O deň dlhší február počas krátkych fašiangov v znamení predvolebného boja

Ročník 26

február 2016

127 ľadových medveďov sa na Troch kráľov okúpalo vo vodách Slnečných jazier pri teplote vzduchu -3 stupne Celzia
a teplote vody +1. Senčania ich prišli v hojnom počte podporiť na brehu vo vetrovkách a čiapkach.

Senec má k 1. januáru 18 436 obyvateľov
Senec má oficiálne už 18 436 obyvateľov. Z toho je 8 903 mužov a 9
533 žien. Prvá Senčanka narodená
v roku 2016 je Hermína Orelová, ktorá sa narodila 3. januára.
Prihlásených k trvalému pobytu bolo
za celý rok 673 (313 mužov a 360
žien). Narodilo sa 258 malých Senčanov (137 chlapcov a 121 dievčat).
Počet obyvateľov sa znížil o odhlásených - 372 ľudí (188 mužov, 184
žien). Zomrelo 131 ľudí (74 mužov a
57 žien).

Priemerný vek Senčana je podľa
celkovej štatistiky 38,36 roka. Senec teda zostáva mladým mestom.
Ako mesto v blízkosti Bratislavy je
Senec zaujímavý najmä pre mladé
rodiny, ktoré k nám prichádzajú za
prácou. Prácu nachádzajú v Bratislave, ale aj v seneckom logistickom parku, ktorý sa rozširuje. Reálny počet obyvateľov mesta Senec
je ešte vyšší, pretože tu žijú aj ľudia,
ktorí nie sú prihlásení k trvalému
pobytu.

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva
v Senci
11. februára 2016 o 9:00
Hotel Sun
Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk
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Bratislavský samosprávny kraj ocenil osobnosti
Výročnou cenou Samuela Zocha, Pamätným listom predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja a Čestným občianstvom boli odmenení obyvatelia BSK, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho občanov alebo významne prezentovali BSK doma i v zahraničí.
Ocenenia laureátom odovzdal predseda
BSK Pavol Frešo spolu s podpredsedníčkou Gabriellou Németh na slávnostnom
galavečere 3. decembra v divadle Aréna
v Bratislave. Na návrh Konfederácie politických väzňov Slovenska ocenil bratislavský župan aj 31 bývalých politických
väzňov.
Výročná cena Samuela Zocha je najvyšším ocenením Bratislavského samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja tento rok udelilo
cena Samuela Zocha siedmim osobnostiam. Medzi ocenenými „in memoriam“
bol doc. Mgr. art. Tibor Huszár, ArtD. svetoznámy slovenský fotograf, ktorý svoje detstvo a mladosť prežil v Senci.
Čestné občianstvo bolo udelené „in memoriam“ jednému z najvýznamnejších
európskych historikov umenia prof. Eduardovi A. Šafaříkovi.

POZOR – premiestnili sme niektoré
pracoviská v budove MsÚ Senec
Vážení občania, v záujme vytvorenia
komfortnejšieho prístupu na jedno
z kľúčových pracovísk Mestského úradu
– Oddelenia miestnych daní a poplatkov
si Vás dovoľujeme informovať, že sme ho
presunuli do zadného jednopodlažného
traktu vo dvore MsÚ. Menšími stavebnými a interiérovými úpravami sa vytvorilo príjemné pracovisko pre 7-členný
kolektív zamestnancov tohto oddelenia
a zároveň sa zabezpečil bezbariérový,
komfortnejší prístup pre občanov, hlavne seniorov ale aj handicapovaných.
Premiestnením oddelenia miestnych
daní a poplatkov došlo zároveň aj k presunom niektorých ďalších referátov MsÚ
(útvar hlavného kontrolóra mesta, oddelenie majetku mesta, útvar hospodárskej
správy MsÚ, ako aj právnych referátov).
Informáciu o novom umiestnení vyššie
uvedených pracovísk v rámci budovy
MsÚ získa každý občan od informátorov
pri vstupe do areálu MsÚ.

