor mesta Senec Ing. Karol 
Kvál a predseda o.z. Tradičné ľudové ume-

lecké remeslá Miloš Kunkel potvrdili, že let-
ná prehliadka ľudových umeleckých reme-
siel v Senci sa stala populárnou tradíciou,  
na ktorú sa obe strany tešia pre jej príjemnú 

atmosféru a dobre organizovaný priebeh. 
Po rečníkoch prevzali mikrofóny speváč-
ky Dychovej hudby Senčanka, aby zaplnili 
námestie tónmi ľudoviek. Predstavitelia 
remesiel o druhej popoludní vytvorili sprie-
vod spolu s členmi tanečného súboru Óvári 
Gazdász  Néptáncegyüttes z Mosonma-

gyaróváru a so spevom a hudbou sa prešli 
po pešej zóne. Sprievod končil pri pódiu 
pred MsKS, kde tanečníci z partnerského 
mesta Mosonmagyaróvár predviedli svoj 
program pod názvom „Csárdás“. Večer  
o siedmej sa remeselníci a Senčania presu-
nuli do Amfiteátra, kde festival vrcholil ga-
laprogramom „Zatancuj, Zahraj, Zaspievaj“ 
za účasti folklórnych súborov Kopaničár, 
Kincső a Bezanka.                                                            

Text a foto: VCs

Prvý Letný vínny festival v Senci má dobré ohlasy 
Výborné víno, guláš z daniela, kapustnica, pečené prasiatko, 
živá hudba a výborná atmosféra, to všetko mohli zažiť a ochut-
nať návštevníci Prvého vínneho festivalu v Senci od 24. júla  
do 1. augusta.  Zvučné mená slovenských i zahraničných vý-
robcov prilákali milovníkov vína do malej „vinárskej osady“  
pri karavanovom kempe na južnej strane Slnečných jazier. 
S myšlienkou letného vínneho festivalu prišiel Ľudovít Sza-
bo, funkcionár MŠK Senec. Vzorom boli vínne slávnosti, ktoré  
v maďarskom Balatonfürede trvajú v auguste až tri týždne. 
Realizáciu ambiciózneho projektu podporilo mesto Senec 
spolu so Správou cestovného ruchu Senec. BSK a Región 
turizmu Bratislava uvítali a tiež podporili myšlienku usporia-
dania nového letného podujatia v Bratislavskom regióne,  
na Malokarpatskej vínnej ceste. Ľudovít Szabo, Dušan Ba-

dinský, Emil Omasta, Peter Škrip a ostatní funkcionári MŠK 
Senec napokon pretavili myšlienku do reálnej podoby. Vý-
ber lokality na rozhraní mesta a rekreačnej zóny bol nao-
zaj šťastný. Nielen rekreanti, ale aj Senčania prichádzali 
popoludní a večer, aby si oddýchli a zabavili sa pri kvalit-
nom víne. Prvý ročník vínneho festivalu má dobré ohlasy. 
Organizátori s napätím sledovali spokojnosť návštevníkov  
a názor vinárov, ktorí sa púšťali do určitého rizika, keď sa zapojili  
do pilotného projektu. Napokon sa aj oni zhodli na tom, že Letný 
vínny festival v Senci má budúcnosť a pokiaľ budú pozvaní, tak prí-
du aj budúci rok. Organizačný tím spolu s partnermi teraz vyhod-
nocuje priebeh festivalu. Už sú známe niektoré oblasti, kde dôjde  
na budúci rok  k zmenám. Je to napríklad štruktúra sprievod-
ných programov, otváracia doba a ponuka jedál k vínu. Všetko 
nasvedčuje tomu, že mesto Senec bude mať ďalšie emblema-
tické podujatie, ktoré ho znovu posunie o niečo vyššie v rebríč-
ku turistických destinácií Slovenska.               VCs, Foto: MO
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Jedinečný koncert, ktorý si prišli fanúšikovia dvoch zaujíma-
vých slovenských speváčok vypočuť a pozrieť do seneckého 
Parku oddychu - amfiteátra, nadchol publikum a aj obyvateľov 
domov a bytov v okolí. 
Diváci sa dočkali všetkých sľubovaných hitov Jany Kirschner. 
Zaznela Líška, Pokoj v duši, Na čiernom koni, Modrá a mnoho 
ďalších. Jana dokázala, že aj keď je v súkromí mama, na pódiu 
je stále divožienka, ktorá vie, o čom spieva.

Spokojní však boli aj tí, ktorí sa tešili na Simu Martausovú. Jej 
skromosť a úprimnosť oslovila aj tých, ktorí ju predtým nepo-
znali. Vlastné pesničky, v ktorých cítiť jej osobnosť, osviežili 
Senčanov v horúcich dňoch.
„Bolo to úžasné, Sima Martausová priniesla pozitívnu energiu 
a Jana Kirschner nám dokázala, že je „pani speváčka“. Je to 
úplne iné ako počuť ju len v rádiu,“ hovorí Andrea zo Senca, 
ktorá sledovala koncert aj s manželom. Foto: Diana Hokšová

Jana Kirschner a Sima Martausová v Senci ukázali svoje umenie

Seniori s tromi medailami

Na VI. Krajských športových 
hrách JDS Bratislavského 
samosprávneho kraja,  ktoré 
sa konali 1. júla 2015 v Malac-
kách, sa zúčastnili aj seniori 
zo Senca.  Medzi  81 prete-
kármi v ôsmich družstvách 
(Bratislava I, Bratislava II, Bra-
tislava III, Bratislava IV, Brati-
slava V, Malacky, Pezinok, 
Senec) Senčania s najmen-
ším počtom pretekárov (päť) 
obsadili popredné umiest-
nenia. V kategórii nad 70 ro-
kov  za prvé miesto v hode 

granátom na presnosť získal 
diplom a zlatú medailu Andrej 
Tušer, dve strieborné medai-
ly a diplomy za druhé miesta 
v stolnom tenise a v streľbe 
získala Ľudmila  Mihálová. 
Mimo medailí, ale úspešne 
obstáli aj ďalší seneckí účast-
níci Vojtech Lacko, Štefan 
Mrva a Mikuláš Šesták, ktorí 
pretekali v hode granátom, 
stolnom tenise a v streľbe  
zo vzduchovky. Na obr. zľava 
Š. Mrva, M. Šesták, Ľ. Mihá-
lová, A. Tušer, V. Lacko. (red)

Oslava dvoch národných sviatkov
V júli sa konali dve podujatia, ktoré oslavujú významné udalosti 
našej histórie. Jedna zaujala kultúrnym programom a druhá ne-
tradičným prevedením.
Sviatok vierozvestcov
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda sa konal slávnost-
ný koncert v evanjelickom kostole v Senci v predstihu sviatku 
poslednú júnovú nedeľu. Ako hosť na ňom vystúpil Mgr. art. To-
máš Šelc, člen Opery SND, dirigent speváckeho zboru Stella pri 
ZUŠ v Senci. Jeho interpretácia Dvořákových Biblických piesní 
prispela k nádhernej duchovnej atmosfére koncertu. 
O diele našich vierozvestov a spolupatrónov Európy hovorila 
PhDr. Eva Španová z FF UK v Bratislave. Zazneli verše Michala 
Chudu v podaní učiteľky ZUŠ Heleny Čajkovej. Záver koncer-
tu patril Speváckemu zboru pri MO MS pod vedením Mgr.art. 
Zdenka Macháčka. Koncert sa konal pod záštitou MsÚ v spolu-
práci s MO Matice slovenskej v Senci. H.Č.
Vatra zvrchovanosti
17.7.2015 sme si pripomenuli 23. výročie Deklarácie Sloven-
skej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky vatrou 
zvrchovanosti na Striebornom jazere. Vatra horela do výšky  
6 metrov. Bezpečnosť zabezpečoval hasičský zbor, ktorý však 
nemusel zasiahnuť, nakoľko všetko bolo dobre zorganizované.

