Veselé Vianoce

Ročník 25

december 2015

Milí Senčania,

prišiel čas Vianoc. Čas výnimočný, priam zázračný, pretože prináša prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť
a rodinné šťastie. Čas, kedy cítime vzájomnú spolupatričnosť a náklonnosť a spoločne rozsvietime seneck ý
vianočný stromček.
Pozývam Vás privítať vianočný čas 7. decembra o 17:30 pred kultúrny dom, kde sa rozsvietením vianočného stromčeka Senčanov naplní magické očakávanie nás všetk ých, príde čas pohody a harmónie, kedy si
viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme aj malé dieťa, ktoré netrpezlivo
čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu a žiarivý stromček.
Drahí spoluobčania, spolu so zástupcom primátora, zamestnancami Mestského úradu a poslancami Mestského zastupiteľstva Vám prajem krásne, požehnané a pokojné Vianoce.
Tisztelt polgártársak , a polgármester-helyettes, városunk alkalmazottai és a képviselőtestület tagjai nevében is mindannyiuknak áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec

Vianočný stromček je z Moyzesovej ulice

Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
Vás pozýva na

TRADIČNÚ ZABÍJAČKU

ukážky tradičnej ľudovej zabíjačky spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít a kvalitných vín
Sobota 5. decembra 2015 od 9:00
na Námestí 1. mája pred kultúrnym domom

Pri kultúrnom dome už stojí vianočný
stromček. Darovala ho pani Čechovičová
z Moyzesovej ulice v Senci. Je to smrek
pichľavý a má okolo 16 metrov.
Tak, ako každý rok, aj tento raz pri jeho
stavaní pomáhala firma Prangl, ktorá svojou prácou a strojmi sponzoruje senecký
vianočný stromček.
Prácu veľkého žeriava si obzreli aj deti
z blízkeho ihriska, ktoré pod dohľadom
svojich rodičov mohli vidieť, že osadiť taký
veľký strom nie je vôbec hračka.
Ozdobený vianočný stromček spoločne
rozsvietime 7. decembra o 17:30.

Pozvánka

na decembrové zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci

10.12.2015

o 9:00 v Hoteli Sun na Slnečných jazerách
Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk
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Poslanci sa venovali zmene rozpočtu aj jazerám
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Senci, ktoré sa konalo 29. októbra 2015, ste mohli sledovať online
na www.zastupitelstvo.sk.
Poslanci sa po odsúhlasení programu
a informácii primátora o dianí v meste
za uplynulé obdobie venovali návrhu na
prevod finančných prostriedkov medzi
fondami Mesta Senec za rok 2015, návrhu na zmenu rozpočtu mesta, zmene
rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Senec, vyhodnoteniu letnej sezóny Správy cestovného ruchu s.r.o.
(SCR), obchodno-finančnému plánu
SCR na rok 2016, informatívnej správe hlavného kontrolóra o vykonaných
kontrolách, protestu prokurátora proti
uzneseniu MsZ v Senci č. 104/2012 zo
dňa 25.10.2012, zadaniu urbanistickej
štúdie „Hlboké jazero“ - Senec, prenájmu pozemku a odpredaju nehnuteľnosti. Priebeh rokovania je stále k dipozícii

na www.zastupiteľstvo.sk a hlasovanie poslancov je k dispozícii na stránke
mesta Senec v zápisnici.
V bode Rôzne sa poslanci venovali aj
najnovšiemu letáku OZ Moje Mesto. Primátor Karol Kvál, viceprimátor Dušan
Badinský a poslanci Zdenek Černay,
Gabriella Németh a Rudolf Bittner poukázali na nepravdivé tvrdenia, ktoré
v letáku OZ Moje Mesto šíri a vnáša tým
podľa nich napätie medzi občanov nášho mesta.
Na otázku poslanca Pavla Škovránka
ohľadom
rozširovania
kamerového systému mestskej polície,
IT manažér MsÚ Štefan Papp uviedol,
že kapacita súčasného serveru je
takmer vyčerpaná, preto navrhuje vytvoriť samostatné úložisko nahrávok a samostatný server pre zobrazenie záznamu. Vytvorí sa tak priestor na pripojenie
ďalších kamier.
MO a VCs

Koľko mesto prispieva
dôchodcom na obedy?
Mesto Senec finančne podporuje starobných aj invalidných dôchodcov 1 eurom
za každý obed v jedálňach seneckých
základných škôl, Strednej odbornej školy a Strediska sociálnych služieb. Za rok
2015 ich podporilo sumou 69 000 eur
za rovnaký počet obedov. Každý rok sa
suma na tento príspevok zvyšuje zhruba
o 2500 eur, čo súvisí so stúpajúcim počtom týchto stravníkov. Dôchodcovia si
v základných školách priplácajú 1,24 eura
a v SOŠ a SSS 1,60 eura.
MO

Mestský Silvester nebude
Po skúsenostiach z ostatných rokov
a na základe podnetov obyvateľov sa
mesto rozhodlo neorganizovať silvestrovský ohňostroj a prípitok na námestí pred
kultúrnym domom. Mesto však pozýva
na vianočné trhy, ktorým sa rozhodlo venovať väčšiu pozornosť. Budú sa konať od
7. do 20. decembra, pribudne hudba, piatkový a sobotňajší program a iné usporiadanie
a zloženie stánkov.
MO

Platené parkovanie
Od 1. 1. 2016 bude v meste Senec spoplatnené ďalšie parkovisko za MsKS oproti
reštaurácii Marathon. Na tomto parkovisku
budú platiť rovnaké pravidlá ako na parkoviskách pri pošte, MsÚ a MsKS (0,20
eura/30 min. a 0,40 eura/1 hod., prevádzková doba: pondelok až piatok 8 :00 – 18 :00.

Nový cestovný poriadok
Okrúhly stôl
Jesenný Okrúhly stôl, počas ktorého môžu
občania klásť otázky primátorovi mesta
Senec Ing. Karolovi Kválovi, zástupcom
mesta Senec a pozvaným hosťom, nemal
v stredu 18. novembra takú vysokú účasť
ako zvyčajne. Občania prišli, aj keď nie
v takom hojnom počte ako počas volebného roka. V kuloároch sa však objavila
otázka, kde sú poslanci Mestského zastupiteľstva. Z 19 ich totiž prišlo len 6: Dušan
Badinský, ktorý ako viceprimátor prišiel
spolu s primátorom, za prvý volebný obvod poslankyňa MsZ a podpredsedníčka
BSK Gabriella Németh a Ján Maglocký
a za druhý volebný obvod Rudolf Bittner, Gyula Bárdos a Juraj Gubáni.
Hlavnými témami bolo triedenie odpadov,
o ktorom rozprával generálny riaditeľ AVE
SK Peter Krasnec s ohľadom na nový zákon
o odpadoch, ktorý vstúpi do platnosti 1. januára 2016 a generel dažďovej kanalizácie, o ktorom občanov informoval Ing. Ján
Heriban. Úpravami podľa tohto generelu,

napríklad aj výstavbou retenčných nádrží,
sa zvýši bezpečnosť obydlí pri prívalových
a dlhotrvajúcich dažďoch a snežení.
V otázkach sa obyvatelia mesta pýtali
na záhradné domy na Striebornom jazere
a možnosť ich preklasifikovania v Územnom
pláne tak, aby si mohli nahlásiť trvalý pobyt.
Zaujala ich tiež informácia z médií o tom,
že Národná diaľničná spoločnosť začína verejné obstarávanie na diaľničnú križovatku
Blatné.
Gabriella Németh ako predstaviteľka
BSK informovala, že rozšírenie kruhového objazdu pri vjazde do Senca od diaľnice je reálne, Bratislavský samosprávny
kraj má pripravené finančné prostriedky
na výstavbu a čaká už len na vysporiadanie
posledného pozemku.
Prišla tiež požiadavka o umiestnenie lavičiek a odpadkových košov pri poliklinike,
ktorú primátor prisľúbil vyriešiť.
Ďalší Okrúhly stôl je predbežne plánovaný
ma marec 2016.
MO

Od 1. novembra je v platnosti nový cestovný poriadok MAD. Boli doň zakomponované v rámci možností aj pripomienky
občanov. Novou zastávkou je napríklad Svätý Martin a Slávičia ulica. MO

Senčan uvádza pravdivé
informácie
V našej reportáži z júnového zasadnutia MsZ, ktoré bolo zverejnené v letnom
vydaní Senčana sme uviedli nasledovne
formulovanú vetu o odpredajoch mestských pozemkov: „Žiadne odpredaje pozemkov sa neodsúhlasili. Poslanci z OZ
Moje mesto vyhlásili, že ich nepodporia.
Do mestského rozpočtu tak nepribudlo
53 000 eur.“ Táto časť článku bola napadnutá
a označená za účelové a populistické
klamstvo a zavádzanie. Redakcia mestských novín Senčan sa dôrazne dištancuje od takéhoto nemiestneho hodnotenia
a interpretácie, pretože citovaný text obsahuje len strohé fakty bez akejkoľvek snahy
o ovplyvnenie čitateľa. Redakcia Senčan
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www.senec.sk

Inzercia 1/12/2015

INZERCIA SENČAN
• Cena plošnej inzercie - 1,25 eura/cm2
• 1/1 strana 398 eur, 1/2 strany 215 eur, 1/3 strany 148,
1/4 strany 122 eur, 1/6 strany 85 eur
• Cena riadkovej inzercie: 40 centov slovo
• Spoločenská rubrika: 17 centov slovo
Zľavy:
pri opakovaní 3-5-krát 8%, 6-9-krát 12%, 10-12-krát 15%

Inzercia 3/12/2015

Mestské noviny Senčan
• noviny sú v schránkach plánované v prvý deň
mesiaca.
• uzávierka januárového čísla 16. decembra
Inzercia 2/12/2015

Bernolákova 9, Senec, (vedľa Bistra Robin)

tel.: 0944 076 476
www.LaVin.sk, nájdete nás aj na

vinotéka

Otváracie hodiny:
Utorok - Piatok:

10:00 - 19:00

Sobota:
8:00 - 15:00
Pondelok a Nedeľa: zatvorené

300 druhov fľaškových vín

Inzercia 4/12/2015
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MŠ Fándlyho ďakuje
Vedenie Materskej školy Fándlyho 2, Senec, ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý
v rámci projektu: ,,Naša škôlka –
náš kraj“, schválil dotáciu vo výške
4000 Eur na vybavenie interiéru
novo vytvorenej triedy vo svojom
Elokovanom pracovisku so sídlom
Hurbanova Ves, a tým prispel k rozšíreniu kapacity materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Senec o 15 miest. Zakúpil sa nový
nábytok do herne (stoly, stoličky,
nábytková zostava na hračky),

skrinky do detskej šatne (šatňové
skrinky pre 15 detí), ležadlá, detské
stoly a stoličky do jedálne.

Boli sme na Moldavsko - Slovenskom fóre

Malí záhradkári z MŠ Fándlyho
Mgr. Alica Andrássyová - triedna učiteľka, spoluorganizátorka projektu:
,,Malí záhradkári“ ďakuje OZ Stará Tehelňa za úžasnú spoluprácu. ,,Včielky“z materskej školy, majú za sebou posledné stretnutie s členmi občianskeho
združenia - ujom Jožom Hentekom a ujom Mikulášom Múčkom, ktorí ich
sprevádzali environmentálnym projektom. Na všetky zvedavé otázky: „Prečo a na čo slúži záhrada? Ako rastú kvietky? Prečo rastie zemiak pod zemou
a kaleráb nie? Čo škodí rastlinkám? A čo všetko sa dá vyrobiť z hrozna?“ im
trpezlivo odpovedali. Spoločne vysadili kvietky, zasadili paradajky i mrkvičku, pookopkávali záhon, vytrhali burinu. Najviac sa však deti tešili, keď mohli
ochutnať plody svojej práce. Pochutnali si na mrkvičke, či sladkom hrozne.
Deti si odniesli množstvo poznatkov, ktoré na jar využijú v školskej záhradke.