Zmena zápisu do ZŠ a MŠ
Novelou školského zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení

Pamätný list predsedu BSK za rok 2015
prevzalo sedem osobností nášho kraja.
Ocenený bol aj Senčan, jeden z najmladších profesorov a prodekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. a Márta
Fekete, ktorá viac ako 20 rokov zastáva
funkciu tajomníčky Oblastného výboru

Csemadoku v okrese Senec, kde je organizátorkou a koordinátorkou kultúrno-spoločenskej činnosti.
Galavečer bol výnimočný aj tým,
že na návrh Konfederácie politických väzňov Slovenska bolo ocenených 31 bývalých politických väzňov, medzi nimi aj Senčanka Zuzana Bacigálová. Zdroj: BSK

neskorších predpisov sa mení čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole od 1. apríla
do 30. apríla.
Zápis detí do prvých ročníkov na všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec sa
uskutoční spravidla v piatok od 14:00
do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00,
ktoré sú v nasledujúcom týždni po 10.
apríli, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Ak na niektorý deň zápisu pripadnú
prázdniny alebo mimoriadne voľno,
namiesto tohto dňa sa na zápis určuje
ďalší piatok a sobota po prázdninách
alebo po poskytnutom dni voľna.
Presný dátum a miesto konania zápisu oznámi riaditeľ základnej školy najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu
na verejne prístupnom mieste v škole
a na internetovej stránke školy. Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky
a na odporúčanie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podávanie žiadosti o prijatie
detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok bude od 30. apríla do
31. mája. Presný dátum a miesto konania
zápisu oznámi riaditeľka materskej školy

na verejne prístupnom mieste v škole
a na internetovej stránke školy.

Štatistické výkazy sú od nového roka elektronické
Podnikateľské
subjekty
zaradené
do štatistického zisťovania (spravodajské jednotky) poskytujú údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ŠÚ
SR) prostredníctvom online formulárov.
1. januára 2016 vstúpila do platnosti novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z.,
ktorá obsahuje nové pravidlá predkladania štatistických výkazov. Podrobnosti
o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami, vrátane výnimiek,
sú rozpracované vo vyhláške ŠÚ SR.
Elektronický zber údajov prispeje k znižovaniu administratívnej záťaže a eliminovaniu chýb pri vypĺňaní formulárov,
keďže nový systém automaticky odhalí
logické nezrovnalosti a upozorní na nutnosť ich opravy. Elektronizácia zároveň
umožní harmonizovať lehoty na predkladanie niektorých štatistických výkazov
s termínmi odovzdávania výkazov
k DPH. Viac informácií získate na:
www.statistics.sk
Štatistický úrad SR
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Do kontajnera nepatrí všetok odpad
V zmesnom odpade často
končia aj odpady, ktoré tam
nepatria – tzv. NEBEZPEČNÉ
ODPADY.
Sú to odpady, ktoré obsahujú rôzne nebezpečné zlúčeniny ohrozujúce jednotlivé
zložky krajiny a zdravie človeka (vznik alergií, rakoviny,
neuróz, neplodnosti... ako aj
nárast rezistencie baktérií na
antibiotiká). Takéto odpady
je preto potrebné zneškodniť špeciálnym spôsobom
v osobitných zariadeniach.
Vyseparovaním
nebezpečných odpadov z komunálneho odpadu zabezpečíme ich ekologicky únosné
zneškodnenie. Ak takýto odpad vhodíme len do odpadkového koša, skončí uložený
na skládke a nebezpečné látky sa môžu dostať do životného prostredia. Bežné skládky
nie sú konštruované na bezpečné uloženie nebezpečného odpadu.
Okrem vytriedenia je potrebné odovzdať ich len sub-