Aj pre seniorov Argentínske tango v Labyrinte
    www.TangoArgentino.sk/Senec
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Senec je svojím priemerným vekom mla-
dé mesto. O tom, že v Senci máme veľa 
mladých rodín, svedčí aj bežná prechádz-
ka mestom. Všade vidieť rodičov s malý-
mi deťmi. Dôkazom je aj každoročné roz-
širovanie kapacít materských škôl, ktoré 
stále nestačí potrebám mladých rodín.
Pre mamičky najmenších detí po celom 
Slovensku existujú podporné skupinky, 
ktoré im pomáhajú s dojčením a inými 
otázkami materstva. Aj v Senci máme 
takúto skupinku, ktorú vedie laktačná 
poradkyňa Veronika Mihalská. Väčšinu 
roka pôsobí v priestoroch Materského 

centra Slniečko na Kysuckej 14, cez leto 
však mamičky využívajú pekné počasie 
na stretnutia vonku. Park oddychu – amfi-
teáter alebo Slnečné jazerá im poskytujú 
príjemné prostredie a pokojnú atmosféru. 
Priestor na zdieľanie, podporu a otázky 
majú aj vo facebookovej skupine.
Prvý augustový týždeň bol aj Svetovým 
týždňom dojčenia, počas ktorého sa 
senecké mamičky venovali téme „Doj-
čím a som aktívna“. Ako hovorí Veroni-
ka Mihalská: „Myšlienkou tohtoročného 
týždňa dojčenia je podpora dojčiacich 
maminiek, ktoré zároveň pracujú, študujú 

a všeobecne žijú aktívny život. Dojčenie 
má byť súčasťou bežného života ženy - 
matky, a napriek mnohým mylným pred-
stavám ženu nijako neobmedzuje. Ako 
dôkaz máme v skupinke maminky, ktoré 
skĺbili dojčenie a starostlivosť o dieťatko 
nielen s prácou, ale aj štúdiom.“
Všetky potrebné informácie nájdete  
na http://www.mamila.sk/pre-matky/pod-
porne/ 
V Senci sa mamičky stretnú v utorok  
8. septembra o 17:00 v materskom centre 
alebo vonku (podľa počasia).

Martina Ostatníková

Podporné skupinky dojčiacich mamičiek fungujú aj v Senci

    Kontakt: 

 0944 328 411

✓ VÝHODNÉ SPORENIE
 ✓ ZAUJÍMAVÉ ÚVERY 
✓  POISTENIE NA KAŽDÚ SITUÁCIU

NAVŠTÍVTE NÁS

v novootvorenej kancelárii obchodných 
zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Lichnerova 39,
Pasáž Helios II, SENEC

Inzercia 3/9/2015



10

2 náučné besedy pre žiakov  
1.stupňa ZŠ a pre verejnosť. 

Lesník a poľovník 
ANDREJ MACHOVIČ

30.9. streda o 10:00  

SENČAN september 2015

festival pouličného 
a bábkového divadla

SLNEČNÝ FESTIVAL
31.8. pondelok a 1.9. utorok

výstava
SPOJENÁ ŠKOLA 

TOKAJÍCKA BRATISLAVA 
študentská tvorba

JÚLIA NOVOSADOVÁ 
textilná tvorba

31.8. pondelok - 23.9. streda

KNIŽNICA

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA

BARBIE 
ROCK ´N 
ROYALS
4.9. a 5.9. 
piatok o 18:00
a sobota  
o 15:30

DÁMA 
V ZLATOM
5.9. sobota  
o 18:00

EVEREST
26.9. a 27.9. sobota a nedeľa o 18:00

KINO - KINOHITY

Rómeo és Júlia 
musical az Érsekújvári Rockszínpad 

előadásában

Rómeo a Júlia 
musical v podaní Novozámockého 

rockového javiska
16.9. streda o 19:00

KINOSÁLA

LABYRINT

SENECKÝ FESTIVAL 
DYCHOVEJ HUDBY 

6.9. nedeľa o 15:00

PARK ODDYCHU 
AMFITEÁTER

bábkové predstavenie
O LÚKE, MOTÝĽOVI 
A KVETINOVEJ VÍLE 

Teátro Neline
19.9. sobota o 16:00

Je o tom, že aj namyslený egoista sa 
môže zmeniť a môže pochopiť silu pria-

teľstva. Rozprávka podnecuje deti 
k poznávaniu a skúmaniu prírody, rozví-
ja a inšpiruje detskú fantáziu a tvorivosť. 

Učí deti prirodzene vnímať krásu a jej 
vonkajšie a vnútorné hodnoty. Prepája 

reálny svet s fantazijným. Príbeh sa 
odohráva na zakvitnutej lúke, kde všetci 
obyvatelia si nažívajú v pokoji a harmó-
nii, až priletí na ich lúku krásny motýľ 

Eumedon. Pod krásnou tvárou sa však 
skrýva veľký namyslenec a egoista. 

Víla Papavera sa do motýľa Eumedona 
zaľúbi a chce mu pomôcť. Spolu s vílou 
Papaverou detský divák prežije nebez-
pečné okamihy, ale i humorné zápletky. 

Spozná všetkých obyvateľov lúky  
a zároveň zistí, že aj úplne obyčajná 

lúka má veľa tajomstiev.

MACHÁČKOVCI V LABYRINTE
23.9. streda o 19:00 

Predstavujeme ďalšiu seneckú rodinu, 
ktorej život je spätý s umením. Talkšou 

obohatená živou hudbou  
o divadle, muzikantoch a vášni k ume-
niu s dirigentom Zdeňkom Macháčkom 
st., kontrabasistom Zdenkom Macháč-
kom ml., klarinetistkou Eliškou Macháč-
kovou moderuje novinárka a spisovateľ-

ka Monika Macháčková
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Výstava
Z VAŠICH DAROV 

5 rokov múzea, 
5 rokov akvizičnej činnosti

Za päť rokov svojej existencie sa senecké 
múzeum nevenovalo len organizovaniu 

a tvorbe krátkodobých výstav, prednášok, 
seminárov či konferencie ale aj svojmu 

základnému poslaniu: budovaniu zbierok. 
Veľká časť tisícky predmetov bola tak za-

chránená pre budúce generácie práve vďa-
ka pozitívnemu prístupu Senčanov a iných 

obyvateľov tunajšieho okolia. Výstava 
vzdáva hold týmto ľuďom, ktorí pochopili, 
že záchrana a dokumentácia kolektívnej 
pamäte je možná iba spoločnými silami. 

Prístupná bude do konca októbra.
Výzva pre občanov:

Do budovania zbierok múzea sa môžete 
zapojiť aj tematicky. Aktuálne má múzeum 
záujem dokumentovať lokálne súvislosti  
I. svetovej vojny, ktoré bude prezentovať  

v rámci plánovanej krátkodobej výstavy už 
koncom novembra tohto roka. V prípade, 

že máte vo svojom vlastníctve rodinné foto-
grafie, predmety či dokumenty vypoveda-
júce o tomto období, môžete sa prihlásiť  
u pracovníkov múzea v Tureckom dome  

na poschodí.

prednášky, konferencie:
Šintavsko / čeklíska vetva Es-

terházyovcov a ich 
význam pre región 

22.9. utorok o 9:00 
(Labyrint, 2. posch. 

MsKS)
(Osobnosti, panstvá a ich 
dobové charakteristiky)

KULTÚRNE PODUJATIA    Mestské kultúrne stredisko Senec

Beseda pre klientov Centra relaxu  
a oddychu v mesiaci úcty k starším

večer so spisovateľom 
PAVOL HIRAX BARIČÁK

7.10. streda o 18.00  

séria prednášok
NENECHAJTE MOZOG 

ZLENIVIEŤ
Tréning pamäti a koncentrácie  

pre seniorov

V sezóne 2015/2016 zostávame v MsKS 
Labyrint verní dlhodobejším programovým 
zámerom. Dve soboty v mesiaci venujeme 

deťom v programovom cykle oddelenia 
Labyrint Soboty pre deti. Tvorivosť  

a fantáziu budú deti a ich rodičia rozvíjať 
pri divadielkach s Teátrom Neline, 

divadlom JaKi, Agapé či Happy a tvorivých 
dielničkách s OZ Šidielko.

Pre náročnejšieho a dospelého diváka 
a poslucháča opäť pripravujeme 

programový projekt Umenie Občanom. 
Septembrový program je venovaný rodine 

Macháčkovcov.  

Už tradične sa v Galérii Labyrint koná 
jedna výstava v jednom mesiaci. 

Septembrová je venovaná dozvukom 
Slnečného festivalu, október sa nesie  

v znamení osláv Alberta Molnára Szenciho, 
v novembri zaplní priestory galérie tvorba 
Aleny Wagnerovej a december už tradične 

patrí detskej tvorbe.

Aj v tomto školskom roku sa môžete tešiť 
na vaše obľúbené kurzy v priestoroch 

MsKS Labyrint.

   MESTSKÉ MÚZEUM
   TURECKÝ DOM

všetko o jablkách a dobrotách z nich
JABLKOVÉ HODOVANIE

10.10. sobota o 10:00

kinosála
Radošinské 
naivné 
divadlo
SČISTA 
– JASNA

18.10. nedeľa o 15:30 a o 19:00
predpredaj sa začína 14.9.2015 

pokladňa kina, kancelária MsKS,  
Labyrint 2. poschodie.

PRIPRAVUJEME

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

KANCELÁRIA   8:00-15:00
POKLADŇA KINA  15:00-19:30
LABYRINT   8:00-15:00

Obedňajšia prestávka:  11:00-12:00
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek je 7 dní.

Medzinárodná vedecká konferencia pri 
príležitosti 300. výročia narodenia uhor-
ského kancelára Františka Esterházyho 

(1715 – 1785) so zastúpením popredných 
vedeckých pracovníkov z akadémií vied 

a iných inštitúcií zo Slovenska, Maďarska 
a Ruska. Podrobný program: www.msks-

-senec.sk/muzeum 

Mgr. Martin Mózer – PhDr. Radoslav 
Ragač, PhD.: Aron Grünhut, neznámy 

záchranca Židov.
30.9. streda o 19:00 

kniha o Senci 
do každej rodiny 

SENEC 
STÁROČIA 

MESTA

Publikácia odzrkadľuje výsledky  dvoj-
dňovej 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.