Primátor mesta Senec Karol Kvál a jeho spolupracovníci sa zúčastnili Moldavsko-Slovenského fóra
12. a 13. novembra 2015 v moldavskej obci Ivancea.
Účasť financovala Regionálna rozvojová agentúra
Senec-Pezinok, ktorá s podporou nadácie SlovakAid
zastrešuje projekt „Budovanie kapacít miest v oblasti
integrovaného mestského plánovania v regionálnom
kontexte“. Mesto Senec sa zapojilo do tohto projektu
v decembri 2014. V októbri toho roku sme privítali
u nás 18 člennú delegáciu zástupcov moldavských
samospráv. Novembrové Moldavsko-Slovenské fórum
mal za úlohu zhrnúť doterajšie výsledky spolupráce
a poukázať na úlohy, ktoré do mája 2016, do zavŕšenia projektu bude potrebné doriešiť. Fórum otvorili
vice-minister regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky Ion Stratulat a Róbert Kirnág, veľvyslanec SR v Moldavsku. Nataša Urbanová, projektová manažérka MsÚ Senec prispela dvoma prezentáciami do programu konferencie. Primátor Karol Kvál
a viceprimátor Dušan Badinský sa zapojili do práce
moldavsko-slovenskej pracovnej skupiny, ktorá preberala nástroje pre vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia v rámci kompetencií mestských
samospráv. Karol Kvál a Sergiu Armaşu, primátor
mesta Ialoveni sa dohodli aj na užšej dvojstrannej
spolupráci medzi mestami Senec a Ialoveni. VCs

Na Vianoce osadia pamätník nenarodeným deťom pri Kostole sv. Mikuláša v Senci
Kvalita života, n.f., chystá osadenie Pamätníka pre
nenarodené deti za podpory Mesta Senec, primátora mesta Senec, cirkví, organizácií, dobrovoľníkov a v neposlednom rade rodín, žien, matiek...
Každá rodina vie, že šťastnú rodinu tvoria najmä
deti. Žiaľ, nie každé z nich uzrelo svetlo sveta a zomrelo v matkinom
lone či už chcene alebo nechcene. Táto téma je tabuizovaná a veľa
žien nie je informovaných o možnostiach rozlúčky s takýmto dieťaťom. Moja rodina patrí medzi tie, ktoré tento osud postihol a nie
raz. Každá žena, čo podstúpi tento chirurgický zákrok, sa so stratou
vyrovnáva inak. Máloktorú obíde postabortívny syndróm, preto ak
problémy pretrvávajú, alebo o nich nemá s kým hovoriť, ponúkame
túto možnosť cez náš projekt Kvalita života, n.f., ktorý je zameraný
na pomoc ženám emocionálne trpiacim v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu. Projekt zahřňa sieť odborníkov z rôznych
oblastí, ktorí sú pripravení pomôcť ženám, aby si dokázali odpustiť,

opäť objavili nádej, že nastane uzdravenie a našli pokoj.
Zároveň pozývam všetkých na slávnostné odhalenie pamätníka pre nenarodené deti v meste Senec, ktoré sa usktoční
na Štedrý deň 24.12. 2015 o 10:00. Pamätník bude umiestnený na
pietnom mieste pod kostolom svätého Mikuláša. Ak máte potrebu
prispieť na pamätník v Senci alebo inde, tu je číslo účtu Kvality života, n.f.: SK1709000000005079841197 (do poznámky napíšte obec,
v ktorej by ste chceli pamätník). Za každý príspevok ďakujeme aj
v mene zosnulých detí.
Projekt neziskového fondu Kvalita života, ktorý sa venuje rozvoju
a ochrane duchovných hodnôt, sa zameriava najmä na:
• podporu formou príspevku na realizáciu pamätníkov
• podporu rôznych aktivít, besied, prezentácií, kultúrno-spoločenských udalostí a osvetových podujatí.
Lívia Bernátová
Zakladateľka Neziskového fondu Kvalita života
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Karháme...
• tých, čo ničia lak na zaparkovaných autách. Mestská polícia už pozná ohniská,
kde títo vandali pôsobia, preto si na nich
posvieti. Posvieti si i mesto pridaním nových svetelných bodov verejného osvetlenia.
• veľmi neodborným až deštrukčným spôsobom takmer úplne zničili figu na ulici
J. Csermáka, ktorá viacerým obyvateľom
sídliska za Štiftom prinášala nielen estetickú, ale aj v podobe krásnych hnedo-žltých
šťavnatých sladkých plodov, viacročnú radosť... (ja som ju nesadil, ale vďaka Bohu,
že sa niekto taký niekoľko rokov dozadu
našiel).

Tento sebecký a prihlúply počin „zmajstroval“ obyvateľ, ktorému zrejme „prekážala“
pri parkovaní, čo sa dalo určite riešiť citlivým rezom bočných konárov a nie devastačným až zničujúcim rezom spojeným
s očividným lámaním, čím nesporne utrpeli
nielen srdcia tu žijúcich Senčanov, ale aj
spoločná a taktiež odborníkmi možno vyčísliteľná spoločenská hodnota.
Myslím, že keby slušne požiadal mesto
resp. niekoho, kto aspoň trošku v tejto oblasti používa hlavu spolu so srdcom, takto
by to určite nedopadlo takto (taktiež konáre neskončili tam, kde by mali...). Zelene
tu nie je veľa a tú, ktorá tu je, sa snažíme

v rámci našich možností chrániť, či cez leto
polievať resp. vysádzať novú na vlastné náklady...
obyvateľ sídliska za Štiftom

Parndorf oslavoval obľúbeného dirigenta

„Dvaja ako jedno pivo“ v druhom vydaní

Parndorf, naša partnerská obec s vyše 4000 obyvateľmi a silnou
chorvátskou menšinou je pre väčšinu z nás známa veľkým nákupným centrom so značkovým tovarom. Pozvanie na jubilejný
koncert Johanna Maszla, obľúbeného dirigenta miestneho „Tamburizza Orchester“ poskytlo príležitosť na návštevu Parndorfu.
Prednostku Jarmilu Répássyovú, projektovú manažérku Natašu
Urbanovú a redaktora mestských novín Csabu Vysztavela prijal 1. novembra 2015 vo veľmi pekne vynovenom parndorfskom
obecnom úrade starosta obce Wolfgang Kovacs, vicestarosta
Franz Huszar a Luzia Mramor, referentka pre turizmus a kultúrne
partnerstvo. Večerný koncert sa konal pri príležitosti 25. výročia
prevzatia dirigentskej taktovky Johannom Maszlom v hudobnom
telese Tamburizza Orchester. Pri tejto príležitosti Jarmila Répássyová odovzdala Johannovi Maszlovi misu zdobenú pamätnou
plaketou. Repertoár orchestra tvoria prevažne chorvátske ľudové piesne podané na charakteristickom balkánskom strunovom
nástroji, na tamburici. Na programe jubilejného koncertu boli aj
aranžmány slávnych evergreenov, ktoré orchester bravúrne zahral sprevádzajúc hostí, známych chorvátskych a rakúskych interpretov populárnej a opernej hudby.
VCs

Minulý rok krstila Dagmar Sanitrová v Galérii Labyrint MsKS
prvé vydanie knihy Petra Kissa a Aimé Pariho, vtedajších študentov maturitného ročníka GAB Senec. Ilustrátorka Katarína
Plačková sa na krste prezentovala minivýstavou akvarelov, ktoré v prvom vydaní nielen zdobia knihu, ale aj dotvárajú zvláštnu atmosféru príbehu. Druhé vydanie už vyšlo v tvrdej väzbe
s titulkou od Kataríny Pšenákovej a rovnako ako to prvé, vyšlo štýlovo ku dňu medzinárodného dňa piva, pretože hrdinov
sprevádza pivo počas celého príbehu plného láskavého humoru. Vďaka patrí Milanovi Lasicovi, ktorý uvidel iskru, dokonca náznak duchovného príbuzenstva v dvoch gymnazistoch
a podporil zrod knihy, ktorej sa darí podávať historky s pochopením pre malé ľudské poklesky a pochybenia. Druhé
vydanie sa podarilo dostať na pulty najväčších kníhkupectiev
na Slovensku. Ku knihe sa vyjadrili a podporili ju aj ďalší umelci, medzi nimi Daniel Hevier, Bibiana Ondrejková, herecká
dvojica ELÁ HOP, či moderátor a zabávač Richard Vrablec.
Mladí autori sa tešia z podpory samosprávy mesta Senec
a obce Veľký Biel a ďakujú všetkým, ktorí akokoľvek prispievajú, aby sa myšlienky ukryté v knihe dostali bližšie k ľuďom. VCs
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História zdravotníckych služieb v Senci
Zdravotnícke služby sa poskytovali
v priestoroch „Starej polikliniky“ na Farskom námestí a v priestoroch novej polikliniky na Námestí 1. mája v Senci.
• Rok 1945 – po skončení II. svetovej vojny prví začali v Senci ordinovať
MUDr. Milan Kleskeň, MUDr. Lýdia
Ivančuková, MUDr. Mikuláš Selecký,
MUDr. Alexander Felldman a dentisti Kornel Wallner a Jaroslav Pospíchal. Ordinácie mali na rôznych miestach v našom
meste.
• Rok 1949 – vzniká okres Senec, je zriadený Okresný ústav národného zdravia,
ktorý sústredil všetky služby do budovy
polikliniky na Farskom námestí. Prvým
riaditeľom OÚNZ v Senci bol MUDr. Milan Kleskeň, potom MUDr. Selecký,
MUDr. Okoličányi a potom do roku 1960
MUDr. Imrich Farkaš.
• Rok 1960 – Ruší sa OÚNZ v Senci, vzni-

ká Poliklinika Senec (PK Senec) ako samostatný objekt zaradený do OÚNZ Bratislava-vidiek v Bratislave. Prvým riaditeľom PK
Senec sa stal od roku 1960 MUDr. Andrej
Čerbanič až do svojho úmrtia 25.5.1985.
Od roku 1985 do roku 1995 boli riaditeľmi
MUDr. Čerbaničová, MUDr. Jurča a JUDr.
Šilhavíková. Ekonomický úsek od roku
1960 do roku 1991 viedol M. Guryča, do
roku 1995 Ď. Šilhavíková.
Zriadením polikliniky Senec sa rozširovali služby, zvyšoval sa počet pracovníkov,
pričlenili sa detské jasle, rozšírila sa dopravná zdravotná služba. Priestorová situácia starej polikliniky bola neúnosná.
• Rok 1965 – 1979 – Budovanie novej polikliniky na námestí 1. mája Senec.
Vedenie PK Senec – MUDr. Čerbanič vynaložil enormné úsilie v spolupráci s orgánmi mesta Senec, ONV, OÚNZ a iných
inštitúcií na vybudovanie novej polikliniky

tvorenej dvomi pavilónmi na poskytovanie všetkých zdravotníckych služieb
pre mesto Senec a spádovú oblasť.
Po 15. rokoch sa podarilo vybudovať
1. časť zdravotníckeho strediska (1. pavilón) na Námestí 1. mája v Senci. Do užívania bolo odovzdané v roku 1979. Druhú
časť zdravotníckeho strediska (2. pavilón)
sa, žiaľ, nepodarilo uskutočniť, nakoľko
boli zrušené plánované financie.
• Rok 1986 – kapacita 1. pavilónu PK nestačila pre ďalšie rozširovanie zdravotníckych služieb pre nárast obyvateľov. Boli
vypracované projekty na prístavbu k novej
poliklinike. Prišiel však rok 1989. S výstavbou prístavby PK sa malo začať 1. januára
1990, čo sa pre „nežnú revolúciu“ nestalo.
• Rok 1990 – dochádza k odštátneniu poskytovania zdravotníckych služieb.
• Rok 2004 – všetci lekári, vyšetrovacie
zložky a doprava sú súkromné.

Stará poliklinika 1970

Vedenie polikliniky 80. roky

Nová budova polikliniky - rok 1986

Stretnutie zdravotníckych pracovníkov Polikliniky Senec po rokoch

Dňa 9.10.2015 sa konalo stretnutie zdravotníckych pracovníkov
polikliniky Senec na Slnečných
jazerách. Prevažná časť lekárov,
sestier a ostatných pracovníkov
pracovala u nás od roku 1945.
Odchádzali do dôchodku väčšinou z našich pracovísk.

Privatizáciou zdravotníckych
služieb došlo postupne k doplneniu mladšou generáciou,
ale zostala verná Poliklinike
Senec. Toto bol motív nášho
stretnutia so zdravotníckymi pracovníkmi v dôchodku i
pracovnej činnosti, aby sme

si mohli obnoviť spomienky,
zážitky a mnohé zmeny, ktoré nastali v našom osobnom
živote.
Ukazovateľom dobrej súdržnosti, priateľstva a dobrého kolektívu bola v minulosti
aj účasť na kultúrnych akciách, športových, zájazdoch
doma i v zahraničí, brigádach
(údržba okolia polikliniky, poľnohospodárstvo). Pracovníci
polikliniky pod vedením Miroslava Guryču sa podieľali na
činnosti ČSČK – darcovstvo
krvi, CO cvičenia, kurzy prvej
pomoci mládeže, súťaže hliadok Červeného kríža, prednáškovej činnosti a zdravotníckej osvete pre široké okolie
Senca.
Záverom chceme želať mladším pracovníkom, ktorí pokračujú v zdravotníckej činnosti

na Poliklinike v Senci veľa pracovných úspechov v modernizácii zdravotníckych služieb
pre spokojnosť pacientov.

Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, so želaním,
aby mladší kolegovia spomínali na starších predchodcov,
ktorí pracovali za iných pracovných podmienok.
S úctou sme si pripomenuli
aj svojich zosnulých kolegov,
ktorí nie sú už medzi nami.
Tešíme sa na ďalšie spoločné
stretnutie.
MUDr. Oľga Čerbaničová
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Ako sme upratovali

Senecký gulášový tím opäť víťazí

Na konci októbra prebehlo
v Senci jesenné upratovanie.
Do uzávierky novembrového čísla sme ešte nemali jeho výsledky.
Tak ako to dopadlo?
Na skládku sme vyviezli 60 kontajnerov, spolu 135,340t t. Za čo
sme zaplatili 6 879,17 eur.
Počas sobôt boli prítomní aj zodpovední pracovníci. Tí zabezpečovali, aby do kontajnerov nebol
ukladaný odpad, ktorý na skládku nepatrí (pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie, nebezpečný
odpad, biologický odpad). Ten
bol následne odvezený na zberný
dvor, spolu odhadom 7 vlečiek.
Na Kalinčiakovu 19, doniesli občania približne 2 kubíky nebezpečných odpadov.
Žiaľ, na niektorých miestach si
obyvatelia nechali upratovanie

na poslednú chvíľu (nevyužili
sobotu, kedy sa zabezpečoval
aj vývoz naplnených kontajnerov) a do pondelku rána preplnili
a obstavali pristavené kontajnery. Dodatočne pracovníci mesta
upratovali stojiská, čo im zabralo
ďalšie tri pracovné dni. Napriek
všetkému bolo možné sledovať
pokrok v zodpovednosti občanov
oproti predchádzajúcim rokom.
Následne boli podrvené a odvezené konáre, spolu 18t drte. Čím
sme ušetrili 800 eur. Ďakujeme
všetkým, ktorí využili jesenné
upratovanie s rešpektom k určeným pravidlám.
Zároveň chceme pochváliť všetkých, ktorí kompostujú svoj bioodpad alebo ho vozia na zberný
dvor.
MG

Po výbornom guláši na Vínnom festivale a po súťaži
vo varení guláša v maďarskom Halászi (18. augusta
2015) získal senecký gulášový tím pod vedením Františka Šušlu ďalšiu cenu. V Kőszegu 24. októbra získali
jednu mimoriadnu cenu a jednu regulárnu cenu. Ich
paprčkový guláš a držkovo-kolienkový guláš očarili porotu. 12. decembra sa chystajú na súťaž vo varení kapustnice do Šenkvíc, kde zavŕšia tohoročnú
súťažnú sezónu. V Senci sa môžete tešiť na tradičnú
zabíjačku, kde predvedú svoje kuchárske umenie.

Naše nórske dobrodružstvo pokračuje
Stredná odborná škola Senec
pokračuje druhý rok v práci
na spoločnom projekte s nórskou partnerskou školou Åsane
videregående skole v Bergene.
Spolupráca na projekte s názvom Praktické vzdelávanie
študentov a učiteľov sa začala minulý školský rok v rámci
Štipendijného programu EHP
Slovensko, ktorý je financovaný
z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
Na projekte pracujú žiaci teraz
už štvrtého ročníka SOŠ Senec, študijného odboru škola
podnikania. Zamerali sme sa
na plánovanie a manažovanie v
cestovnom ruchu založenom na
regionálnych možnostiach vo
dvoch partnerských krajinách
- v Nórsku a na Slovensku, pričom využívame rôzne marketingové nástroje.

Študenti oboch partnerských
škôl sa snažia predstaviť región Senec a región Bergen
ako atraktívne turistické destinácie. Žiaci využívajú vo svojej
práci cenné informácie získané
na základe osobnej skúsenosti
z návštev týchto dvoch krajín.
Žiaci SOŠ Senec na hodinách
ekonomických cvičení vo vybranej firme využívajúc anglický jazyk vytvárajú zaujímavé
katalógy o Nórsku.
Aj v tomto školskom roku vycestovalo v termíne od 12.10.
do 19.10. 2015 ďalších šesť
žiakov SOŠ Senec s dvoma
pedagógmi do Bergenu, aby si
rozšírili poznatky z oblasti marketingu, manažmentu a rozvinuli si zručnosti v komunikácii
v anglickom jazyku. Počas
mobility navštívili prekrásnu
prírodu v oblasti Hardanger
s farmami na pestovanie jabĺk

a výrobu jablčného muštu, fjordy a samotné mesto Bergen
s prekrásnymi starými domami.
Pre všetkých účastníkov mobi-

lity to bol neskutočný zážitok
a každý by sa veľmi rád opäť
niekedy vrátil do tejto krásnej
krajiny.
PaedDr. Oľga Hlavačková
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Zvonček ZŠ Tajovského vyzvoní školákom zaujímavosti a učí deti novinárčine
V Senci majú naše základné školy školské časopisy na vysokej úrovni. Dobre sa čítajú, pekne vyzerajú a niekedy aj získavajú ceny v rôznych súťažiach. Rozhodli sme sa venovať priestor v Mestských novinách Senčan
aj pre malých novinárov, ktorí píšu pre žiacke noviny. Začíname Zvončekom,
školským časopisom ZŠ J. G. Tajovského, ktorý už mnoho rokov prináša radosť svojim čitateľom.
Lampionový sprievod

Párty všetkých svätých

Posledný októbrový piatok
(30. októbra) sa v pastoračnom centre opäť konala Párty
všetkých svätých. Zhromaždilo sa veľmi veľa detí prezlečených za svätých a sväté,
rehoľníkov a anjelov. Naši
milí páni kapláni a animátori pripravili pre nás bohatý
program so spevom, tancom
a súťažami. Po každej zvládnutej disciplíne nás odmenili cukríkmi. Po skončení
prvej časti sme sa presunuli
do kostola a mali sme nádhernú svätú omšu len pri sviečkach. Kostol bol plný tmy, tak

ako náš svet, a každá sviečka
symbolizovala dobrý skutok,
dobrú myšlienku, dobrú dušu.
Keď skončila svätá omša, začala sa tretia časť, čiže cesta
svetla. Dostali sme lampióny,
rozdelili sme sa do skupín
a putovali sme po záhrade
pastoračného centra. Plnili
sme stanovištia a nakoniec
zastali pred nebeskou bránou. Keď nás strážni pri nej
otestovali, mohli sme ňou
prejsť a párty všetkých svätých sa skončila. Urobila nám
deťom veľkú radosť a dúfame,
že na budúci rok bude znova.
Mária Dominika Vinczeová

V deň pred 17. novembrom
päť oddelení ŠKD J.G. Tajovského usporiadalo lampionový sprievod pod názvom
„oslava svetla“. Deti 1. a 2.
ročníkov sa zišli pred budovou ŠKD o 19:00. Radosť
v očiach detí bola neopísateľná a mnohí rodičia sa i s menšími súrodencami radi pridali
a zaspomínali si na lampionové akcie z ich detstva.
Trasa viedla cez Tajovského,
časť Vajanského ulice na pešiu zónu, odtiaľ okolo Mestského úradu po Bernolákovej
a Košickej ulici. O bezpečnosť a plynulý priebeh sa postarala senecká polícia, ktorá
odviedla stopercentnú prácu.
Po polhodinovom pochode
pani vychovávateľky Monika,
Janette, Majka, Zuzka, Renatka odovzdali deti do rúk
rodičom.
Akcia tohto večera však nebola jediná. Časť detí ostala
v ŠKD na prespávačke.
monškov

Prespávačka

Takmer 60 detí zostalo v školskom klube, aby si vychutnali
tzv. prespávačku. Každé oddelenie malo svoje miesto na
karimatky a spacáky. Okolo
20:00 priniesli čerstvú pizzu,
čaj bol v réžii Janettky a večerný program sa mohol začať. Po hygiene a chutnej večeri mali deti program s pani
učiteľkami Evkou a Jarkou.
Už druhý rok po sebe nás prišiel pozrieť i pán riaditeľ Mgr.
L. Kása s manželkou. Smiech
a dobrá nálada nemali konca.
Noc však pomaly sadala aj na
očká detí a tak počas rozprávky postupne drobci zaspali
(čo sa nedá povedať o niektorých z nás). Noc bola dlhá
a pokojná.
Ranné vstávanie prebehlo už
v očakávaní čerstvých raňajok,
rodičov a užití si 17. novembra
- voľného dňa. Vyčerpané,
ale spokojné sme všetkých
vyprevadili a veríme, že prežitý zážitok ešte dlho ostane
v spomienkach detí. monškov

ZŠ na Mlynskej v Senci opäť bodovala naplno
Už tretí rok po sebe potvrdila svoje mimoriadne kvality. Získala
najvyššie ohodnotenie na celoslovenskej úrovni. A to hneď dvakrát - v tvorbe triedneho, ale aj školského časopisu.
Základná škola sa aktívne zúčastnila na XVII. ročníku
prestížnej
celoslovenskej
súťaže
triednych
a školských časopisov materských, základných a stredných
škôl PROSLAVIS 2015, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do súťaže prihlásila základná škola dva svoje časopisy - školský BLUDISKO
a triedny LIENKA. Obidva zabodovali, a to naplno. Nechali
za sebou stovku najlepších školských časopisov na Slovensku
a dosiahli prvú priečku. BLUDISKO v súťažnej kategórii celoškolských časopisov a LIENKA v kategórii triednych časopisov.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa
konalo vo štvrtok 19. novembra 2015 v Radnici mesta Žilina pod záštitou Domu Matice slovenskej v Žiline. Ocenenie si za školu prevzali pani učiteľky, ktoré svojou prácou
významne prispeli k týmto úspechom. Pani učiteľka Mgr.
Gabriela Štetková – editorka časopisu BLUDISKO a pani učiteľka Mgr. Gabriela Józanová – editorka časopisu LIENKA.
Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnili aj dvaja žiaci, ktorí významnou mierou prispeli nápadmi a príspevkami
do oboch časopisov - Adam Lysý a Marián Kubíček.

Z víťazstva sa tešia všetci žiaci i pedagógovia Základnej školy na Mlynskej ulici v Senci a tvorcom oboch časopisov želajú
do budúcna mnoho ďalších skvelých úspechov.
-gš-
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Hravo a zdravo
...Tak znie názov projektu, ktorý sa v súčasnosti realizuje na našej škole - Spojená škola, Trnavská 2, Senec. Z finančných prostriedkov, ktoré nám v dotácii
poskytlo mesto Senec, naša škola zakúpila moderné keramické tabule do všetkých tried, ktoré slúžia
k modernizácii a efektívnosti celého vyučovacieho
procesu žiakov s mentálnym postihnutím. Ide o nemalú sumu, konkrétne 3000 eur, aj vďaka ktorej sme projekt mohli zrealizovať. Touto cestou by som sa chcela
v mene vedenia našej školy, všetkých pedagógov
a žiakov poďakovať mestu Senec za ich ochotu podporiť dobrú vec – kvalitné vzdelávanie pre naše deti.
Mgr. Kristína Pavolková, (autorka projektu)

Chémia hrou
Na Základnej škole J. G. Tajovského si žiaci 8.B mohli vyskúšať novú
hru, ktorá pomáha učiť sa anorganickú chémiu. Hru vymysleli dvaja
študenti Gymnázia Juraja Hronca Aďo a Iva. Boli jedinými žiakmi v triede, ktorých bavila chémia. Spolužiakom pomáhali vysvetľovať chémiu,
keď nerozumeli prebratej látke. Po písomkách však spolužiaci zabudli, čo sa naučili. Aby si aj zapamatali, čo počuli, museli dvaja šikovní
študenti vymyslieť niečo efektívnejšie. Aďa a Ivo mali urobiť projekt na
chémiu, tak sa rozhodli urobiť chemickú hru. Nazvali ju ChemPlay. Už s
ňou pochodili konferencie a súťaže na Slovensku aj v Čechách, v Bruseli
navštívili Expo Sciences International, a boli aj vo Viedni. Chcú dať hru
vyrobiť a distribuovať do škôl.
Našim ôsmakom sa hra páčila, aj keď hrali zatiaľ jej jednoduchšiu formu vzhľadom na to, že zložitejší variant je vhodný až pre staršie ročníky. Tak uvidíme, ako obstoja po tejto hre na písomkách. MO

Pozvánka

Verejná prednáška o drogách
nezisková organizácia Lepšia cesta
si Vás dovoľuje srdečne pozvať

Potulky Indonéziou – Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
Prof. Fedor je vedcom a seneckým lokálpatriotom, ktorý vie vždy zaujať
nápadom alebo skúsenosťou, o ktoré sa rád podelí s nami. Svoje poznatky z návštevy Indonézie, jednej z unikátnych perál Juhovýchodnej
Ázie prezentoval koncom októbra v Mestskom múzeu v Senci. Čo ho
zaviedlo práve do tejto vzdialenej krajiny, vysvetlil takto: „Zoológ musí
hľadať skúsenosti v teréne. Hľadá miesta, kde je život nakoncentrovaný na maximum, kde žije obrovské množstvo živočíšnych a rastlinných
druhov, čiže hľadá centrá biodiverzity. Je málo takých miest na Zemi,
jedno z nich je Indonézia, alebo širšie vzato Juhovýchodná Ázia, ktorá sa stala mojou srdcovou záležitosťou“. Poslucháčov prekvapil fascinujúcimi faktami o pre nás nepredstaviteľných odlišnostiach prírody
a spôsobu života ľudí v Indonézii, kde každý ostrov vyniká unikátnymi
špecifikami fauny a flóry pre biológov, kultúry a obyčajov domorodého
obyvateľstva pre etnografov. V 21. storočí až zarážajú niektoré pretrvávajúce rituály domorodého obyvateľstva svojím úzkym prepojením s prírodou, alebo s úctou k posmrtnému životu manifestovanej v obradoch
spojených s manipuláciou s telesnými pozostatkami zosnulých. Indonézia neprestáva priťahovať a prekvapovať vedcov aj dobrodruhov. VCs

na verejnú prednášku

o drogovej problematike
spojenú s besedou,
ktorá sa uskutoční
vo štvrtok 10.12.2015 o 17:00
v pobočke našej organizácie v dome kultúry.