jektom s povolením na ich
zber. V žiadnom prípade nie
pochybným mobilným zberačom (elektronika, autobatérie).
Medzi nebezpečné odpady
patria:
• žiarivky a iné odpady obsahujúce ortuť
• vyradené elektrické a elektronické zariadenia
• batérie a autobatérie (akumulátory)
• motorové oleje a tuky aj
obaly z nich
• farby, lepidlá, živice, ako aj
obaly z nich
• rozpúšťadlá, kyseliny, pesticídy
• staré lieky
!!! Okrem nebezpečných
odpadov zákon zakazuje
ukladať do smetných nádob
aj pneumatiky a použité jedlé oleje. !!!
Kam teda s nimi?
Na Zbernom dvore je mož-

nosť odovzdať žiarivky, elektroniku, batérie, pneumatiky
a použité jedlé oleje.
Na Mestskom úrade je nádoba na batérie a drobné elektrospotrebiče.
Pri nákupe a dovoze nového
elektrospotrebiča predajcovia ponúkajú často možnosť
odovzdať starý (najmä veľká
elektronika). V predajni EURONICS na Krátkej ul. je možné odovzdať všetku elektroniku a batérie.
Na
čerpacích
staniciach
Slovnaftu môžete odovzdať
nádoby z motorových olejov,
na Bratislavskej ul. zbierajú aj
použité jedlé oleje.
Všetky lekárne majú povinnosť odoberať nepoužité liečivá a zabezpečiť ich bezpečnú
likvidáciu.
Na Kalinčiakovej 19 v čase
jarného a jesenného upratovania je možné odovzdať farby, laky, lepidlá, rozpúšťadlá,
kyseliny, pesticídy, motorové
oleje,..
Na Železničnej ul. vo firme

ROMAG odoberajú elektroodpad, pneumatiky a autobatérie.
Na Réckej ceste vo firme
SEDO spol. s.r.o. odoberajú
elektroniku a autobatérie.
Vo všetkých supermarketoch
sú nádoby na použité batérie.
V „Plecháči“ a TESCO majú
nádoby aj na žiarivky.
Keďže skládku odpadu
máme priamo za mestom,
a tak na svoju pohodlnosť
môžeme doplatiť my sami.
Preto by malo byť samozrejmé, že nebezpečné odpady
nebudeme už viac hádzať
do kontajnera.
MG

Hasiči a rok 2015
Za obdobie roka 2015 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc v Pezinku a v Senci spolu 696
výjazdov. V okrese Pezinok to bolo 351.
Z celkového počtu výjazdov bolo k požiarom 260 (okres Pezinok 139, okres Senec 121). Technických zásahov bolo 154
a zásahov pri dopravných nehodách bolo
184 (okres Pezinok 73 a okres Senec 111).
Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 35 krát. Pre zvýšenie odborných
znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili hasiči 15 taktických a previerkových cvičení.
Celková priama škoda pri požiaroch bola
1 424 600 eur. Rýchlym a profesionálnym
zásahom uchránili hasiči pri požiaroch
3 929 300 eur.
Kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach
vo veciach zvereného výkonu štátnej
správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzovanie dokumentácie stavieb
z hľadiska požiarnej bezpečnosti vykonáva oddelenie požiarnej prevencie, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou okresného riaditeľstva. Taktiež prejednáva priestupky
voči fyzickým osobám a ukladá pokuty

za porušenie predpisov na úseku ochrany
pred požiarmi.
Za obdobie roka 2015 bolo vykonaných
spolu 240 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1969 nedostatkov.
Hlavným zameraním kontrolnej činnosti
bolo zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch, v ktorých sú vybudované
podzemné garáže a zabezpečenie požiarnobezpečnostných opatrení pri zbere obilnín, objemových krmovín, pri ich pozberovej úprave a skladovaní v poľnohospodárskych subjektoch. Pri kontrolách boli uložené 4 pokuty a občanom bolo uložených
15 blokových pokút občanom.
V oblasti stavebnej prevencie (stavebné,
kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1118 stanovísk. V obciach bolo
vykonaných 9 komplexných a 5 následných kontrol.
V mesiaci júl – august vyhlásilo okresné
riaditeľstvo vzhľadom na suché, teplé, letné počasie čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, kedy bolo zakázané
akékoľvek spaľovanie a zakladanie ohňa
v blízkosti lesov.
V preventívno - výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie

pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci
s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok - mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským
múzeom v Pezinku, bol zorganizovaný deň
hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna
hasičov sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov,
technika a ukážky polície. Oddelenie požiarnej prevencie zorganizovalo v októbri
súťaž pre školákov, ktorá pozostávala
zo štyroch disciplín – vedomostný test,
hod loptičkou na cieľ, skladanie puzzle
a striekanie vodou na cieľ. Aj v roku 2015
vykonávali príslušníci besedy spojené s
ukážkami práce hasičov a techniky priamo
na základných a materských školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci.
Podobnými akciami by sme chceli prispieť
k informovanosti detí a občanov o fyzicky
ale aj psychicky náročnej práci hasičov aj
v roku 2016, zároveň by sme chceli občanom v novom roku popriať veľa zdravia,
šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc
hasičov potrebovali čo najmenej. e.o.
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Úspechy cvičnej firmy zo Strednej odbornej školy v Senci
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec sa v dňoch 21. – 22. októbra 2015
zúčastnila 2. ročníka mezinárodního veletrhu fiktívních firem v Českých Budějovicích.
Veľtrhu sa zúčastnilo 11 cvičných firiem
predovšetkým z Česka, ale aj zo Slovenska. Jedným z dvoch slovenských zástupcov bola aj senecká stredná odborná škola, ktorú reprezentovali žiaci IV. E
triedy študijného odboru škola podnikania: Patrik Bolek, Erika Fiľaková, Nikolas Horváth, Katarína Keveždová, Laura
Prekopová a Ladislav Tóth pod vedením
učiteľky odborných ekonomických predmetov Ing. Jarmily Krasňanskej. Osobnú
podporu a pomoc našej výprave poskytla svojou účasťou aj riaditeľka školy Ing.
Ľubomíra Hrubanová.
Študenti si zmerali svoje sily v dvoch súťažných kategóriách.
V kategórii „Prezentácia“ dvaja žiaci
s podporou elektronickej prezentácie
pútavým spôsobom predstavili cvičnú
firmu TRIP TRAVEL, s. r. o., ktorá podniká v oblasti cestovného ruchu. Zamerali sa aj na jej organizačnú štruktúru
a účasť v medzinárodnom projekte s názvom Praktické vzdelávanie študentov
a učiteľov s nórskou partnerskou školou
v Bergene. Odborná porota hodnotila
nielen obsahovú stránku, ale aj technické spracovanie prezentácie. V súťažnej
kategórii „Prezentácia“ sme sa s výrazným náskokom umiestnili na 1. mieste.
Každá zo zúčastnených cvičných firiem
v kategórii „Najlepšia firma“ chcela za-

ujať nápaditosťou, originalitou a výtvarným riešením svojho stánku. Cieľom
žiakov – zamestnancov firmy, bolo prilákať čo najviac kupujúcich a uzavrieť čo
najviac obchodov. Predmetom hodnotenia bol celkový imidž cvičnej firmy, ktorý
tvoril nielen výstavný stánok, ale aj logo,
slogan cvičnej firmy, katalóg cvičnej firmy, spôsob vedenia obchodného rozhovoru, práca s účtovnými dokladmi, vystupovanie žiakov. Šestica našich žiakov
sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste,
tesne za víťazmi.
Povzbudení úspechom z medzinárodného podujatia sa žiaci so svojou cvičnou