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



Riadková inzercia

• VN - JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký jazyk pre dospelých organizuje  
Mgr. Viola Nováková na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne, celý školský rok 2015-2016
Poplatok za kurz:  120,- eura /76 hodín/
   1,57 eura na hodinu
Zápis: 8. 9. 2015 od 16,00 do 19,00 hod.
 9. 9. 2015 od 16,00 do 19,00 hod.
 na ZŠ Tajovského Senec
T. č.: 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

• Predám nové klietky na chov prepelic, činčil, zajace  
a kuriatka, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka a odchovne. 
Tel.: 0907 181 800, www.123nakup.eu

• Hľadám pani v domácnosti na opatrovanie maltézskeho psa 
počas týždňa za finančnú odmenu. Len Senec. Tel: 0918 592 
044
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Pedagógovia SOŠ vyučovali v Českej republike

V školskom roku 2014/2015 
naša Stredná odborná škola v 
Senci pracovala okrem iných 
medzinárodných projektov 
aj na projekte s názvom „Ex-
perience in Europe I“ v rámci 
programu Erasmus+, ktorý 
začal 01.07. 2014 a skončil 
30.06.2015. 
Projekt bol zameraný na zís-
kanie nových skúseností a 
zručností pedagogických za-
mestnancov v stredoškolskom 

odbornom vzdelávaní. Naši 
pedagógovia aplikovali vyučo-
vacie metódy a formy práce v 
nových podmienkach partner-
skej školy - Střední odborná 
škola strojní a elektrotechnic-
ká (SOŠSaE) Velešín v Českej 
republike, vyučovali nových 
žiakov, vymieňali si odborné 
vedomosti a skúsenosti s čes-
kými kolegami.  
Dvaja pedagógovia vyučovali 
odborné ekonomické predme-

ty a elektrotechnické predme-
ty a ďalší dvaja pedagógovia 
sa zúčastňovali hospitácií na 
odbornej technickej príprave 
žiakov. Pedagogickí zamest-
nanci počas týždennej mobili-
ty tak získali cenné informácie 
a nadobudli zručnosti v oblasti 
podpory technického vzdelá-
vania, najmä v programovaní 
PLC automatov, 3D modelo-
vaní a konštruovaní a výrobe 
pomocou systémov CAx. 

SOŠSaE Velešín a SOŠ Senec 
prehĺbili svoju vzájomnú spolu-
prácu, čo sa prejavuje pri tvor-
be nových projektov. 
Pedagógovia SOŠ Senec si aj 
týmto spôsobom zvyšujú svo-
ju profesionálnu úroveň, aby 
tak následne mohli kvalitne 
vzdelávať žiakov našej školy. 

PaedDr. Oľga Hlavačková

Letná environmentálna škola 2015

Aj v tomto školskom roku 
sa nám s podporou mesta 
Senec podarilo zorganizo-
vať Letnú environmentálnu 
školu, na ktorú pozývame aj 
pedagógov a žiakov zo se-
neckých škôl. Naším cieľom 
je ponúknuť žiakom možnosť 
vzdelávať sa pod vedením 
odborníkov z rôznych inšti-
túcií priamo v teréne. Témou 
tohto ročníka bola ochrana 
chránených a ohrozených 
druhov v okolí Senca so za-
meraním na včelárika zla-
tého. V prvý deň sme pod 
vedením Mgr. M. Demka 
zo Slovenskej ornitologic-
kej spoločnosti pozorovali 
hniezdiská včelárika v bý-
valej seneckej tehelni. Dnes 
sa tu buduje nová obytná 
zóna, čo tomuto vzácne sa 
vyskytujúcemu druhu nepro-
spieva. Naša cesta viedla do 
Západoslovenského múzea 
v Trnave a na Sandberg v 
Bratislave, kde sme pozo-
rovali hniezdiská včelárika 

v prírode. Bohužiaľ, aj tu sa 
jeho populácia zmenšuje. 
Naším sprievodcom v tento 
deň bol RNDr. I. Ružek, PhD. 
z Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave. Pri prechode 
cez Devínsku Kobylu sme 
sledovali vzácne a ohrozené 
druhy rastlín a živočíchov, 
odoberali a analyzovali vzor-
ky pôdy. V posledný deň si 
deti vypočuli prednášku náš-
ho hosťa Ing. J. Maglockého 
o chránených a ohrozených 
druhoch v okolí Senca, v 
Martinskom lese, ale aj pria-
mo v meste. Na záver mali 
deti za úlohu vytvoriť plagát 
vyzývajúci k ochrane chrá-
nených druhov. Ďakujeme 
mestu Senec, že nám umož-
nilo toto podujatie zorgani-
zovať, a tiež našim hosťom, 
že prijali naše pozvanie. Už 
teraz sa tešíme na budúci 
ročník.

Mgr. O. Kráľová,  
Mgr. M. Švihranová,                                                                                         
ZŠ J. G. Tajovského

Pozvánka
Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci pozýva svojich členov  

na Tradičné stretnutie pri príležitosti mesica úcty k starším,
kde blahoželáme aj našim 80 - 85 - 90 - 95 ročným jubilan-

tom a uctievame pamiatku našich zosnulých.
Termín: 7. október 2015 (streda) 

 o 16:00
Miesto: SOŠ Kysucká 14

Večera a príjemná hudba je zabezpečená, vaše stoly môžete 
obohatiť domácimi dobrotami.

Termín prihlásenia v KD osobne 21., 22., 23. septembra  
medzi 14:00 a 17:00

Tešíme sa na stretnutie s vami.
H. Majorová

vedúca KD



Inzercia 5/9/2015

„SENEC je znova výnimočný!

Obyvatelia mesta Senec sa znova môžu tešiť z najmod-
rejšej technológie, vďaka ktorej bude ich život kvalit-
nejší. Iba na optickej sieti e-Net si budú môcť od sep-
tembra 2015 vychutnať nové internetové služby, kto-
rých rýchlosti dosahujú až 1.000 Mbps v cenách od 
13,85EUR.

Okrem toho e-Net poteší aj novými balíčkami služieb in-
ternetu s káblovou TV a pevnou linkou v cene 16,95EUR.

Viac informácií na www.e-net.sk alebo 02 / 20 20 20 20”

Istá
práca

Tu som 
  správne!

Pracovník/čka prevádzky obchodu
potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru
Senec
Sme zamestnávateľom, u ktorého sa z kolegov vytvára jeden veľký tím, kde sa 
zo zamestnania stáva stabilné pracovné miesto a kde práca prináša ľuďom 
ozajstnú spokojnosť.

Vaše úlohy:
Našou absolútnou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov, ku ktorej môžete 
prispieť aj Vy úlohami, akými sú vyskladňovanie a manipulácia so zvereným 
tovarom; prezentácia tovaru podľa aktuálnych predpisov, sledovanie záruk 
zvereného okruhu tovaru, administrácia zliav, vytváranie objednávok, 
sledovanie kvality tovaru, či vypracovanie reklamácií.

Váš profil:
• Odborná prax v oblasti obchodu vítaná
• Vysoké pracovné nasadenie, príjemné vystupovanie a orientácia na zákazníka

Vaše výhody:
• Máte možnosť získať stabilné pracovné miesto v úspešnej spoločnosti.
•  Ponúkame Vám rôznorodé úlohy plné výziev a zodpovednosti.
•  S našou rozvetvenou sieťou obchodných domov máme zastúpenie v rôznych 

mestách.
•  Umožňujeme Vám kariérne a osobne rásť, nakoľko podporujeme rozvoj 

vlastných odborníkov a vedúcich zamestnancov.
•  Motivujeme a podporujeme Vás prostredníctvom uznania, pochvaly 

a konštruktívnej spätnej väzby.

Váš kontakt:
Svoje žiadosti po značkou PPO/SC môžete zasielať 
na emailovú adresu personalne.sk@kaufland.sk.

Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Personálne oddelenie
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava

Staňte sa súčasťou nášho tímu!
www.kaufland.sk/zamestnavatel

Inzercia 4/9/2015

Inzercia 6/9/2015
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Nagyon sok gyereknek (és 
szülőnek) a nyári gyermektá-
borok jelentették a megoldást 
a szünidő tartalmas és moz-
galmas eltöltésére.  Bő volt a 

választék, hisz a honismere-
ti, művelődési táboroktól, a 
nyelvi, sport, turisztikai, lovas, 
kaland, kézműves valamint in-
dián táborig lehetett válogatni 
a lehetőségek közül.  A szenci 
és Szenc környéki gyerekek 
honismereti - művelődési tá-
borba jelentkezhettek, melyet 
évek óta Alsóbodokon és Éles-
marton szervez meg két tur-
nusban a Csemadok Területi 
Választmánya. A Kincskereső 
Ifjúsági- és Gyermekklub tag-
jai a szünidő első napján már 
táborozhattak a Szenczi Mol-
nár Albert Alapiskola iskolai 
klubjával közösen szervezett 
színjátszó táborban.  Sokan 
jelentkeztek, nemcsak kincs-
keresők - „rigók“, hanem az 
óvodából az első évfolyamba 
beíratott gyermekek, de az 
alapiskolát már elhagyó kö-
zépiskolás diákok is akadtak 

a résztvevők között. A  külön-
böző korú gyerekek nagyon 
jól tudtak együtt gondolkozni, 
alkotni, szórakozni ezalatt a 
pár nap alatt. Persze, ehhez 

megint Gál Tamás és Kiss Szil-
via a Csavar Színház népszerű 
színészházaspárja kellett, akik 
már harmadik éve vezetői, lek-
torai a szenci színjátszó tábor-
nak.  Kifogyhatatlanok ötletek-
ből, türelemből, játékosságból 
és energiából. A nap nyolc 
óráját töltötték aktívan a több 
mint negyven gyermek között, 
játékosan vezetve be őket a 
színjátszás művészetébe. Sor-
ra születtek a vidám jelenetek, 
rögtönzések, stílusgyakorla-
tok. A gyerekek egymást is 
inspirálták, újabb ötletekkel 
tovább gondolták a produkci-
ókat. Szívesen bújtak mások 
bőrébe, sokan közülük most, 
itt váltak nyitottá a színjátszás 
iránt. A táborozás utolsó nap-
ját a jókai vízimalomnál töltöt-
te a tábor, a Kis-Duna csodás    
díszletet biztosított a szabad-
téri játékokhoz.    Polák Margit

Ako sme prežili letné prázdniny? 
Pre mnohé deti (aj rodičov) 
boli letné detské tábory jedi-
nou možnosťou pre zmyslupl-
né a zároveň akčné trávenie 
letných prázdnin. Bohatá po-
nuka siahala od vlastivedných, 
vzdelávacích, jazykových cez 
turistické, športové, jazdecké, 
dobrodružné a remeselnícke, 
až po indiánske tábory. Deti zo 
Senca a jeho okolia sa mohli 
prihlásiť do vlastivedno-vzde-
lávacieho tábora, ktorý už roky 
organizuje v dvoch turnusoch 
Oblastný výbor Csemadoku 
v Dolných Obdokovciach a v 
Ostrom Grúni. Pre členov mlá-
dežníckeho a detského klubu 
Kincskereső sa začal od prvé-
ho dňa prázdnin divadelnícky 
tábor, ktorý vznikol v spoluprá-
ci klubu Kincskereső a Škol-
ského klubu ZŠ A. M. Szenczi-
ho. O divadelnícky tábor bol 
veľký záujem. Vekové rozpätie 

účastníkov siahalo od detí, 
ktoré sa len teraz stanú prvák-
mi až po bývalých deviatakov, 
ktorí už nastupujú na strednú 
školu. Veľký vekový rozdiel 

neprekážal deťom v tom, aby 
spoločne rozmýšľali, tvorili a 
zabávali sa. Samozrejme by 
to nešlo bez Tamása Gála a 
Szilvii Kiss, manželskej dvojici 
populárnych hercov divadla 
Csavar, ktorí sú už tretí rok lek-
tormi a vedúcimi seneckého 
letného divadelníckeho táboru. 
Ich zásoba nápadov je nevy-
čerpateľná, rovnako ako aj ich 
trpezlivosť, hravosť a energia. 
Denne aktívne trávili osem 
hodín s viac než štyridsiatimi 
deťmi, ktoré zasväcovali hravo 
do tajov herectva. Veselé in-
scenácie, improvizácie  a šty-
listické cvičenia vznikali jeden 
za druhým. Deti sa aj navzájom  
inšpirovali a novými nápadmi 
posúvali hru ďalej. S radosťou 
sa prevteľovali do cudzích po-
stáv, mnohé sa teraz prvýkrát 
otvorili pre hereckú exhibíciu. 
Posledný deň sa deti presunuli 

do Jelky k vodnému mlynu na 
Malom Dunaji, ktorý poslúžil 
ako jedinečne krásna kulisa 
pre hru pod holým nebom. 
                              Margit Polák

Hogy telt a szünidő? 

Változások az óvodában Zmeny v škôlke
A Szenczi Molnár Albert Óvo-
dában szeptembertől 20 
gyermek lép a nagycsoport-
ba. Módosítanunk kellett az 
osztályok elosztását, mivel a 
Körzeti Egészségügyi Hivatal 
felmérése alapján az eddigi 
nagycsoportos tanterem csak 
10 gyermek befogadásásra al-
kalmas. Megállapították, hogy 
óvodánk teljes befogadóké-
pessége mindössze 47 gyer-
mek. Most 54  ovissal kezdjük 
a tanévet, amellett, hogy 10 
kérelmet el kellett utasíta-

nunk. Idén még túlléphetjük a 
keretet, de a jövő évi beíratá-
sok folyamán már lényegesen 
kevesebb magyar gyermeket 
vehetünk fel, hacsak nem lesz  
mód az  óvoda bővítésére. 
Jó hír, hogy megkaptuk  Po-
zsony-megye anyagi támoga-
tását a terasz lefedésére és 
felújítására, amit még a tél be-
állta előtt szeretnénk elvégez-
ni. A Szülői Tanács jóvoltából 
pedig új hintával és mászó-
kával is gyarapodik óvodánk.                                                                                                                                         
                              Méry Beáta 

V materskej škole Alberta Mol-
nára Szencziho nastúpi 20 detí 
do predškolskej triedy.  Museli 
sme prehodnotiť rozdelenie 
tried, pretože podľa zistení z 
nedávnej kontroly z Regionál-
neho úradu verejného zdra-
votníctva má trieda „veľkáčov“ 
kapacitu len 10 detí.  Zistilo sa, 
že celková kapacita našej škôl-
ky je len 47 detí. Školský rok 
začneme s 54 deťmi, s tým, že 
sme museli zamietnuť  10 žia-
dostí. Tento rok ešte môžeme 
prekročiť stanovený limit, ale v 

rámci budúcoročných zápisov, 
ak sa nenájde spôsob zvýše-
nia kapacity škôlky, budeme 
nútení prijať podstatne menej 
detičiek, ktoré by sa chceli učiť 
v škôlke s výchovným jazykom 
maďarským. Dobrá správa je, 
že sme získali príspevok od 
BSK na rekonštrukciu a za-
strešenie školskej terasy, čo 
by sme chceli realizovať do 
nastávajúcej zimy. Vďaka rodi-
čovskému združeniu pribudne 
na náš dvor nová hojdačka aj 
preliezka.              Beáta Méry 
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Nyári felújítás és karbantartás a Sz. M. 
A. Alapiskolában 

Új tanév - új kezdet 

A nyári vakáció ideje egyben a 
karbantartó és felújítási mun-
kálatok ideje is az iskolákban. 
A Sz. M. A. Alapiskolában idén 
nyáron a konyha felújítására 
került sor. A 35 éves csempe 
cseréjét és a hálózatok áthe-
lyezését a burkolat alá a mun-
kavédelmi és a higiénés elő-
írások is indokolták.  Strešňák 
Éva étkezdevezető elmondta: 
„A felújítás összértéke mint-
egy 11 000,- Euro, amelyet 
teljes egészében az ebédje-
gyekből származó bevételből 
finanszíroztuk.  A konyha be-
vétele Szenc város költségve-
tésébe folyik be, de a város ezt 
az összeget maradéktalanul 
visszaadja iskolánknak, így 
biztosítva keretet a felújítás-
ra. A csempét a fölújításhoz-
már tavaly megvásároltuk, a 
munkálatok árát pedig az idei 
bevételből fedeztük.” Az is-
kolában több kisebb fölújítás 

is megvalósult. „Mivel újabb 
osztályteremre volt szükség 
az alsó tagozaton, ezért az 
alsó tagozatos pedagógusok 
tanári szobáját is osztályte-
remmé kellett alakítanunk. A 
pedagógusok részére egy ki-
sebb helyiséget biztosítottunk. 
Új öltözőszekrényeket vásárol-
tunk, mosdókat cseréltünk a 
napköziben, a teljesen elavult 
számítógép-park felújítása vi-
szont még várat magára. Hat 
gépet ugyan már lecseréltünk, 
de még 12-re szükségünk 
lesz. A megemelkedett diáklét-
számunk és a módosított elő-
írások alapján keletkezett he-
lyigényt nem tudjuk maradék-
talanul kielégíteni.  Hiányozni 
fog két alsó tagozatos szak-
tanterem és a technika-mun-
kára nevelési szaktanterem, 
valamint egy asszisztensi     
helyiség.” - mondta el Matus 
Mónika, igazgatónő.         VCs