Lepšia cesta pre lepší život
Pre všetkých, ktorí majú pocit, že potrebujú fyzické
a zároveň aj psychické uvoľnenie no nevyhovuje im
aktívne cvičenie pripravila Lepšia cesta, n.o. relaxáciu.
Relaxujeme každý štvrtok o 19:00 v priestoroch Lepšia cesta, v MsKS Senec. Naraz môže u nás relaxovať
maximálne 10 ľudí. Ak máte záujem prísť si zacvičiť,
je potrebné sa vopred objednať a je nutné priniesť si
so sebou karimatku alebo deku.
Teší sa na Vás Mgr. Jana Beňušková 0904 304 304.
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KINO - KINOHITY

MOST
ŠPIÓNOV 6

6.12. nedeľa
o 18:00 2D 4,- Eur
8.12. utorok
o 18:00 2D 4,- Eur

divadelná komédia

KUMŠT

KAM AŽ SA DÁ ZAJSŤ...?!

10.12. štvrtok o 19:00 13,-Eur
Gregor Hološka, Csongor Kassai,
Martin Mňahončák, Jasmine Reza

KÚZLO ORIENTU
9.12. streda 19:00
Vstupné dobrovoľné

TICHÁ NOC

spieva zbor Radosť
s Máriou Čírovou
20.12. nedeľa o 15:00 3,- Eur

KNIŽNICA

Štúdio orientálneho tanca
SANA

Doprajte si večer plný orientálnej hudby. Naučíte sa, ako spraviť make–up
„KLEOPATRA“, ochutnáte orientálne
pochúťky, vyskúšate tanec a orientálne kostýmy.

Beseda so spisovateľom

Ľubošom Juríkom

o knihe Rok dlhší ako storočie
o Alexandrovi Dubčekovi
2.12. streda o 18:00 Vstup voľný

SNEHOVÁ
KRÁĽOVNÁ 2

11.12. piatok o 18:00 3D 6,- Eur
18.12. piatok o 18:00 2D 4,- Eur
19.12. sobota o 15:30 2D 4,- Eur

KINOSÁLA

Predvianočné posedenia
s deťmi zo ŠK a MŠ
Vstup voľný

LABYRINT

ŠKOLA
ANJELOV

12.12. sobota 16:00 2,50 Eur

Divadlo JaKi

Hlavný hrdina anjel Hustá Hmla je v škole
už stovky rokov......fúú to je riadny nezbeda! Vyrušuje a nahovára svojho nového
spolužiaka na skvelé kúsky, na ktorých
sa môžete riadne zasmiať a pospomínať
na školské časy. Pán učiteľ veľa nebeského potu vypotí, než tých dvoch niečo
anjelské naučí. Alebo nenaučí ? Príďte sa
pozrieť aj vy, ako sa to celé skončí. A keď
budete poslušní, isto príde aj Mikuláš.

divadelná nedeľa

O ZAKLIATOM
MIKULÁŠOVI
DIVADLO NA HOJDAĆKE
6.12. nedeľa o 15:30 3,- Eur

Divadlo pre všetky deti, ktoré chcú
pomôcť Anjelovi odčarovať Mikuláša.

VIANOČNÉ
POHĽADNICE
OZ Šidielko

5.12. sobota 9:30

4,- Eur

Dielničky so Šidielkom pre malých
aj veľkých.

VIANOČNÝ KONCERT
ŽIAKOV ZUŠ
Fándlyho Senec
16.12. streda 17:30
Vstupné dobrovoľné

Koncert žiakov hudobného
odboru ZUŠ Fándlyho
v Senci pre všetkých priaznivcov
mladých talentov.

SENČAN december 2015

KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko Senec

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

PRÍDE
K NÁM
MIKULÁŠ
ÍRSKA KLIATBA

MOJIM NÁRODOM
- PRÍBEHY Z VEĽKEJ
VOJNY
„Népeimhez“ - történetek
a nagy háborúból

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA
A SENECKO

A Szenc környékiek és az első
világháború

Výnimočné výstavy, vďaka ktorým nahliadnete do života vojakov na frontoch
v 1.svetovej vojne. Uvidíte množstvo
spomienkových predmetov, fotografií,
dokumentov, zbraní, autentické filmové
zábery ... Navštívte túto pútavú expozíciu
a zoznámte sa s vtedajším vojnovým dianím, s osudmi a príbehmi účastníkov
z nášho regiónu.
25.11. 2015 – 29.04. 2016 Vstup voľný

Prezentácia knihy

Zoltána Kőrösa
„Muszkaföldön“

(v maďarskom jazyku)
9.12. streda o 19:00 Vstup voľný
2015. december 9-én 19.00 – Kőrös
Zoltán „Muszkaföldön“ című könyvének
bemutatója

PRIPRAVUJEME
KURZY V LABYRINTE

Orientálne štúdio tanca Sana.
Organizuje kurzy orientálneho tanca v Senci
už od roku 2007. Orientálny tanec vychádza
z prirodzeného pohybu, to znamená,
že ho môže robiť každá žena. Práca s bokmi
v kombinácii s krokmi, jemnými pohybmi rúk
a fascinujúcim trasením, prináša okrem radosti aj upevnenie zdravia, posilňuje chrbtové
svalstvo, výrazné zlepšenie držania tela.
Pravidelné hodiny orientálneho tanca prebiehajú MsKS Labyrint vo štvrtok od 18:20
do 20:20.
Ukážková - prvá hodina je zdarma.
www.brusnetance.szm.sk,

tanaklacova@gmail.com
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7.12.
pondelok

1.2.2016 o 19:00, kinosála

predpredaj vstupeniek od 11.12.2015

BIBLIA NA CESTÁCH

Unikátna putovná výstava pre ZŠ, SŠ,
ŠK a širokú verejnosť.

od 11.1 do 29.1.2016 Vstup voľný

PODUJATIA V MESTE

TRADIČNÉ VIANOČNÉ
TRHY
V SENCI
7.12. do 20.12.
Na Námestí pred MsKS

Vám ponúkajú:
vianočné ručne vyrobené výrobky, dekorácie, čaje, bylinky,
minerály a občerstvenie.
Kultúrny program:
11.12. piatok o 16:00
školský vianočný trh
- ZŠ Tajovského
12.12. sobota o 17:00
Igrici - mládežnícky ľudový
orchester
13.12. nedeľa o 17:00
Vienok - detský folklórny
súbor
18.12. piatok o 16:00
školský vianočný trh
- ZŠ s VJM
19.12. sobota o 17:00
Borovienka – ľudová hudba
20.12. nedeľa o 17:00
Dopravár – folklórny súbor

8:00 - 12:00

MIKULÁŠ

v MŠ a v uliciach Senca
s vrecom plným sladkostí

o 15:00

MsKS Labyrint 2. poschodie

VI. ročník vianočnej mestskej
výtvarnej súťaže pod názvom

SENEC – MESTO,
V KTOROM ŽIJEM

Vernisáž výstavy, vyhodnotenie
súťaže a udeľovanie cien.
Výstava trvá: 7.12. 2015 - 18.12. 2015

o 16:30

námestie pred budovou MsKS

POLEPŠOVŇA ČERTOV
Veselý komický príbeh o čertíkovi,
ktorý sa polepšil.
(V prípade zlého počasia sa
podujatie uskutoční v kinosále.)
Pre deti má Mikuláš sladké
darčeky.

7.12. pondelok o 17:30

ROZSVIETENIE
VIANOČNÉHO
STROMČEKA
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka
11:00 – 12:00
LABYRINT 		
9:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka
12:00 – 13:00
POKLADŇA KINA
15:00 – 19:30
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek je 7 dní.

www.msks-senec.sk,
www.kinosenec.sk
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Nádherná Ave Maria v kostole sv. Mikuláša
Koncert duchovnej hudby pod názvom AVE MARIA sa konal 1.novembra 2015 v kostole sv. Mikuláša v Senci. Zaznela chrámová hudba slovenských skladateľov M. Schneidera
- Trnavského, Jána Levoslava Bellu a Ladislava Stančeka.
Ako interpreti sa predstavili koncertný umelec Tomáš Šelc,
sólista Opery SND, interpret mnohých operných postáv
na pódiách európskych operných scén, zároveň pedagóg
spevu a dirigent speváckeho zboru Stella pri ZUŠ v Senci.
Na organe ho sprevádzal koncertný umelec Marek Vrábel,
pedagóg hry na organe na VŠMU v Bratislave.
Koncert bol krásnym umeleckým a duchovným zážitkom.
Koncert sa mohol uskutočniť aj vďaka podpory Ministerstva kultúry SR a Hudobného fondu.
H.Č.







Cestovný poriadok
Číslo

Názov zastávky

Pondelok - Piatok
▼

▼

Sobota
▼

▼

Nedeľa/Sviatok
▼

16.30

▼

27

Svätý Martin

26

Slávičia

1

BUS stanica

6.45

8.25

10.10

15.00

16.15

17.50

19.05

8.50

10.25

13.00

14.35

7.55

13.05

2

Čerešňová (Malý Biel)

6.50

8.30

10.15

14.55

16.10

17.45

19.00

8.55

10.30

12.55

14.30

8.00

13.00

3

Pezinská (Nové sídlisko)

6.53

8.33

10.18

14.52

16.07

17.42

18.57

8.58

10.33

12.52

14.27

8.03

12.57

4

Bratislavská

6.56

8.36

10.21

14.49

16.04

17.39

18.54

9.01

10.36

12.49

14.24

8.06

12.54

5

Tesco

6.57

8.37

10.22

14.48

16.03

17.38

18.53

9.02

10.37

12.48

14.23

8.07

12.53

6

Pri Búroši

7.00

8.40

10.25

14.45

16.00

17.35

18.50

9.05

10.40

12.45

14.20

8.10

12.50

7

Karola Šišku (Bratislavská)

7.05

8.45

10.30

14.40

15.55

17.30

18.45

9.10

10.45

12.40

14.15

8.15

12.45

8

Lesopark (Nezábudka)

7.09

8.49

10.34

14.36

15.51

17.26

18.41

9.14

10.49

12.36

14.11

8.19

12.41

9

Turnianska (Mlynský Klin)

7.12

8.52

10.37

14.33

15.48

17.23

18.38

9.17

10.52

12.33

14.08

8.22

12.38

10

Gardens (Bus zastávka)

7.14

8.54

10.39

14.31

15.46

17.21

18.36

9.19

10.54

12.31

14.06

8.24

12.36

11

Šamorínska (Zelený dvor)

7.17

8.57

10.42

14.28

15.43

17.18

18.33

9.22

10.57

12.28

14.03

8.27

12.33

12

Železničná (Žel. stanica)

7.20

9.00

10.45

14.25

15.40

17.15

18.30

9.25

11.00

12.25

14.00

8.30

12.30

13

Letná

7.22

9.02

10.47

14.23

15.38

17.13

18.28

9.27

11.02

12.23

13.58

8.32

12.28

14

Kysucká

7.24

9.04

10.49

14.21

15.36

17.11

18.26

9.29

11.04

12.21

13.56

8.34

12.26

15

Kalinčiakova

7.26

9.06

10.51

14.19

15.34

17.09

18.24

9.31

11.06

12.19

13.54

8.36

12.24

1

BUS stanica

7.29

9.09

10.54

14.16

15.31

17.06

18.21

9.34

11.09

12.16

13.51

8.39

12.21

16

J. Csermáka

7.32

9.12

10.57

14.13

15.28

17.03

18.18

9.37

11.12

12.13

13.48

8.42

12.18

17

Fraňa Kráľa/Tehelná

7.34

9.14

10.59

14.11

15.26

17.01

18.16

9.39

11.14

12.11

13.46

8.44

12.16

18

Fraňa Kráľa (Kaufland)