firmou zúčastnili aj 18. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý
sa konal v dňoch 5. – 6. novembra 2015
v Bratislave. Mottom tohto ročníka bola
osobná komunikácia. Cvičné firmy prezentovali v stánku svoje produkty, žiaci
viedli obchodné rozhovory s potencionálnymi zákazníkmi, pričom využili
katalógy, akciové letáky a aj svoj imidž. Atmosféru v našom stánku vhodne
dopĺňala elektronická prezentácia firmy
realizovaná cez dataprojektor. Seneckí študenti boli natoľko presvedčiví, že
nejeden návštevník dostal chuť reálne
vycestovať za dobrodružstvom s cestovnou kanceláriou TRIP TRAVEL, s. r. o.
Odborná porota zobrala pri hodnotení
do úvahy predovšetkým nápaditosť,
originalitu podnikateľského nápadu,
schopnosť osobnej komunikácie a spomedzi 49 zúčastnených cvičných firiem
udelila seneckej cvičnej firme špeciálnu
cenu Slovenského centra cvičných firiem.
Účasť na medzinárodných veľtrhoch
bola príležitosťou na získanie nových
skúseností v práci v cvičnej firme, stala
sa hodnotným prínosom hlavne pre ich
aktívnych účastníkov, reprezentantov
cvičných firiem. Žiaci mali možnosť nadviazať nové kontakty, vyskúšať si prácu
v tíme, ale predovšetkým a získať skúsenosti a praktické zručnosti, ktoré zvyšujú ich šance uplatniť sa po ukončení
štúdia na trhu práce.
Ing. Jarmila Krasňanská
Stredná odborná škola Senec
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Sú senecké deti v bezpečí?
Medzi Senčanmi sa objavili informácie
o tom, že pri Základnej umeleckej škole
neznámy muž ťahal do svojho auta školáka, ale našťastie sa dieťaťu podarilo ujsť.
Na Facebooku sa okolo tejto témy rozvírila
búrlivá debata. Opýtali sme sa preto vedenia Okresného riaditeľstva policajného
zboru v Senci, či je táto informácia pravdivá a či sú naše deti v bezpečí. Oficiálne
stanovisko nám napokon poskytlo Krajské
riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave: „Vami uvedené oznámenie na útvare
v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci doposiaľ neevidujeme. Informáciami o predmetnej komunikácii na sociálnych sieťach disponujeme

a na ich základe sme prijali príslušné opatrenia za účelom dôsledného preverenia
uvedených skutočností.“
Mestská polícia tiež dostala informáciu
o incidente iba neoficiálnou cestou. Náčelník Mestskej polície Ľuboš Hlaváč však
dodáva: „Napriek tomu, že nás nekontaktoval nikto z detí ani z rodičov, robíme
preventívne opatrenia, pretože nám záleží
na bezpečnosti detí.“
Bez ohľadu na to, či sa takýto incident
skutočne stal, bolo by vhodné, aby rodičia zabezpečili menším deťom doprovod
do školy či na krúžky a väčším opakovane
pripomínali, aby nekomunikovali s neznámymi ľuďmi.
MO

Súťaž v Topoľčanoch
Na oblastnej súťaži pre Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Bratislavský kraj Mladé talenty Ladislava Mokrého 2015 v hre
na keyboarde v Topoľčanoch sa žiaci ZUŠ
Fándlyho umiestnili takto:
• Timea Tkáčová – zlaté pásmo a víťazka
2.kategórie (F. Döme st.)
• Matej Bujňák – zlaté pásmo a víťaz
3 kategórie (F. Döme st.)

• Viktor Blaščák – zlaté pásmo
v 3. kategórii. (F. Döme st.)
• Jakub Kolembus – zlaté pásmo
v 5. kategórii (Mgr. Döme)
• Dáša Andrášiková – strieborné pásmo
v 4. kategórii (F. Döme st.)
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy
a mesta.
MM

Riadková inzercia
Stredná odborná škola Kysucká
č. 14, Senec prijme vyučenú –
zaučenú samostatnú kuchárku.
Informácie osobne
alebo na tel. č. 45924953, 45924954

Oblečenie, hračky
či paplóny
môžu poslúžiť tým,
ktorí to potrebujú
Počas celého roka môžete priniesť
šatstvo, hračky, obuv, deky, posteľné prádlo, paplóny atď. na Pribinovu
15, kde sídli Odbor sociálnych služieb
mesta Senec. Všetky tieto veci môžu
poslúžiť našim sociálne slabým spoluobčanom, ktorí ich vďačne využijú.
Prosíme, aby ste prišli počas stránkových hodín.