Letná údržba a rekonštrukcia v ZŠ A. 
M. Szencziho 
Letné prázdniny sú aj obdobím 
údržby a rekonštrukcií na ško-
lách. Na ZŠ A. M. Szencziho sa 
počas tohto leta pustili do roz-
siahlej rekonštrukcie kuchyne 
školskej jedálne. Výmenu 35 
ročného obkladu  steny a ulo-
ženie sietí pod povrch obkladu 
si vyžadovali bezpečnostné 
a hygienické predpisy. Eva 
Strešňáková, vedúca jedálne 
sa vyjadrila takto: “Celková 
hodnota rekonštrukcie je cca 
11 000,- Eur, čo sme pokryli 
z vlastných príjmov od strav-
níkov. Príjmy kuchyne putujú 
do mestskej pokladnice, ale 
mesto Senec nám to v plnom 
rozsahu refunduje, čím sa nám 
vytvára fond určený pre opra-
vy. Rekonštrukciu kuchyne 
sme zvládli finančne tak, že už 
minulý rok sme kúpili obklado-
vý materiál a z tohoročného 
príjmu sme zaplatili práce.“ V 
škole prebiehala údržba a re-

konštrukcia aj v ďalších priesto-
roch. „Potrebovali sme ďalšiu 
triedu na prvom stupni, preto 
sme museli pristúpiť k tomu, 
že sme zborovňu prvostupňo-
vých pedagógov prebudovali 
na učebňu a pedagógov sme 
umiestnili v menšej miestnos-
ti. Kúpili sme nové skrine do 
šatní a meníme umývadlá v 
školskom klube. Ešte nás čaká 
kompletná výmena zastarané-
ho parku výpočtovej techniky. 
Šesť počítačov sme už vymeni-
li, ale potrebujeme ešte ďalších 
dvanásť. Zvýšil sa nám počet 
žiakov a zmenili sa aj predpi-
sy, zvyšujú sa tak priestorové 
nároky vyučovania, čo nevie-
me uspokojiť v plnom rozsahu. 
Chýbajú dve odborné učebne 
na prvom stupni, učebňa tech-
nickej a pracovnej výchovy a 
miestnosť pre asistenta učite-
ľa.“ – porozprávala riaditeľka 
Mónika Matus.                   VCs

A Szenczi Molnár Albert Közös 
Igazgatású MTNY Gimnázium 
és Szakközépiskola vezetősé-
ge és tanári kara nagy várako-
zással tekint a 2015/2016-os 
tanév elébe. Az iskola életé-
ben jelentős változás, hogy 
ismét indít esti tagozatos 
képzést, mégpedig érettségi 
utáni szakképzést óvópeda-
gógia szakon, ahol 25 diák 
kezdi meg a tanulmányait. A 
nappali tagozaton az óvópe-
dagógia és vállalkozói szakon 
19, a gimnáziumi képzésben 
pedig 13 elsőssel indul a tan-
év. A tanári karba új tanerő 
érkezik. Mgr. Tóth Melinda, az 
iskola volt diákja, az óvópe-
dagógia szakon a pedagógi-
át fogja tanítani. Már a tanév 
első felében is sűrű program 
vár a tanárokra és a diákokra 
egyaránt. Októberben Aradi 
vértanúk emlékműsort rendez 
az iskola, a Szenczi Molnár 
Albert Napok keretén belül a 

zsoltárköltő és fordító életé-
vel és munkásságával kap-
csolatos irodalmi-történelmi 
vetélkedőt szerveznek, a gim-
nazista diákok pedig meglá-
togatják a mosonmagyaróvári 
testvériskolájukat a Rákóczi 
Szövetség diákutaztatási 
programja keretén belül, szín-
házlátogatásra Komáromba 
utaznak, megtartják a nappali 
tagozatos elsősök immatri-
kulációját és szaktanulmányi 
kirándulásokat szerveznek a 
szakközépiskolások számára. 
Novemberben szalagavató, 
Gyakorló Üzemek Nemzetközi 
Vására és a szakközépisko-
lások szakmai gyakorlatokra 
mennek, végül nyílt napot tart 
az iskola a jövendőbeli első-
sök és szüleik részére. A de-
cember már a karácsonyvárás 
jegyében nyugalmasabb lesz, 
hogy aztán az új naptári év-
ben megint felpöröghessenek 
az események.                  VCs

MEGHÍVÓ a „Az Estreházyak semptei - cseklészi ága és regionális 
jelentősége” című nemzetközi tudományos konferenciára, amely a 
VMK – Labyrintus Galériájában kerül megrendezésre 2015 szep-
tember 22-én, 9 órai kezdettel. 

POZVÁNKA na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 
„ Šintavsko – čeklíska vetva Esterházyovcov a ich význam pre 
región“, ktorá sa uskutoční 22. septembra v Galérii Labyrint od 
09:00. 

Vedenie a pedagogický zbor 
Spojenej školy - Gymnázia s 
VJM A. M. Szencziho s veľký-
mi očakávaniami sa chystá 
na školský rok 2015/2016. 
Významnou novinkou na 
škole je, že sa otvára diaľko-
vé pomaturitné kvalifikačné 
štúdium v odbore učiteľstvo 
pre materské školy, kde je 
prijatých 25 študentov. V 
dennom štúdiu na odboroch 
učiteľstvo pre materské ško-
ly  a škola podnikania začne 
študovať 19 a v gymnaziálnej 
forme štúdia 13 študentov. 
Do pedagogického zboru 
prichádza posila v osobe 
Mgr. Melinda Tóth, bývalej 
absolventky Spojenej školy s 
VJM A.M.Sz., ktorá bude učiť 
pedagogiku pre študentov 
odboru učiteľstvo pre mater-
ské školy. Už v prvej polovici 
školského roku čaká náročný 
program na učiteľov a štu-
dentov. V októbri usporiada 

škola spomienkový program 
venovaný Aradským mučení-
kom, v rámci Dní Alberta Mol-
nára Szencziho bude zorga-
nizovaný kvíz o živote a práci 
tejto významnej osobnosti, 
s pomocou nadácie Rákóczi 
Szövetség gymnazisti navští-
via spriatelenú školu v Mo-
sonmagyaróváru, študenti sa 
zúčastnia divadelného pred-
stavenia v Komárne, bude 
usporiadaná imatrikulačná 
slávnosť prvákov a prebeh-
nú odborné výletné pobyty 
žiakov odborných študijných 
smerov. V novembri bude 
stužková, Medzinárodný 
veľtrh cvičných podnikov, od-
borné stáže študentov a deň 
otvorených dverí pre deviata-
kov a ich rodičov. December 
bude v duchu očakávania 
Vianoc pokojnejší, aby v no-
vom kalendárnom roku sa 
mohol opäť roztočiť školský 
život na plné obrátky.     VCs

Nový školský rok – nový začiatok
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Hana Poizlová, Ondrej Raymond Oravec, Ada 
Kučarová, Dorota Ďuranová, Leonard Roncsek, 
Dominika Lopušná, Martin Nagy, Hugo Buday, 
Mia Majerovská, Kristína Kucharčíková, Mátyás 
Kollárik, Nela Hunková, Nela Smrtičová, Do-
minik Šavol, Luka Peterka, Táňa Pomichalová, 
Rebeka Bajzová, Tamara Staňáková, Emma 
Mesárošová, Ján Balko, Lilly Šajdíková, Rimon 
Martinko, Diana Vargová, Tomáš Hanic, Sophia 
Solčianska, Renáta Liptáková, Michaela Hanko-
vá, Patrícia Milošovičová, Martin Kontár, Lenka 
Schwarcová

Manželstvo uzatvorili

Matej Šutara – Jana Jancová, Branislav 
Chovančík – Petra Jaká, Adrián Vince – Jana 
Zajková, Peter Sládeček – Zuzana Ujhelyiová, 
František Leginus – Lucia Moleková, Martin  

Koller – Lucia Matiašovičová, Marián Dömény 
– Michaela Mészárošová, Roman Polakovič – 
Klaudia Lukáčová, Martin Šimko – Miroslava 

Michalecká, Martin Janík – Katarína Krišková, 
Zoltán Palsovics – Lenka Koišová, Zoltán Bankó 

– Júlia Suslová, Rudolf Holička – Jozefína-
Klačanská, Karol Liszkay – Renáta Pirosková, 

Rastislav Kráľ – Daniela Sadilková, Marek Májek 
– Erika Melknerová, Michal Bódiš – Ľubica 

Králová, Marián Pölcz – Jana Szudová, Rudolf 
Pavolko – Kristína Dinková, Ľudovít Gyenge 

– Csilla Hideghétyová, Miloslav Sprušanský – 
Monika Zmajkovičová

Blahoželáme jubilantom

Augusztus 15-én ünnepelte 
95. születésnapját özv. Bárdos 
Jánosné szül. Danis Ilona. 
Szívünk teljes melegével  és sok 
szeretettel kívánunk  sok erőt, 
egészséget és boldogságot 
családja körében! Lánya Bea és 
Gabi családjukkal, a dédunokák  Nina, Eszter, 
Dávid, Anna, Timike, Lottika, Áronka és Kristófka 
sok puszit küldenek a Dédikének.