7.35

9.15

11.00

14.10

15.25

17.00

18.15

9.40

11.15

12.10

13.45

8.45

12.15

19

Boldocká cesta (Lidl, ZŠ)

7.36

9.16

11.01

14.09

15.24

16.59

18.14

9.41

11.16

12.09

13.44

8.46

12.14

20

Slnečná

7.37

9.17

11.02

14.08

15.23

16.58

18.13

9.42

11.17

12.08

13.43

8.47

12.13

21

Štefánikova

7.39

9.19

11.04

14.06

15.21

16.56

18.11

9.44

11.19

12.06

13.41

8.49

12.11

22

Školská (Gymnázium)

7.40

9.20

11.05

14.05

15.20

16.55

18.10

9.45

11.20

12.05

13.40

8.50

12.10

23

Fándlyho (MŠ)

7.41

9.21

11.06

14.04

15.19

16.54

18.09

9.46

11.21

12.04

13.39

8.51

12.09

24

Sokolská (ZŠ)

7.43

9.23

11.08

14.02

15.17

16.52

18.07

9.48

11.23

12.02

13.37

8.53

12.07

25

Svätoplukova (BILLA)

7.45

9.25

11.10

14.00

15.15

16.50

18.05

9.50

11.25

12.00

13.35

8.55

12.05

1

BUS stanica

7.50

9.30

11.15

13.55

15.10

16.45

18.00

9.55

11.30

11.55

13.30

9.00

12.00

26

Slávičia

9.52

27

Svätý Martin

9.45

▲

▲

16.42

13.22

10.17
10.10
▲

▪
▪
▪
▪
▪

13.15

▲

▲

▲

Počet obratov: Pondelok- Piatok: 7 , Sobota: 4, Nedeľa/Sviatky: 2
Nejazdí sa: Nový rok (1.1.) , Veľkonočný pondelok , Prvý sviatok vianočný (25.12.)
31.12. sa jazdí ako v Sobotu
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na meškanie v časovom harmonograme v závislosti od hustoty cestnej premávky
Symboly ▼▲ znázorňujú smer jazdy MAD Senec

Povinnosti cestujúceho
1. Cestujúci je povinný: A) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných
cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory
dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval cestujúcich a osádku autobusu, B) poslúchnuť pokyny a príkazy člena
osádky autobusu, ktoré smerujú k zabezpečeniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
2. Cestujúcim nie je dovolené: prihovárať sa vodičovi počas jazdy, pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať
na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč), otvárať dvere vozidla a vyhadzovať
z vozidla odpadky a iné predmety, fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich, zdržiavať
sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

Vylúčenie osôb z prepravy
1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo
návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť
cestujúcim na ťarchu.
2. Vodič alebo iný člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť: osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť
premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, osoby, ktoré aj po upozornené pracovníka dopravcu
nedodržiavaj ustanovenia prepravného poriadku.
3. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby
vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

▲

Platné od 1.11.2015
Osobitné práva niektorých cestujúcich
1. Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S)
a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.
2. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu,
umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

...celý prepravný poriadok najdete na stránke mesta alebo v interiéri premávajúceho autobusu.
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Kultúrno-osvetový pracovník
roka zo Senca

Úspechy Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej
Hoci sa školský rok začal len pred troma
mesiacmi, Súkromná ZUŠ R. Madarászovej má za sebou viacero úspechov. Výtvarný odbor pod vedením pani učiteľky
Lucie Čarnogurskej sa môže pochváliť
oceneniami v súťaži Bohúňova paleta,
ktoré získali žiaci Veronika Rickerová
a Alexander Bachár. Od júna zdobia fasádu a okná starého domu v Bratislave,
ktorý stojí vedľa Dómu Sv. Martina, práce žiakov školy. „Maľby sme vytvorili
na motívy maliara Albína Brunovského
a momentálne budú naše práce súčasťou
celoslovenskej putovnej výstavy,“ hovorí
L. Čarnogurská.
V hudobnom odbore bol klavirista Adam
Rajczy spolu s pánom učiteľom Petrom
Pätoprstým pozvaný na účasť v projekte
Bartókozmos, ktorý organizovala VŠMU.
Projekt združoval mladých klaviristov
zo ZUŠ a konzervatórií a bol venovaný
klavírnym dielam Bélu Bartóka. Výsled-

kom projektu bol záverečný slávnostný
koncert.
Tanečný odbor a súbor Setas sa zúčastnili troch celoslovenských tanečných súťaží na Myjave, v Bratislave a v Gbeloch.
Mesto Senec reprezentovali tanečníci
vo veku 5 – 18 rokov úspešne: priniesli deväť pohárových ocenení (2x prvé miesto,
6x druhé miesto a jedno tretie miesto).
Hudobno-dramatický odbor so svojím teenagerským muzikálom Free Boys absolvoval predstavenia v Senci aj v Bratislave
a na jar sa muzikál chystá na koncertnú
šnúru po strednom Slovensku. V decembri HDO odpremiéruje nový detský muzikál Pipi dlhá pančucha, ktorý je spracovaním známej detskej rozprávky o svojskom
dievčatku. Celá produkcia od scenára,
hudby, choreografií až po kostýmy je
v rukách Súkromnej ZUŠ a predstavenia sú naplánované na 2. a 3. decembra v Kultúrnom dome v Senci. (km)

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
každý rok udeľuje ocenenie Kultúrno–osvetového pracovníka v Bratislavskom kraji.
Toto ocenenie sa udeľuje jednotlivcom,
kolektívom a združeniam, ktoré dlhodobo
pôsobia v oblasti kultúry. Poslaním ocenenia je upriamiť pozornosť širokej verejnosti
na osobnosti, ktoré rôznym spôsobom
prispeli k rozvoju kultúry kraja.
Tento
rok
získala cenu
Kultúrno- osvetového
pracovníka
S e n č a n ka
Renáta
Rovňáková
Madarászová,
ktorá
si ocenenie
prevzala počas slávnostného večera
v
Zrkadlovom
háji.
„Ocenenie
je
pre
mňa
malým
prekvapením,
ktoré
ma
potešilo.
Kultúra
a práca v oblasti umenia a výchovy detí
je pre mňa poslaním,“ hovorí R. Rovňáková. Titul získala na základe dlhoročného
organizovania kultúrnych aktivít, úspešného vedenie tanečného súboru SETAS
a za 10-ročné usporadúvanie celoslovenskej výtvarnej, hudobnej a tanečnej súťaže
Senecká Dúha.
(db)

EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2015
Medzinárodný filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM sa
stal vďaka Festivalovej TOUR celoročným projektom, ktorý prináša do 50 miest v rámci celej SR to najlepšie z festivalu. Senec privítal prehliadku 21. októbra. U nás prebiehala prehliadka
pre detské publikum vo forme Junior festivalu a pre širokú
verejnosť vo forme poobedného filmového programu s výberom víťazných filmov a sprievodného programu. Učitelia, deti
aj rodičia sa zapojili do zberu starých mobilov pre ekologickú recykláciu. Podujatie aj takouto formou učí mladú generáciu, ako byť zodpovednými, aktívnymi a dobročinnými. ETF

Beseda o nápaditých knižkách
V Mestskej knižnici si deti základných škôl mohli doslova vychutnať besedu s autorom detských knižiek Branislavom Jobusom, ktorý má talent aj na rozprávanie o svojich netradičných zápletkách a vtipne pomenovaných postavách. Muflón
Ancijáš, komisár Mrodge či pijavica Sosámráda sú postavy,
ktorých príhody zavedú čitateľa na mnoho zaujímavých miest
z veľmi zaujímavých dôvodov. Bavili sa nielen deti, ale aj pani
učiteľky a tety knihovníčky.
MO
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Gyászol a szenci pedagógustársadalom
2015. november 7-én, életének 79. évében elhunyt Mgr. Szabó László a Szenci MTNy Gimnázium
és Leány- Szakközépiskola volt igazgatója, tanára. Végső búcsút 2015 november 11-én vettek
tőle a szenci temető ravatalozójában.
„1997-ben, harmincnyolc év után nyugdíjba vonultam. Életem legszebb éveit töltöttem ebben az
iskolában, és remélem, hogy volt diákjaim örömmel emlékeznek vissza az együtt töltött tornaórákra, sítúrákra és kirándulásokra.”- így emlékezett nemrég élete meghatározó színterére a tanár úr.
Szabó László az ötvenes években kezdett el tanítani Szencen, tanári és társadalmi munkássága
csakhamar városunk ismert és megbecsült személyiségei közé emelte őt. Kollégái, volt diákjai
leginkább szenvedélyes sportszeretetét, különösen a kézilabdához való kötődését emelik ki. Szigorú és következetes tanár volt. Becsülettel, hivatástudattal végezte munkáját nyugdíjazásáig
és azon túl is. Az utolsó éveit csendes visszavonultságban élte.
Tisztelgünk emléke előtt.

Senecká pedagogická obec smúti
7. novembra 2015 vo veku 79 rokov nás navždy opustil Mgr. Ladislav Szabó, bývalý riaditeľ a stredoškolský učiteľ Gymnázia
a Dievčenskej odbornej školy s VJM v Senci. Posledná rozlúčka s ním sa konala 11. novembra 2015.
„Do dôchodku som išiel v roku 1997, po tridsiatich ôsmich rokoch. Najkrajšie roky svojho života som prežil v tejto škole a dúfam, že aj moji bývalí študenti si spomínajú s radosťou na spoločne trávené vyučovacie hodiny, lyžiarske kurzy a výlety“ – takto
si nedávno zaspomínal pán profesor na najvýznamnejšiu etapu svojho života. Ladislav Szabó začínal v Senci svoju pedagogickú dráhu v päťdesiatych rokoch. Na základe svojej profesionálnej aj spoločenskej angažovanosti sa čoskoro zaradil medzi
známe a uznávané osobnosti nášho mesta. Bývalí kolegovia aj študenti vyzdvihujú najmä jeho vášnivú lásku k športu, predovšetkým k hádzanej. Bol prísnym a zásadovým učiteľom. Svoju prácu robil svedomito a zanietene až do odchodu, ale aj po
tom vyučoval pár hodín telocviku. Posledné roky prežíval v tichom utiahnutí.
Česť jeho pamiatke!

MEGHÍVÓ-POZVÁNKA
a Kossuth-díjas GHYMES
„MENDIKA“ című jótékonysági
koncertjére,
amely
a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola kórusának közreműködésével 2015. december 6-án a szenci katolikus templomban 15.00
órai kezdettel kerül megrendezésre.A koncert bevétele a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola hátrányos helyzetű tanulói részére kezdeményezett karácsonyi gyűjtést
segíti. A rendezvény védnöke PhDr. Németh Gabriella
(MKP), a Pozsony-megyei
közgyűlés alelnöke. Jegyelővétel a SZMA Alapiskola
titkárságán, vagy telefonon:
0905 61 00 22. Támogatói
jegy ára: 3,- euro

na benefičný koncert skupiny GHYMES, nositeľa Kossuthovej ceny. Vystúpenie sa
uskutoční 6. decembra 2015
o 15:00 v seneckom katolíckom kostole za spoluúčinkovania zboru ZŠ Alberta Molnára Szencziho.
Výťažok z koncertu sa stane
súčasťou vianočnej zbierky, ktorú organizuje ZŠ Alberta Molnára Szencziho
na podporu žiakov zo sociálne slabších rodín. Patronát nad podujatím prevzala PhDr. Gabriella Németh
(SMK),
podpredsedníčka
BSK. Vstupenky sú v predpredaji na sekretariáte ZŠ A.
M.Sz. alebo na tel. č.: 0905
61 00 22. Benefičné vstupné:
3 eurá.