Dňa 31.8. sa dožíva Július Sabo, 
náš otec, dedko a pradedko krás-
neho veku 85 rokov. Prajeme Ti 
veľa zdravia, buď ešte dlho, dlho 
medzi nami.

Dňa 4. augusta oslávila 60. narodeniny naša dra-
há mamička Darina Šuplatová. Všetko najlep-
šie, veľa zdravia a rodinnej pohody jej želá celá 
rodina a vnučka Miška posiela babičke veľkú 
pusu.
Nech Ťa láska stále hreje, 
nech Ti smutno nikdy nie je,
nech Ti zdravie dobre slúži 
a máš všetko, po čom túžiš.

Jednota dôchodcov 
Dušan Hajduk (65), Veronika Jurkechová (65), 
JUDr. Tibor Repta (65), Ľudmila Schwarcová 

(65), Mária Kovácsová (70), Ing. Božena Kleske-
ňová (90) 

Klub dôchodcov
Ladislav Molnár (65), Klára Czinegová (70), 
Alžbeta Filová (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215
Oľga Sekerešová (55), Valéria Bottová (60), 
Vladimír Príbus (60), Gabriela Nagyová (65),  

Helena Petrovičová (65), Cecília Leginusová (75), 
Júlia Škrabáková (75), Zuzana Bacigálová (85)

Navždy nás opustili
Ladislav Szabó, Magdaléna Majerovičová, 

Zoltán Takács, František Špalek, Csaba Erdélyi, 
Juliana Hrdinová, Vlastimil Nouza, Terézia 

Galgócziová, Štefan Matuš, Anton Duraj, Gizela 
Václavíková, Alžbeta Koczková 

Odišiel si tíško, bez rozlúčky. 
Dňa 23. septembra uplynulo 25 
rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, brat, zať, 
švagor a strýko Peter Bombala. 
S láskou na teba spomíname, na-
vždy zostaneš v našich srdciach. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Prišla tá hodina, čo si nepovedal 
„Zbohom moja rodina“. Tak rých-
lo, tak náhle zavrel oči 8. sep-
tembra o 9:30 hodín náš milova-
ný Ján Jendruš, manžel a otec 
detí, ktoré tak vrúcne miloval. S 
láskou na otca a dedka často 
spomínajú, to sa ináč nedá, chý-
baš nám i celej rodine. Toto Ti posielajú celá ro-
dina. Odpočívaj v pokoji.

27. augusta pripomenieme 30. 
výročie úmrtia MVDr. Ladislava 
Kloknera. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. S 
láskou spomína celá rodina.

Dňa 9. augusta sme si pripome-
nuli 1. rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedo, 
pradedo Ján Kollarovič. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. S láskou a vďa-
kou na teba spomína celá rodina.

Dňa 31.8. je tomu 20 rokov čo od 
nás navždy odišla naša dobrá 
mama, babka a prababka Amália 
Majerčíková. Chýbaš nám, stále 
na Teba spomínajú dve dcéry, 
vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 20.7.2015 nás náhle opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko, 
svokor a švagor Štefan Matúš. 
Ďakujeme rodine, priateľom 
a známym, ktorí sa s ním pri-
šli rozlúčiť na poslednej ceste. 
Všetkých vás, ktorí ste ho po-
znali, prosíme o tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina

Dňa 15. septembra uplynulo 
osem rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama, man-
želka, dcéra, sestra a pria-
teľka Gabriela Neuschlová.  
S láskou a so smútkom v srdci  
na teba spomína celá rodina.

Dňa 24.08.2015 sme si pripo-
menuli nedožité životné ju-
bileum 60 rokov nášho man-
žela, otca a dedka Václava 
Polakoviča. Prosím venujte 
mu tichú spomienku. S láskou 
spomíname

Dňa 7. septembra si pripo-
menieme nedožitých 84 ro-
kov našej milovanej mamy 
Aurélie Saturyovej, ktorej 
nezištná láska nás sprevá-
dzala celým životom. S veľ-
kou vďačnosťou a bolesťou  
v srdci na ňu spomína syn 
Igor s rodinou. Kto ste ju 
poznali, prosím, venujte jej  
s nami tichú spomienku.

Dňa 16.9.2015 uplynuli  
4 roky, čo nás nečakane 
opustil milovaný manžel, 
otec, dedko Ján Senný. Ako 
pomaly plynie čas, tak ubie-
hajú rôčky. Janíčko, chýbaš 
mi stále viac. Ktorí ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-
mienku. Manželka Zuzana  
s rodinou.

Ďakujeme rodine, známym  
a priateľom za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary pri poslednej 
rozlúčke s našim milovaným 
Zoltánom Takácsom, ktorý po 
ťažkej a krátkej chorobe zomrel 
2.7.2015 vo veku 61 rokov. Poh-
rebnej službe VA-SI patrí vďaka 
za dôstojný obrad.
S mútiaca rodina
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden ro-
konnak, ismerősnek és barátnak, akik elkísérték 
utolsó útjára drága szerettünket Takács Zol-
tánt, aki rövid és súlyos betegségben elhunyt 
2015.7.2., életének 61. évében. Bohony Beáta 
lelkész asszonynak és a rétei gyülekezetnek 
köszönjük a buzdító szavakat. VA-SI temetkezési 
vállalatnak a méltó szertartásért hálás köszönet.
Gyászoló család

Dňa 28.8.2015 uplynul  
1 rok, keď nás navždy 
opustila naša milovaná 
Helena Kissová, rod. Za-
vagyelová. S láskou na ňu 
spomínajú manžel, dcéra, 
zaťovia, vnúčatá s rodinami, 
pravnúčatá a celá rodina  
a susedia.
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dakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné. 
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Spisovateľka Monika Macháčková: 
Moju novú knižku som napísala ako poctu ženskému priateľstvu.

• Ako ste sa dostali k písaniu beletrie?
V minulosti som najprv prispela do kro-
niky Senca menšou staťou, neskôr som 
s kolektívom autorov (s potomkami pre-
sídlencov) napísala monografiu Pitvaroš 
a Pitvarošania. A v práci zasa na zákla-
de článkov vyšla publikácia Potomkovia 
slávnych. Pracovala som so slovom, bolo 
mi to blízke. Keď sa človek začne živiť 
ako novinár, v každom tlie túžba vyskúšať 
napísať aj niečo iné. Nielen krátky útvar, 
nedržať sa presne faktov, ale nechať 
myšlienky uletieť do fantázie. Prvú knižku 
som písala bez ambícií na vydanie. Len 
aby som si vyskúšala, či to dokážem. Pí-
sala som 2 týždne, potom som si pol roka 
na príbeh ani si nespomenula. Jedného 
dňa bol však  hotový. Priatelia, ktorým 
som svoj výtvor dala  čítať, vraveli, že by 
bola škoda nechať ho tak, že ho treba nie-
kam ponúknuť. Spočiatku som neverila,  
že by to bolo reálne a že by si moju knihu 
niekto kúpil. Ale podarilo sa!
• Aký to bol pocit?
Úžasný. Ten pocit je pri každej knižke  rov-
naký –  zvláštny a vzrušujúci. Vidieť moju 
knihu vytlačenú, písať osobné venova-

nia predplatiteľkám... Opakuje sa však aj 
pocit obáv, či sa bude páčiť.  Pri každej 
novej knihe sa sama seba pýtam, či splní 
očakávania čitateliek. Vážim si každého 
čitateľa, lebo v súčasnosti vychádza veľké 
množstvo kníh a každý, kto si kúpi práve 
moju knihu, je pre mňa dôležitý.
• Ako dlho vám trvá napísať knižku?
Keď zrátam len čas venovaný písaniu,  
2 mesiace, ak mám príbeh už vymyslený, 
niekedy aj rýchlejšie. Ale musí byť vymys-
lený. Potom ho treba už len v́ysedieť .́ 
Knižkám sa venujem po večeroch, cez 
víkendy alebo cez dovolenku, ale nedá 
sa to presne naplánovať, písať na rozkaz 
sa nedá. Musím mať na to náladu. Rozbi-
tú som dopisovala na dovolenke, zavrela 
som sa na chalupu a za týždeň som na-
písala pol knihy. Ale ničomu inému som 
sa nevenovala. Rada píšem kontinuálne, 
príbeh je potom kompaktnejší. Musím si 
plánovať čas, mám termín od vydavateľa, 
ktorý zásadne dodržiavam. Dôležité je 
vedieť si povedať, že už to pustím z ruky, 
inak by som stále niečo opravovala.
• Vychádzate v príbehoch z reality?
Všetky tri predchádzajúce knižky boli  vy-
myslené. Nebola tam ani štipka reality. Pri 
knižke „Rozbitá“, ktorá vyšla v júni, som 
mala pocit, že do nej musím vniesť trochu 
reality – mám veľmi dobrú priateľku, od 
prvej triedy základnej školy. Čím dlhšie to 
priateľstvo trvá, tým viac si uvedomujem, 
aký je to vzácny dar. Takýchto vzťahov, 
keď sa dívam okolo seba, vidím veľmi 
málo. Je to knižka o sile ženského priateľ-
stva. O tom, čo všetko sú schopné ženy 
jedna pre druhú urobiť bez toho, aby čaka-
li niečo späť. Špeciálne, ak niektorú z nich 
postihne nejaká tragédia. Dejové reálie sú 

vymyslené, ale sila ženského priateľstva 
je skutočná. Tento príbeh sa nestal mne  
a mojej priateľke. Napísala som ho ako 
poctu nášmu priateľstvu.
• Čo chystáte v budúcnosti?
Na jeseň, v novembri, vyjde ďalšia knižka 
– bude to reálny príbeh zo života čitateľky, 
ktorá chce zostať v anonymite. Je to silný 
príbeh.                     Martina Ostatníková

Súťaž
Čitatelia Senčana môžu vyhrať novú kniž-
ku Moniky Macháčkovej „Rozbitá“. Stačí 
na adresu sencan@senec.sk napísať 
názvy dvoch kníh, ktoré táto senecká 
spisovateľka napísala a ste v žrebovaní.