Nyílt napot tartottunk
A Közös Igazgatású MTNy Iskola nyílt napján, 2015. november
9-én, 53 kilencedikes vett részt. Tanórákat látogathattak, megismerkedhettek az egyes szakokkal, a felvételi kritériumokkal,
beszélgethettek tanárainkkal és diákjainkkal, akik műsorral
kedveskedtek a vendégeknek. A látogatóknak elmondtuk,
hogy iskolánk az egyetlen magyar tanítási nyelvű, szakképesítést is nyújtó középiskola Pozsony megyében. Intézményünk
családias hangulatú. Célunk az, hogy elősegítsük diákjaink
munkapiaci és társadalmi érvényesülését.
Közös Igazgatású MTNyI

Mali sme Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí v Spojenej škole s VJM sa konal
9. novembra 2015. Prišlo 53 deviatakov, ktorých čakali ukážkové vyučovacie hodiny, informácie o študijných odboroch
a o prijímacom konaní. Hostia sa porozprávali s učiteľmi a študentmi, ktorí ich vítali kultúrnym programom. Naša škola je
v rámci BSK jedinou strednou školou s vyučovacím jazykom
maďarským, ktorá poskytuje aj odbornú kvalifikáciu. Naším
cieľom je, aby si všetky naši absolventi našli profesionálne
a spoločenské uplatnenie.
Spojená škola s VJM

Befedtük az óvoda teraszát

Zastrešili sme terasu škôlky

Már régóta szerettük volna megoldani, hogy a Szenczi Molnár Albert Óvoda óvodásai rossz időben is élvezhessék a friss
levegő jótékony hatását. Végül Pozsony megyétől kaptunk
4000.- euró értékben támogatást egy pályázat keretében az
udvarra nyíló terasz befedésére. További, mintegy 600,- eurónyi költséget a Szülői Szövetségünk fedezett. Az ovisaink
nevében is köszönjük az anyagi és minden egyéb támogatást,
valamint a kivitelezők kitűnő munkáját.
Popálená Ildikó, a Szülői Tanács elnöke

Už dávnejšie sme sa usilovali o to, aby škôlkari Materskej školy Alberta Molnára Szencziho mali možnosť byť na čerstvom
vzduchu aj za nepriaznivého počasia. Napokon náš projekt
na zastrešenie terasy na dvore našej škôlky podporil Bratislavský samosprávny kraj sumou 4000 eur. Ďalších cca 600 eur priplatilo združenie rodičov z vlastných zdrojov. Aj v mene našich
škôlkarov ďakujeme za všetky formy podpory a za kvalitnú realizáciu projektu.
Ildikó Popálená, predsedníčka Združenia rodičov
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Lezárult a XLVI. Szenczi Molnár Albert Napok műsorfolyama
A szenci magyar közösség másfél hónapon keresztül 10 rendezvénynap keretében 14 társadalmi és kulturális eseménnyel
emlékezett meg Szenczi Molnár Albertről, akinek a személye és a csaknem fél évezred távlatából máig ható életműve fontos
összetevője közösségünk nyelvi, kulturális és történelmi azonosságtudatának.

Zavŕšil sa program XLVI. Dní Alberta Molnára Szencziho
Senecká maďarská komunita v priebehu poldruha mesiaca, v rámci 10 dní a 14 kultúrnych a spoločenských podujatí si pripomenula Alberta Molnára Szencziho, ktorého osobnosť a životné dielo živo pôsobí aj z takmer pol tisícročnej perspektívy. Je dôležitou súčasťou našej jazykovej, kultúrnej a historickej identity.
Múlt havi számunkban október 19-ig köV minulom vydaní Senčana sme sledovali
vettük az eseményeket. Október 25-én,
dianie do 19. októbra. 25. októbra v Jelke a
Jókán és Rétén a református templomv Reci, v kostole reformovanej cirkvi, Imre
ban tartott nagy sikerű előadást „Szállj
Vadkerti, Attila Zsapka a Dávid Sipos predsólyom szárnyán“ címmel Vadkerti Imre,
stavili literárno-hudobné pásmo s názvom
Zsapka Attila és Sipos Dávid. Október 27„Leť na krídlach sokolích“. 27. októbra v seén a szenci művelődési házban a Szenneckej kinosále sme vítali prvákov základci járás elsőseit köszöntöttük. A Rákóczi
ných škôl s vyučovacím jazykom maďarSzövetség idén is ösztöndíjban részesíským okresu Senec. Rákóczi Szövetség
tette azokat az elsősöket, akiket szüleik
udelil štipendiá prváčikom okresu, zapísamagyar tannyelvű alapiskolába írattak. A
ným do základných škôl s VJM. Podujatie
rendezvényt Duray Rezső a Szenc- és Vimoderoval Rezső Duray, predseda Zdrudéke Társulás elnöke moderálta. A kisisženia Senec a okolie. V prestávkach vykolások műsorának szüneteiben felszólalt
stúpení žiačikov sa ujali slova József Halzl
Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke,
- predseda združenia Rákóczi Szövetség,
Jókai Tibor a Pedagógusszövetség orszáTibor Jókai – predseda Združenia maďargos elnöke, Huber László Kőszeg polgárských pedagógov na Slovensku, László
Óhaj
mestere, Németh Gabriella Pozsony meHuber - primátor mesta Kőszeg, Gabriella
Szeretet, szeretet, merre vagy a földön?
gye alelnöke, valamint Hoffmann Rózsa a
Németh - podpredsedníčka BSK a Rózsa
Mért nem térsz be hozzánk? Oly nagy a hiányod!
Magyar Országgyűlés képviselője. OktóHoffmann - poslankyňa maďarského parMért zárt a mi szívünk? Mért nem jössz már rögtön?
ber 28-án a Kor-Zár együttes mutatta be
lamentu. 28. októbra v MsKS predstavila
Gyarló lépteinket te még nem vigyázod?
Karácsony jöttével azt kérem, kívánom:
Szencen a „Mozi“ című hanghordozójuk
skupina Kor-Zár svoje nové CD vydané pri
Költözz minden szívbe az egész világon!
anyagát a művelődési ház nagytermében.
príležitosti štvrťstoročného jubilea skupiny
November 4-én ugyanott mutatkozott be
pod názvom „Mozi“. 4. novembra sa konaNélküled nincs semmi, sivár így az élet,
a Szőttes Kamara Néptánccsoport „Hálo vystúpenie folklórneho súboru Szőttes
Pedig be jó lenne, ha testvérek lennénk!
rom a…” című műsorával. A közönség
s programom „Három a...” Diváci sa poNem tennénk már rosszat, csak a jót és szépet,
állva tapsolva köszönte meg a fergeteges
ďakovali aplauzom za strhujúci zážitok.
S örök szeretetben csak testvérként élnénk!
élményt. A zárónap november 7. volt,
Záverečným dňom reťazca podujatí bol 7.
Karácsony te áldott, ajándékot hozz:
amikor a Szenczi Molnár Albert Alapiskonovember, kedy v ZŠ s VJM Alberta MolTeljünk szeretettel, hadd távozzon a rossz!
lában ünnepi záróműsort adtak az iskola
nára Szencziho predviedli žiaci školy závediákjai és a A Farkas, a Mézes a Német
rečný program v réžii Gabrielly Rakyty pod
Térj be a lelkünkbe, s te szív, dobogj vele,
Olyan lesz életünk, milyennek kell lenni,
meg a Bob verséneklő együttes „Szenczi
názvom „Odkaz Alberta Molnára SzencziEzt mondja minekünk a karácsony este:
Molnár Albert hagyatéka” címmel Rakyta
ho“ s hudobnou skupinou „A Farkas,
Tanuljuk meg végre már egymást szeretni!
Gabriella rendezésében. Az ünnepi bea Mézes, a Német meg a Bob“. Slávnostný
Mert hisszük, mert hiszem: csak a szeretet győz,
szédet Csáky Pál, az MKP EP képviselője
prejav predniesol Pál Csáky, poslanec EP
Ezért bizonyára örökre itt időz!
mondta. Ezután „Leltár: Hegyek és viza SMK. Potom bola otvorená výstava
zek“ címmel Hamerlík László hidrobiolóhydrobiológa Lászlóa Hamerlíka z jeho
Szent karácsony kérlek, add a szeretetet,
gus természetfotóiból nyílt kiállítás. A renfotografií pod názvom „Inventár: Hory
És tanítsd szeretni már minden nemzetet!
dezvény Szenczi Molnár Albert reliefjének
a vody“. Na záver sa kládli vence k reliéfu
Mgr. Katona Roland
megkoszorúzásával zárult.
VCs
Alberta Molnára Szencziho. Foto: Agárdy G.

Győzelem a HEURÉKA! versenyen

Víťazstvo na súťaži HEURÉKA!

Gimnáziumunk három diákja, Simon Dóra, Takács Péter és
Tirinda Eszter állhatott fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára Gútán a 2015 november 12-én megrendezett „HEURÉKA!
- V. Magyar Tudománytörténeti Vetélkedőn”, amely a „Tudományok napja” rendezvény részét képezte. Diákjaink és tanárnőjük Filler Krisztina délelőtt Ozogány Ernő villamosmérnök a
,,Titanic-szindróma című előadását, majd Sógor Dániel egyetemi tanár az ,,Arab Tavasz, Arab Világ – Iszlám Világ” témakörével foglalkozó előadását hallgatták meg. Ezek után kezdetét
vette a nagy megmérettetés. Gimnazistáinknak hét fordulón
keresztül kellett bizonyítaniuk tudásukat a ,,Magyar feltalálók
a közlekedés történetében” témában. Az elért 1. helyezéshez
gratulálunk és büszkék vagyunk rátok.
Filler Krisztina

Gymnazisti, Dóra Simon, Péter Takács a Eszter Tirinda sa postavili 12. novembra 2015 v Kolárove na pomyselný najvyšší stupienok víťazov na súťaži ,,HEURÉKA! – V. Maďarská vedecko-historická súťaž”, ktorá sa konala v rámci podujatia „Deň vedy“.
Študenti v sprievode učiteľky Krisztiny Filler si doobeda vypočuli prednášku elektroinžiniera Ernő Ozogánya pod názvom
„Syndróm Titaniku” a univerzitného profesora Dániela Sógora
o problematike „Arabská jar, Arabský svet – Islamský svet”. Po
prednáškach sa začalo veľké zápolenie. Gymnazisti museli v
siedmich súťažných kolách presvedčiť porotu o hĺbke svojich
vedomostí v problematike pod názvom „Maďarskí vynálezcovia
v histórii dopravy“. Gratulujeme k vybojovanému prvenstvu a
sme na vás hrdí.
Filler Krisztina
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Narodili sa
Romana Preisinger, Diana Bučeková,
Branislav Fekete, Dominik Hruška,
Petra Hrušková, Nikolas Kováčik,
Richard Várady, Karolína Rigová,
Italia Stojková, Matúš Gálik,
Belinaj Maksuti, Venezia Kudríková,
Emily Noskovičová, Daniel Bučan,
Oliver Vince, Hana Krivošíková,
Sebastian Chmelo,
Alexandra Miskovicová, Natália Rolková,
Sara Noskovičová, Júlia Vidrová,
Adela Šnejtová, Hana Šnejtová,
Erik Dvorský, Elizabeth Suchá,
Amália Vaško
Manželstvo uzatvorili
František Perička – Pavlína Drinková
Juraj Ďurán – Miroslava Marcineková
Dušan Šupala - Hana Mišinová
Ladislav Manczal - Michaela Kurucová Krupicerová
Stanislav Nosko - Ivana Ivancová
Andrej Ivan – Simona Fodorová
Martin Ďuratný - Mária Pagáčová
Branislav Štellár – Daniela Slezková
Stanislav Schwarc – Monika Szulcsánová
Karol Ferenczy – Ivana Lučková
Bohumil Hrdlička – Katarína Mokošová
Ján Kubanda - Terézia Dugovičová
Marian Méry – Petra Horváthová
Blahoželáme jubilantom
Dňa 02.novembra oslávil svoje krásne 70.narodeniny Imrich
Bordács. „V knihe života tvojho
strana 70 sa otvára, pripíjame si
s Tebou perlivým vínom z pohára.
Vďaka za lásku, sme v tichom dojatí, buď s nami ďalších veľa rokov
vo vrúcnom objatí.“
Všetko najlepšie z úprimného srdca želá manželka Iluška, dcéra Iveta s manželom, dcéra
Helena, syn Imrich, vnučka Mirka a za všetkých posiela božtek vnúčik Jakubko.
Jednota dôchodcov
Anna Šalkovičová (80), Helena Ballová (70),
Antónia Bednárová (70), Eva Sabová (65)
Klub dôchodcov
Eva Sabová (65), Tomáš Szkurák (65)Helena
Ballová (70), Mária Bullová (75), Alžbeta
Hranková (75), Margita Poláková (75), Viera
Sabová (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Mária Majová (65), Eva Szabová (65)
Navždy nás opustili
Jan
Opavský
(1947),
Oľga
Kiššová (1954), Ondrej Minczinger (1945),
Rudolf Porubský (1945), Jaroslav Kadnár (1944), Mgr. Ladislav Szabó (1936),
Pavol Horváth (1939), Mária Holická (1943),
Ján Bacigál (1964)
Cez rosu v očiach slza sa tlačí, na tvári nekonečne dlho páli. Len minúta s tebou to mi
stačí, či len okamih krátky ospalý. Tak hlavu
do vankúša skrývam a prosím
nech sa mi s tebou aspoň sníva.... Dňa 29.11.2015 uplynulo
6 rokov čo nás navždy opustila
naša mamička, babička, manželka a sestra Anna Baďuríková s
láskou spomíname.