Senčanka od narodenia, ktorá sa venovala amatérskemu divadlu a amatérskemu umeleckému prednesu po celom Slo-
vensku, snívala o žurnalistike a napokon sa novinárkou aj stala. Už 11 rokov píše do časopisu Život a práve vydala svoju 

štvrtú knižku s názvom Rozbitá.

tel. 0948 08 55 67  |  www.pkazeta.sk

pk azeta Swimarena Senec
plavecké tréningy a kurzy

Základne a zdokonaľovacie plávanie
Tréningy deti a výkonnostné plávanie
Hobby tréningy pre mládež a dospelých
0948 08 55 67            www.pkazeta.sk

Inzercia 7/9/2015

Milovníci jachtingu sa majú na čo te-
šiť. Každý septembrový a októbrový 
víkend na nich čakajú jachtárske pre-
teky v Senci na Slnečných jazerách:                   

Tatran Cup - 05. - 06.09.2015
Euro Saturn Cup - 12. - 13.09.2015
Septembrová regata - 19. - 20.09.2015
Opti Cup - 26. - 27.09.2015
Jesenná regata - 03. - 04.10.2015 
Wallnerov memoriál - 10. - 11.10.2015
Pohár Slovana - 17. - 18.10.2015
Októbrové preteky - 24. - 25.10.2015
Posledný vietor - 31. - 01.11.2015



18 SENČAN september 2015ŠPORT

Plážové hádzanárky sú najlepšie na Slovensku
Na majstrovstvách Slovenska v plážovej hádzanej, ktoré sa ko-
nali 20 - 21.6.2015  pri Čunovskej priehrade obsadili hádzanárky 
z Piccardu Senec 1. miesto. Na turnaji v Senci 27. - 28.6.2015 
obsadili 1. miesto po finálovom zápase s Győrom z Maďarska. 
Obidva turnaje sú zaradené do EBT, ktorú riadi EHF. Naše há-
dzanárky sú na 8. mieste v hodnotení EHF, čo zaručuje účasť  
na finálovom turnaji.

Minihádzaná mala úspešnú jar i leto
Hádzanársky klub PICCARD Senec vybojoval 2. miesto na otvo-
rených majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali 15. 4. 2015  

v Bratislaskej hale Elam. V kategórii minihádzaná (ročníky 2004-
2005), sa zúčastnilo 12 tímov. Naši hráči odohrali kvalitne obsa-
dený turnaj a nevzdali sa ani pri silnej konkurencii. Ďakujeme aj 
za úžasný fanklub dobrovoľných hasičov zo Senca.
Najlepší strelci: Adrián Gábriš - 111 gólov, Mário Kuruc - 55 gólov. 
Úspešná jar pre minihádzanárov PICCARDU Senec pokračova-
la. Získali 1. miesto v Slovinsku. Stali sa víťazmi v Mini Handball 
Interlige. Ďalšie ocenenia získali v týchto súťažiach: 2. miesto 
Play Mini Handball a 2. miesto v minihádzanej Bratislavského 
kraja (BKZH).

Vynikajúce úspechy hádzanárov z Piccardu Senec
Na turnaji Intersport Youth Handball Festival v Maďarskom Ka-
posvári, ktoré sa konalo 19.-25. júla 2015, získali mladší žiaci 
Piccardu Senec v kategórii U12 B 3.miesto. Turnaja sa zúčastnili 
hráči 11 štátov.

Hádzaná má v Senci dobré meno, ktoré potvrdzuje ďalšími úspechmi

Prvú sezónu na Slávii Senec  vyhrali Pupkáči

Prvý ročník miniligy Slávia Senec, kto-
rá nadviazala na šesť sezón v Turni, sa 
skončil v prvú júlovú sobotu záverečný-
mi štyrmi stretnutiami play off. Radosť  
z gólov sa miešala so smútkom súperov. 
Utešené brankárske zákroky striedali pa-
rádne gólové strely či efektné a efektívne 

kľučky. Jedni sa tešili z víťazstiev, druhí 
schádzali z ihriska smutní a niekedy i na-
hnevaní. Emócie z ihriska však vychladli 
pri nekončiacich debatách o konkrétnych 
situáciách, či futbale všeobecne.
Zo zaslúženého triumfu sa tešili Pupká-
či, ktorí si v semifinále poradili s Boldo-

gom 6:3 a rovnakým výsledkom vyhrali aj  
vo finále nad Szellöm. Tretie miesto obsa-
dila Légia Senec po jedenástkovom roz-
strele s FC Boldogom.
,,Chceme sa poďakovať všetkým divá-
kom, hráčom, rozhodcom Michalovi Gil-
bertovi Pavlovi Pitkovi, usporiadateľom  
a ľuďom, ktorí akoukoľvek troškou po-
mohli našej minilige. Špeciálne sa musí-
me poďakovať riaditeľovi Gymnázia An-
tona Bernoláka v Senci RNDr. Jozefovi 
Radzovi a podpredsedníčke Bratislavské-
ho samosprávneho kraja PhDr. Gabrielle 
Németh, ktorí nám po presune do Senca 
podali pomocnú ruku. Prvý ročník mal 
veľmi dobrú úroveň a veríme, že ďalšie 
budú ešte lepšie. Najmä semifinálové  
a finálové stretnutia boli krásnou ukážkou 
futbalu. Nechýbalo množstvo divákov ani 
výborná atmosféra“, tvrdí jeden z organi-
zátorov súťaže Richard Guldan.
Najlepším strelcom súťaže sa stal Milan 
Kántor z mužstva FC Boldog a za naj-
lepšieho brankára vyhlásili Adriana Pilša 
z tímu Rakeri. Putovný pohár primátora 
mesta Senec odovzdal víťaznému tímu 
viceprimátor Ing. Dušan Badinský.

Prvý ročník miniligy Slávia Senec, ktorá nadviazala na šesť sezón v Turni, sa skončil v prvú júlovú sobotu 
záverečnými štyrmi stretnutiami play off.
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Takmer 150 hráčov tvoriacich 13 tímov  
v dvoch skupinách odohralo MSR v plážo-
vom futbale 4. a 5. júna v Senci. Hralo sa 
44 zápasov, z toho 3 kontumačne pretože 
extrémne teplo nezvládli všetky družstvá. 
Prvý deň v skupinách sa hralo 3 x 5 mi-
nút a vyraďovacie zápasy v nedeľu sa hrali  
3 x 8 min. Hráči minuli cca 500 fliaš 1,5 
litrových minerálok. Počas dvoch dní 
bolo cca 4000 - 6000 tisíc divákov, ktorí 
si pozreli minimálne 2 zápasy. V nedeľu, 
podľa informácií z brán, kde sa vyberá 
vstupné bolo doteraz najviac návštevníkov  
na Slnečných jazerách po Seneckom lete. 
Veľký úspech mala tombola, hlavne kvôli 
podpísaným dresom od našich reprezen-
tantov a zájazdu na AUDI CUP od Futbalto-
ur. Hralo sa s oficiálnymi loptami ADIDAS, 
s ktorými sa budú hrať Majstrovstvá sveta 
v Portugalsku (9-19.7.2015). Celkovo tieto 
MSR boli najvyrovnanejšie v našej histórii 
aj vďaka viacerým hráčom z 3. - 4. líg i fut-
salistom a nadšencom plážového futbalu. 
Súťažilo sa aj v kráse pohybu a v rýchlosti: 
Najkrajšie nožničky - víťaz Róbert Hustý 

(Artful BSC Bratislava), Najrýchlejšia stre-
la MSR - Peter Rajnic (VTV Beach Soccer 
Club - Futbalová miniliga Senca) - 113 
km/h.
Finálový deň natáčala TV DIGI Sport, ktorá 
opäť vytvorí skvelý dokument - ako vždy. Aj 
v mene viceprezidenta SAPF - Patrika Po-

michala - ĎAKUJEME všetkým partnerom 
na čele s vedením mesta Senec a Sloven-
ského futbalového zväzu, vďaka ktorým sa 
začala nová éra tohto športu na Sloven-
sku. Skvelý bol aj moderátor Ferdo a naše 
cheerleaderky z Danserie zo Senca. 

Text: Juraj Gubáni, Foto: VCs

Adam Poláček – „Sny sa dajú plniť, aj keď na to nemáte prostriedky.“

• Ste Senčan?
Som, hoci pochádzam od Nového Mesta 
nad Váhom, ale bývam tu už vyše 10 ro-
kov. Teraz som mal 18. Chodím v Senci na 
„gympel“ a budem maturovať.
• Už prvý pohľad prezradí, že ste kulturis-
ta. Ako ste sa k tomu dostali?
Kulturistiku robím 2,5 roka, viedol ma 
k tomu môj otec, ktorý sa jej venuje už 
takmer 30 rokov. Zúčastnil sa majstrov-
stiev Slovenka a Európy. V súčasnosti sa 
sústreďuje na moju prípravu. Registrova-
ný som v Slovenskej asociácii naturálnej 
kulturistiky. Som členom športového klu-
bu ŠK Viktória vo Veľkom Grobe a práve 
prechádzam do vekovej kategórie od 18 
do 21 rokov. 
• Čo Vám dáva kulturistika?
Za 2,5 roka som pribral 30 kíl, z toho asi 
polovica je svalová hmota. Výrazne som 
sa zmenil, ale nielen fyzicky, aj hodnoty 
mám iné. 
• Aké sú Vaše perspektívy?
Mojím cieľom je dostať sa do reprezentá-
cie Slovenska v kulturistike v rámci Slo-
venskej asociácie kulturistiky. 
• Aký je rozdiel medzi naturálnou kulturis-
tikou a kulturistikou?
V kulturistike ide najmä o objem a v dru-
hom rade ako ste vyrysovaný. V naturál-

nej kulturistike sa kladie veľký dôraz na 
čistotu súťaže. Náhodne vybraní súťažiaci 
prechádzajú  dopingovými  testami. V na-
turálnej kulturistike nie je dôležitý objem, 
ale ako ste symetricky vyrysovaný a aký 
dojem zanechávate v ľuďoch. Vo svete je 
kulturistika viac populárna ako naturálna 
kulturistika, ale mne sa zdá, že na Sloven-
sku je to opačne. Zdravý životný štýl a do-
sahovanie výsledkov prirodzenou cestou 
sa u nás vysoko cení. 

• Ako sa stravujete?
Pri stravovaní venujem hlavnú pozornosť 
množstvu prijatých bielkovín a sachari-
dov. Všetko treba počítať. Prijímanú ener-
giu z potravín vyjadrenú v kalóriách treba 
dopredu pripraviť, aby som nemal deficit, 
alebo aby som to zbytočne neprehnal. Po-
užívam aj takzvané suplementácie, čiže 
povolené certifikované pomocné výrob-
ky, ktoré sú biologickým výťažkom z po-
travín. Slúžia na to, aby sa odľahčilo tráve-
nie pri prijímaní energie. V predsúťažnom 
období si musím dávať väčší pozor, aby 
sa prijatá energia plne zužitkovala.       
• Ako prebiehajú tréningy?
Denne trávim asi tri hodiny predovšetkým 
v posilňovni, ale aj bicyklovaním. Nič nie 
je lepšie, ako to vnútorné prepojenie mys-
le a tela. Je to jediný čas, keď dokážem 
sám seba lepšie pochopiť a spoznať. Do-
konale sa odreagujem, vyčistím si myseľ. 
• Aké sú Vaše pomaturitné plány?
Uvažujem o tom, že sa stanem výživovým 
poradcom. Mnohí sa ma už teraz pýtajú 
na názor na výživu. 
• Zdá sa mi, že šport je pre vás aj životnou 
filozofiou. Je to tak?
Cvičením sa cítim lepšie nielen fyzicky, 
ale aj psychicky. Šport ma posúva  vpred. 

Csaba Vysztavel

Adam Poláček je študentom maturitného ročníka Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. Ešte len tretí rok sa venuje naturálnej kulturis-
tike, ale už má výsledky, ktoré mu veštia sľubnú športovú kariéru: získal prvenstvo  v kategórii dorast 9. mája 2015 na  Medzinárod-

nej súťaži v naturálnej  kulturistike vo Zvolene a aj 23. mája 2015 na Majstrovstvách Slovenska v Slovenskom Grobe.

Slnečné jazerá hostili MSR v plážovom futbale 
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Ivana Martišovičová z Plaveckého klubu Piccard Senec získala 
2.miesto v kategórii E na Majstrovstvách Slovenskej republiky  
v diaľkovom plutvovom plávaní, ktoré sa konali 20.6.2015  
na Veľkom Draždiaku v Bratislave. Gratulujeme!

Ivana Martišovičová druhá

Peter Jankovič z Piccardu Senec získal 1. miesto v kategórii CU 
na Majstrovstvách Slovenskej republiky v 3D lukostreľbe, ktoré 
sa konali 27-28.06.2015 Podvišňovom pri Starej Turej. Blaho-
želáme!

Peter Jankovič prvý

Špičkový plážový volejbal v Senci
14-16.8. sa na Slnečných jazerách usku-
točnil finálový turnaj Majstrovstiev Slo-
venska v plážovom volejbale, kde si svoje 
sily v tomto atraktívnom športe zmeralo 12 
najlepších mužských a 12 najlepších žen-
ských dvojíc zo Slovenska. Šport, ktorý 
naberá na popularite (bol druhým najsle-
dovanejším športom na letnej olympiáde  
v Londýne) sa tešil veľkému záujmu aj  
v Senci, kde približne tri stovky divákov 
tlieskali špičkovým volejbalovým výme-
nám. Dobre zorganizovanému turnaju  
v príjemnom prostredí prialo aj počasie  
a tak sa bolo na čo pozerať. Atraktívny 
šport, spotené a vyšportované telá a vý-
borná účasť – nechýbala najlepšia slo-
venská mužská dvojica Hukel/Horváth  
a nepochybným lákadlom bola najmä žen-
ská dvojica Dubovcová/Nestarcová, ktoré 
sa nedávno vrátili z Majstrovstiev Európy  
v rakúskom Klagenfurte, kde obsadili his-
torické štvrté miesto pre Slovensko! Víťaz-
mi sa stali Michal Kollár a Jakub Ihnát. 
V dramatickom finálovom zápase zdolali  
v nedeľu popoludní dvojnásobných maj-
strov a obhajcov minuloročného trium-
fu Igora Horvátha s Matejom Hukelom. 
Kollár získal druhý majstrovský titul, ten 
prvý vybojoval v roku 2010 práve po 
boku Horvátha. Osemnásťročný Ihnát sa  
z prvenstva tešil prvýkrát. Bratislavsko-ži-
linská dvojica odohrala štyri víťazné zápa-
sy, z toho tri sa rozhodovali v tajbrejkoch. 
Vo finálovom stretnutí pred zaplnenými tri-
búnami prehrávali 0:1, ale v druhom sete 
výkon zlepšili a po výbornom vstupe do 
tajbrejku, keď sa rýchlo ujali vedenia 4:0, 
už svoj náskok nepustili. Tretiu priečku ob-
sadila dvojica Námešanský/Hovorka.
V ženskej časti turnaja získali šiesty titul 

v kariére Natália Dubovcová s Dominikou 
Nestarcovou, ktoré potvrdili úlohu favo-
ritiek a vo finále zdolali Ľubicu Šipošovú  
s Luciou Behúnovou. Napriek tomu, že Ľu-
bica s Luciou neprehrali počas tejto sezó-
ny na pôde slovenských beachových ihrísk 
ani jeden set, favoritky s medzinárodnými 
skúsenosťami sa nenechali prekvapiť, tur-
najom prešli ako nôž maslom a súperkám 
nedovolili vo vzájomných zápasoch získať 
ani set. Bronz získali mladé hráčky Andrea 
Sandanusová a Lesia Slezáková.
Po krásnom víkende plnom športu či au-
togramiáde s najlepšími dvojicami zostáva 

dúfať, že si budeme môcť čoskoro v Senci 
užiť opäť ďalšie krásne zápasy v športe, 
ktorý celosvetovo láka čoraz viac ľudí. Veľ-
ká vďaka patrí usporiadateľom z Volejbalo-
vého klubu ZŠ Tajovského Senec za orga-
nizáciu a skvelú atmosféru. Mária Šušlová
Konečné umiestnenie: ženy
1. Dubovcová / Nestarcová
2. Šipošová / Behúnová
3. Sandanusová  / Slezáková
Konečné umiestnenie: muži
1. Kollár / Ihnát
2. Horváth / Hukel
3. Hovorka / Namešanský