So smútkom v srdciach a s láskou
si spomíname na nášho milovaného Karola Bedeča, ktorého dvadsiate tretie výročie úmrtia si pripomíname 26. decembra. Smútiaca
rodina
Všetko si nám dal, Všetko si pre
nás robil, V srdciach našich budeš
večne žiť, Lebo si veľmi miloval.
Dňa 10. decembra uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný Gabriel Bordács. S láskou
naňho spomínajú smútiaca manželka, synovia, vnučka a ostatná rodina. Veľmi
nám chýbaš.
18.12.2015
uplynie
dvadsať
rokov
od
chvíle,
čo nás navždy opustila naša mamička Mária Hudecová. Roky plynú, ale žiaľ a smútok v srdci zostávajú. S láskou si na ňu spomínajú
synovia Rudolf a Miroslav s rodinami a dcéra
Amália s manželom.
Osud je niekedy krutý, nevráti čo
vzal... Zostanú spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 8.12. si pripomíname
15. výročie úmrtia Ladislava Jánoša. S láskou manželka Milka, deti Ladislav, Bibiána, Miroslava a Martina
s rodinami, brat Ľubomír.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať,
budeme otecko drahý, stále na Teba spomínať. Navždy nás opustil dňa 21.10.2015 vo
veku 68 rokov, manžel, otec, dedko, Janko
Opavský, preto sa chceme všetkým poďakovať, ktorý sa s ním prišli rozlúčiť 23.10.2015.
Ďakuje smútiaca rodina
Odišiel si tichúčko, niet ťa medzi nami, v našich srdciach ale
žiješ stále spomienkami. Dňa
12.12.2015 uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil Ján Koščo. S
láskou a úctou spomína celá rodina.
Odišiel si tichúčko, niet ťa medzi
nami, v našich srdciach ale žiješ
stále spomienkami. Dňa 15. 2. 2016
uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil Ľudovít Lasser. S láskou a
úctou spomína celá rodina.
Dňa 12. novembra uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko, pradedko a prapradedko František Michalek. S láskou na
neho spomína manželka Božena,
deti s rodinami a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Márne ho naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú... Dňa
10. decembra uplynulo 37 rokov,
kedy nás navždy opustil náš milovaný Tibor Piroška. S láskou spomína
manželka s celou veľkou rodinou.

V tomto roku sme si pripomenuli 15. výročie
úmrtia Zdenka Putnu a 45. výročie úmrtia jeho
otca Jozefa Putnu s úctou rodina Putnová, Papová, Kačová. Pri príležitosti 15. výročia úmrtia Márie Putnovej s úctou
a láskou v srdci spomína dcéra Vierka s rodinou, brat Stano s rodinou,
nevesta Erika, vnúčatá s rodinami.

S láskou v srdci spomíname na
našich drahých rodičov Katarínu
a Františka Reisingerových.
Všetci,
ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú modlitbu. Spomínajú dcéry Renáta,
Katarína a syn Peter s rodinami.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo
uteká. No každý deň mamička,
ocko patrí Vám naša spomienka.
Osud Vám nedoprial dlhšie s nami
byť, ale v našich srdciach budete
stále žiť. Dňa 28.11. uplynulo jedenáste výročie smrti našej drahej mamičky
a babičky Irenky Slovákovej
a 27.12. deviate výročie nášho
ocka a dedka Juraja Slováka. S
láskou spomínajú dcéry s rodinami. Kto ste ich poznali venujte im
tichú spomienku.
Dňa 2. decembra uplynie 20 rokov čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otecko a dedko
Július Szabadoš. S láskou naňho
spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami, vnuci a vnučka
a ostatná rodina. Navždy zostávaš v našich
srdciach.
Dňa 10. novembra uplynulo 20 rokov. Čo nás náhle opustil milovaný
manžel, otec, dedko, svokor Jozef
Szécsényi. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.
November 10-én elmúlt 20 éve, hogy váratlanul eltávozott családja köréből a szerető férj,
édesapa, nagypapa, após Szécsényi József. Akik ismerték szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón. Emlékét örökké őrző családja
17. novembra uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, Štefan Šimek. So
smútkom v srdci spomínajú manželka Anna, dcéra Zdenka s rodinou, dcéra Jarka s rodinou. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 2.12. 2015 uplynie rok, čo
nás navždy opustil náš milovaný
Štefan Šupala. S láskou spomína manželka s rodinou. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Dňa 12.12.2015 si pripomíname
20. výročie úmrtia nášho milovaného otca, dedka a pradedka
Františka Vargu. Spomína syn
Fero s celou rodinou.
Dňa 29. novembra uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý milovaný manžel, otec, svokor, brat,
švagor a dedko Pavol Zaoral.
S láskou na neho spomíname.
Navždy ostane v našich srdciach.
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Mgr. art. Gabriel Škriečka – štvrťstoročie v znamení výchovy detí k umeniu
Na základnej umeleckej škole v Senci pôsobí od 1983 a od roku 1991 je jej riaditeľom. Je služobne najstarším riaditeľom v rámci
seneckých škôl. Pracoval v predstavenstve Asociácie učiteľov hudby Slovenska, v Školskej a kultúrnej komisii Mesta Senec a stále
pôsobí v seneckom Zbore pre občianske záležitosti. Bol ocenený viacerými vyznamenaniami z úrovne vlády, kraja aj mesta.
Je laureátom Ceny primátora z roku 2002.

• Aké boli Vaše začiatky v Senci?
Do Senca sme sa prisťahovali v roku
1979, keď sme dostali byt určený
pre školských zamestnancov, pretože
manželka vtedy už učila hru na husliach
na vtedajšej Ľudovej škole umenia.
Od roku 1978 som bol štúdiovým hudobníkom. Spolupracoval som na nahrávaní platní Jaroslava Filipa, Dezidera
Ursínyho, Mariána Vargu, Milana Lasicu
a Júliusa Satinského a mnohých ďalších
významných umelcov. Po ukončení vysokoškolského štúdia som aj ja začal učiť
na Ľudovej škole umenia v Senci hudobnú náuku a flautu. Škola sa vtedy nachádzala na Lichnerovej ulici. Vtedajší riaditeľ ma v roku 1987 vybral ako mladého
človeka za svojho zástupcu a v roku 1991
som postúpil do funkcie riaditeľa.
• Rok 2016 bude 25. rok Vášho pôsobenia ako riaditeľa ZUŠ Senec. Čo všetko sa
zmenilo za tú dobu?
V budove na Lichnerovej ulici sme po revolúcii dostali ďalšie priestory, z ktorých
sme sa dlho netešili, pretože v rámci reštitúcií budova zmenila majiteľa a ZUŠ sa
musela vysťahovať. Vtedajší primátor
Ing. Jozef Elšík nám ponúkol priestory bývalých jaslí na Fándlyho 20, z ktorých sme
v roku 1996 prevzali tri pavilóny zo štyroch. V jednom sídli MŠ A. M. Szencziho
s vyučovacím jazykom maďarským.
Priestory bolo treba rýchlo prispôsobiť našim potrebám. Stihli sme to do 15.
septembra, za pomoci školskej správy,
podnikateľov, riaditeľov seneckých firiem
a rodičov našich žiakov. Postupne sme
sa vypracovali na dnešnú úroveň, zrekonštruovali sme inžinierske siete a sociálne
zariadenia, zateplili budovu a vylepšili
sme si nástrojové vybavenie na súčasnú
úroveň. Máme kvalitný pedagogický zbor,
viacerí z nich žnú úspechy aj vlastnou
tvorbou, čo prispieva k tomu, že naši absolventi zo všetkých odborov nám robia

veľmi dobré meno. Sú medzi nimi aj mnohí
známi umelci. V tomto roku sme dôstojne
oslávili 55. výročie založenia našej školy.
Na budúci rok - 2016 - si zase pripomenieme aspoň malou slávnosťou, že dvadsať
rokov pôsobíme v budove na Fándlyho 20.
• Aké sú Vaše plány v horizonte ďalších
päť rokov?
Do konca svojho funkčného obdobia
mám štyri roky plné práce. Keď sme
v roku 1991 začínali s PhDr. Máriou Mazúchovou, zástupkyňou riaditeľa ZUŠ, mali
sme okolo 500 žiakov a dnes máme 868,
dôsledkom toho sú priestory našej školy
čoraz stiesnenejšie. Chceme zmeniť nevy-

hovujúci a nedôstojný stav zborovne školy,
ktorá je v súčasnej dobe úzka priechodná
chodba. V budúcnosti sa nevyhneme ani
výraznejšiemu zvýšeniu kapacity budovy
školy. Zatiaľ nám s priestormi pomáha ZŠ
Tajovského aj Mestské kultúrne stredisko.
Chceme udržať a rozvíjať výbornú spoluprácu s Mestom Senec a so všetkými
seneckými školami. Patrí im vďaka za ich
ústretovosť. Budeme ďalej rozvíjať výborné vzťahy so spriatelenými školami v Győri, vo Veľkej Bíteši a v Skalici. Jedným
z najväčších budúcoročných projektov by
mala byť naša májová účasť folklórneho
súboru Igrici na XII. Európskom mládežníckom hudobnom festivale „EMUSIK“
v San Sebastian v Španielsku.
V najbližšej budúcnosti nás čakajú príjemné udalosti. Veľmi ma teší, že vďaka finančnému príspevku Mesta Senec nám za pár
týždňov dodá firma Yamaha nový klavír
zodpovedajúci kvalitatívnym štandardom
VŠMU. Chystáme sa na naše tradičné
vianočné koncerty v kultúrnom dome,

v evanjelickom kostole a u nás v škole.
Okrem koncertov mávame vo vianočnom období aj ďalšie drobné vystúpenia,
ktorých počet sa vyšplhá aj na dvadsať,
pre rôzne senecké spoločenské organizácie.
• Ako relaxujete?
Máme záhradku - v záhradkárskej osade
„Stará tehelňa“ - s malou chatkou, tam
si chodievame oddýchnuť. Mojím tradičným a veľmi obľúbeným spôsobom letnej
relaxácie je brigádovanie na Slnečných
jazerách. Popritom si niekoľkokrát do
roka prenajímame drevenicu v Púchove. Rád počúvam hudbu romantizmu
P. I. Čajkovského a barokových autorov,
predovšetkým J. S. Bacha, v podaní špičkových interpretov. Rád pozerám aj mladých súťažiacich v Superstar, ktorí dokážu prekonať sami seba a niektorí z nich
vedia podať aj špičkový umelecký výkon.
• Máte v rodine pokračovateľa ?
V súčasnosti vo Viedni pôsobiaca dcéra
Michaela k nám chodila ako žiačka na
violončelo k pani učiteľke Margite Procházkovej. Potom študovala vo Viedni na
Hudobnom učilišti a na Univerzite v Grazi
ukončila štúdium hry na violončelo s titulom magistra. Na magisterskej úrovni
získala aj pedagogické vzdelanie. Ako
členka komorných súborov v hre na violončelo precestovala veľkú časť Európy.
V súčasnosti spolu s manželom, huslistom Milanom Nikolićom a klaviristkou
Michela Mastro tvoria komorné trio „Trio
Mi“, ktoré vystúpilo minulý rok aj v Senci
a plánujú sem zavítať budúci rok znovu,
pravdepodobne vo februári.
VCs

18

SENČAN december 2015

ŠPORT

Úspech Spojenej školy s VJM na turnaji
„Silná ruka stredoškolákov“

Okresné kolo vo florbale
žiakov a žiačok

Krajské kolo Silnej ruky stredoškolákov sa uskutočnilo 11. novembra 2015 v bratislavskom Avione. Nákupné centrum Avion privítalo takmer 150 študentov, ktorí súťažili o titul najlepšieho stredoškoláka
a stredoškoláčku Bratislavského kraja v pretláčaní
rukou a taktiež o postup do celoslovenského finále. Prítomná bola aj naša deväťnásobná majsterka
sveta v pretláčaní rukou Lucie Debnárová a čestný
prezident SAPR Dr. Milan Čapla.
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
v Senci vyslala na turnaj silné družstvo. Spomedzi
chlapcov sa prebojoval medzi víťazov Vida Dominik,
ktorý je už skúseným pretekárom. Medzi dievčatami
si najlepšie počínali Barbara Ajpek s umiestnením
na druhej priečke a Krisztína Kamen, ktorá skončila tretia. Všetci traja postúpili na celoslovenské
finále súťaže „Silná ruka stredoškolákov“, ktorá sa
uskutoční v Banskej Bystrici.Spojená škola s VJM

11. a 12. novembra usporiadala ZŠ s VJM
Alberta Molnára Szencziho obvodné kolo
Celoslovenskej súťaže škôl vo florbale.
Vyhlasovateľ om súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Slovenská asociácia športu na školách. Hralo sa na Strednej odbornej škole. Súťažili žiaci a žiačky narodení medzi
1.1.2000 – 31.12.2009.
A výsledky?
Chlapci:
1.miesto ZŠ J. G. Tajovského Senec
2.miesto ZŠ Bernolákovo
3.miesto ZŠ Nová Dedinka
Dievčatá:
1.miesto ZŠ Tomášov
2.miesto ZŠ M. R. Štefánika Ivanka p. D
3.miesto ZŠ J. G. Tajovského Senec

Hráči klubu FootGolf Senec smerujú na Majstrovstvá sveta

Oficiálna FootGolfová sezóna
na Slovensku už skončila, ale
hráči klubu FootGolf Senec sa
chystajú reprezentovať mesto
Senec na finále Európskej
Tour v Turecku a začiatkom
januára 2016 aj na Majstrovstvách sveta v Argentíne.
O prvom ročníku FootGolfovej
ligy a Slovenskej FootGolfovej
Tour.
FootGolfová liga je zameraná
hlavne pre hráčov klubu FootGolf Senec na zlepšenie ich
výkonnosti, ale samozrejme
sú vždy vítaní aj hráči z iných
klubov, prípadne i tí bez klubovej príslušnosti. Zo skúseností
v klube vedia, že napredovať
môžete len vtedy, keď hrávate
veľa turnajov. Slovenskú FootGolfovú Tour hrajú po väčšine
len muži. V areáli Art Hotela Kaštieľ v Tomášove, kde
má senecký klub domovské
sídlo, ju hrajú okrem mužov aj
deti, ženy i seniori. Toto bolo
hlavným cieľom, prečo klub
FootGolf Senec – organizátor

prvej ligy na Slovensku, vytvoril tieto štyri kategórie. Vďaka
hráčovi klubu FootGolf Senec
a ambasádorovi FootGolfu na
Slovensku – Jánovi Kozákovi
ml., sa senecký klub stal historicky prvým víťazom Slovenskej FootGolfovej Tour.
Predseda klubu Juraj Gubáni
o lige prezradil: „ Našu ligu
hodnotím veľmi kladne, hlavne
preto, že sme mali početné zastúpenie vo všetkých kategóriách. Celkovo ju hralo 116 ľudí,
čo je na prvý ročník výborné
číslo. Čo sa týka výsledkov, je
vidno, že pravidelná účasť na
našej lige, dostala niektorých
na celkové stupne víťazov aj
na iných turnajoch. Výborne
nás reprezentuje okrem Jána
Kozáka ml. aj Tomáš Bartko,
ktorý je víťazom viacerých
turnajov i mimo Slovenska,
ale i ďalší. Liga prináša ovocie. Aj preto s ňou máme veľké
plány. Máme v úmysle ju rozširovať – budúci rok to už bude 8
kôl namiesto 5 a pripravujeme

množstvo iných zaujímavostí.
Na naše facebookovej stránke
sú pravidelne aktualizované
novinky, tam sa môžete všetko dozvedieť.“
Senec smeruje do Argentíny
Na základe výsledkov v Slovenskej FootGolfovej Tour,
sa nominovalo 5 hráčov zo
seneckého klubu na MS v Argentíne (podľa umiestnenia:
Ján Kozák ml., Juraj Gubáni,
Tomáš Bartko, Branislav Fodrek a Tomáš Tengeri). Podľa posledných informácií by
malo byť v Argentíne okolo
450 hráčov z celého sveta.
Všetci naši hráči chcú, čo najlepšie reprezentovať Slovensko, lebo tieto MS budú prelo-

mové. Po ich ukončení sa má
vytvoriť svetový rebríček hráčov, podobne ako je napríklad
v tenise. Je potrebné, aby tam
išli minimálne štyria hráči, aby
mohli súťažiť aj v družstvách
ako krajina. „Všetko záleží od
financií. Ak by nám vedel ešte
niekto finančne pomôcť, budeme veľmi vďační. Urobíme
všetko preto, aby sa nás tam
dostalo, čo najviac.“, povedal
Juraj Gubáni.
Veríme, že po týchto MS aj na
Slovensku budú brať FootGolf
ako v zahraničí, lebo tam je
to najrýchlejšie rozvíjajúci sa
a najpopulárnejší šport. Veríme, že čoskoro tomu bude aj
u nás...
FootGolf Senec
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Peter Szabo a Lucia Nagyová - Victoria Natural Cup Viničné
Vo Viničnom sa Peter Szabo
nominoval na Majstrovstvá
Európy v Bologni, kde získal
6. miesto.
Lucia Nagyová súťažila vo Viničnom v kategórii Fitness figura nad 165cm. Prinášame
vám s ňou krátky rozhovor:

Senec má za ostatné roky celkom peknú a silnú základňu
naturálnych kulturistov. Naposledy naše mesto úspešne
reprezentovali na Victoria Natural Cupe vo Viničnom Lucia
Nagyová a Peter Szabo. Obom
sa podarilo umiestniť na druhom mieste vo svojej kategórii.
Súťažilo takmer 200 športovcov z viacerých krajín EU v 22
súťažných kategóriách.
Peter Szabo od poslenej súťaže, ktorá bola 1,5 roka dozadu,
pracoval na tom, aby zväčšil hmotnosť svalov. Podarilo
sa mu ju zvýšiť o kilo a pol.
V kategórii Masters muži II ho
predbehol len Koloman Tóth,
ktorý je v tejto kategórii šampiónom.

• Lucia, ako dlho sa venuješ
naturálnej kulturistike?
Po dlhej pauze v športovaní
som na sebe začala znova
pracovať aktívne vo februári.
Asi po mesiaci driny som sa
na podnet okolia, t.j. tréner
a známych, rozhodla, že vy-

skúšam niečo nové, pre mňa
absolútne neznáme - súťaž
v naturálnej kulturistike.
• Aký bol priebeh tohtoročného Victoria Natural Cup vo Viničnom?
Priebeh súťaže bol skvelý,
úžasná atmosféra, taktiež organizácia. Úplne som si to
užila, čiže mi neostáva nič iné,
ako sa pochváliť a poďakovať
sa celému organizačnému
tímu, ktorý to všetko zvládol
na jednotku.
• Tešíš sa z výsledku?
Veľmi sa teším, že som venovala všetok svoj voľný čas,
všetko to úsilie, hodiny a dni
strávené vo fitku, pretože nakoniec sa to vrátilo v podobe
úspechu, druhého miesta.
• Prečo si sa rozhodla venovať
naturálnej kulturistike? Čo ťa
na nej baví?
Naturálnej kulturistike som sa
rozhodla venovať preto, aby
som si vytvorila cieľ, ktorý by
ma hnal dopredu a tiež na podnet všetkých smelých ľudí, ktorí mi dodávali energiu a podporovali ma v tom, aby som to
vyskúšala, za čo sa im chcem
touto cestou veľmi poďakovať.
A čo ma na nej baví? Úplne
všetko, beriem to ako životný štýl, milujem fitko, milujem
na sebe makať, vzdelávať sa
a hlavne pozorovať, aké zázraky človek dokáže robiť so
svojím telom. Nehovorím, že
to chvíľami nie je ťažké, je to

skôr o odriekaní a strážení sa,
ale milujem to, čo robím, našla
som sa v tom a chcem napredovať a robiť to stále lepšie.
• Aké máš plány do budúcna
v rámci tohto športu?
Momentálny plán je tvrdo makať, zlepšiť formu a nastúpiť
na súťaže v jarnej sezóne,
minimálne obhájiť tohtoročné
druhé miesto. Už sa neviem
dočkať.
• Ako sa stravuješ? Ako trénuješ?
Papám veľa a trénujem ešte
viac. Stravu aj tréningy si pripravujem sama, momentálne
mám do konca roka oddych,
čo sa týka stravy, takže si občas doprajem aj niečo menej
fit. Čo sa stravy týka, skôr to
beriem ako životný štýl, čiže
si ju dodržiavam celý rok
a nakoľko mám aj zdravotné ťažkosti, táto strava mi
úplne vyhovuje. Mám okruh
potravín, ktoré tvoria hlavné
zložky môjho jedálnička pred
súťažou. S tými zložkami pracujem, neustále vymýšľam
čo si navariť. Hlavne, aby tá
strava nebola monotónna
a neomrzela ma, čo je veľmi
dôležité. Stravu dodržiavam,
jem pravidelne a všetko si
sledujem, aby som mala prehľad. Trénovať pri práci je náročné, ale môžem povedať,
že fitko je môj druhý domov,
kde trávim naozaj veľa času
a poctivo makám. MO a VCs

Potápači z Piccardu Senec ocenení vo Vysokých Tatrách
Potápači z Piccardu Senec sa zúčastnili
23.10.2015, počas XXX. Medzinárodného festivalu potápačských filmov, na 22.
ročníku akcie Čisté vody Vysokých Tatier
a boli ocenení ako najaktívnejší potápači.
V zložení Dalibor Martišovič, Dávid Bednárik, Branislav Benkovský a Jaroslav
Langer v sťažených podmienkach pomocou zlaňovacej a potápačskej techniky
čistili vodu tajchu v lokalite Račkov po následkoch veternej kalamity. Počas dvoch
hodín pri teplote vody 3°C vyzbierali 140
kg odpadu a odstránili viac ako 1 500 kg
kalamitného dreva.
Zľava: Dalibor Martišovič, Dávid Bednárik
a Branislav Benkovský
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Odpoveď na článok SPORT CLUB
Senec – SC Senec (zo Senčana –
november 2015, str. 18)
Organizácia Piccard vznikla v roku 1961
ako občianske združenie pod názvom
Piccard klub potápačov Senec. Ako jeden
z najstarších klubov v Senci sa už 54 rokov
podieľa na aktivitách mesta Senec, ktoré
sú spojené so športovou činnosťou ako aj
s organizovaním spoločenských podujatí,
ale hlavne prispieva k reprezentácii dobrého mena mesta Senec. Za tak dlhú dobu
prešiel klub organizačnými zmenami, ktoré však nemali žiadny vplyv na jeho činnosť a v súčasnej dobe tomu nie je inak.
V súčasnej etape klubu patrili aj športové oddiely hádzanej, plavcov a ľadových
medveďov, ktoré sa však po vzájomnej
dohode osamostatnili a vytvorili vlastné
OZ s názvom Sport Club Senec.
V Senčane, ktorý vydáva mesto Senec,
v novembrovom čísle na strane č. 18 bol
vydaný článok s názvom SPORT CLUB
Senec – SC Senec, ktoré si dalo uverejniť
uvedené novovytvorené občianske združenie. V tomto článku bol klub Piccard Senec štatutármi OZ Sport Club Senec obvinený z vyhýbania sa a následným úpravám stanov klubu, ktorými by sa umožnilo
všetkým športovcom jednotlivých klubov
stať sa riadnymi členmi klubu Piccard.
Vzhľadom k pôvodným stanovám klubu,
ktoré bolo potrebné prispôsobiť a upraviť
k súčasnej dobe a legislatíve, klub pristúpil k úprave stanov a k riešeniu otázky jednotlivých športových oddielov. V žiadnom
záujme klubu Piccard nebolo športové
oddiely odčleniť, ale nájsť spôsob a cestu ako naďalej spolupracovať. Vzhľadom
k situácii bola ako najlepšia možná alternatíva pre obe strany, aby si športové oddiely vytvorili samostatnú právnu subjektivitu so svojím IČO, čím by oddiely získali
väčšiu samostatnosť a nezávislosť s doterajšou podporou klubu Piccard. K tejto
možnosti zo strany športových oddielov
nedošlo a rozhodli sa ísť vlastnou cestou,
formou založenia občianskeho združenia.
Bolo to ich slobodné rozhodnutie a Piccard klub, aj napriek tomu, je pripravený aj naďalej, ak bude záujem zo strany
Sport Clubu Senec s nimi spolupracovať,
ako aj s inými organizáciami mesta Senec
a podieľať sa na reprezentovaní a šírení
dobrého mena mesta Senec a nešíriť rôzne nepravdivé skutočnosti, ktoré k tomu
nijako neprispievajú. Piccard Senec

Hokejbalové legendy s Máriom Marušincom - oceľovým
mužom
31. októbra si zmerali sily hokejbalové legendy. Vo výbornej nálade a za pekného
počasia dosiahli takéto výsledky:
Playboy – Boston MŠK 2:1
Young Boys – Skeletons 4:4
Playboy – Young Boys 6:2
Boston MŠK – Skeletons 4:1
Playboy – Skeletons 10:2
Boston MŠK – Young Boys 4:2

V celkovom poradí to teda znamenalo, že
zvíťazilo mužstvo Playboy, strieborný bol
tím Boston MŠK a na treťom mieste skončili Skeletons. Najlepším exekútorom
trestných strieľaní bol Tomáš Tengeri.
Špeciálne vyzdvihujeme oceľového muža
Mária Marušinca, ktorý za 15 rokov nevynechal jediný majstrovský zápas!!! Prajeme mu výdrž a výborné hokejbalové výkony aj naďalej.
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