6

SENČAN február 2016

SPEKTRUM/INZERCIA

Prvý novoročný odber krvi
bude v Senci 18. februára v čase od
7:00 do 11:00 v Stredisku sociálnych
služieb na Hviezdoslavovej 55.
Darcom krvi môže byť každý zdravý človek
od 18 do 60 rokov, pravidelní darcovia do 65
rokov s hmotnosťou minimálne 50kg.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom
darcovstva krvi, prípadne ak sa chcete stať
súčasťou teamu pri odbere krvi ako dobrovoľník MS SČK Senec, kontaktujte nás!
Mail: mariana.galovicova@gmail.com
Tel.: 0903 957 585

Nenápadní hrdinovia v Senci
Áno, žijú medzi nami, v našom meste. Nenápadní hrdinovia. Ľudia, ktorí svojim životom dokázali v čase komunistického útlaku
prejaviť svoj odpor voči režimu, vyjadriť svoj
kresťanský svetonázor a bojovať za pravdu, slobodu a demokraciu. Obetovali časť
svojich životov aj životov rodinných príslušníkov. Životné osudy týchto ľudí nie sú vymyslené, ale skutočne prežité so všetkými
tvrdými dopadmi na ich osobný život a profesnú kariéru, kedy bola ohrozená ich občianska existencia. Dnes si len ťažko vieme
predstaviť, hlavne mladšie generácie, že by
niekto bol väznený za svoj svetonázor alebo nesúhlas s vládnucou stranou alebo za
svoj pôvod. Alebo, že by nebol prijatý na vysokú školu za svoje politické názory. Dnes
sú niektorí z týchto ľudí v Senci združení
v Konfederácii politických väzňov Slovenska. V Senci je Oblastná organizácia KPVS,
ktorá má 24 členov: 2 priamych účastníkov „komunistického odboja“, rodinných
príslušníkov už po zomrelých politických
väzňoch a sympatizantov. Pani Zuzana
Bacigálová (85 r.) počas komunizmu bola
prenasledovaná a odvlečená do Čiech.
P. František Mikula (82 r.), bol odsúdený
a väznený za činnosť v ilegálnej skupine
Čierna ruka, ktorá pôsobila proti režimu
v Senci. Trestom bolo nielen väzenie ale aj
vysoké peňažné tresty, zhabanie majetku
a zbavenie občianskych práv. Po opustení
väzníc boli ďalej šikanovaní a prenasledovaní režimom, ako aj ich rodinní príslušníci.
Členmi KPVS sú bývalí politickí väzni a ich
rodinní príslušníci, vylúčení zo škôl, rehoľníci, vyvezení z kláštorov, vysťahovaní zo
svojich domovov, zbavení majetku a ob-

čianskych práv, ale aj tí, ktorí stratili zamestnanie.Na Slovensku bolo v r. 1948-1989 za
údajné politické zločiny protiprávne odsúdených vyše 70 tisíc občanov, ďalej bolo
popravených, zastrelených, umučených
120 nevinných občanov, 400 bolo zastrelených pri pokuse o ilegálne prekročenie
hraníc.
KPVS chráni pamäť utrpenia národa, zbiera a archivuje dokumenty a súdne spisy
v spolupráci s Ústavom pamäti národa.
Vydáva časopis Naše svedectvo. Zabezpečuje inštalovanie pamätných tabúľ, ktorých
po celom Slovensku už vybudovala veľké
množstvo. Aj v Senci sa inštalovali v r. 2009
v mestskom cintoríne dvojjazyčné pamätné
tabuľe. Členovia našej OO sa pravidelne zú-

častňujú na pietnych spomienkových podujatiach po celom Slovensku. Sú to výnimočné a nádherné podujatia. Spomenieme
len najväčšie : Leopoldov, Brána Slobody
Bratislava – Devín, kde aj tento rok zavítal
prezident SR ( na hraniciach bolo zastrelených vyše 400 ľudí, foto dole ), Bratislava
Vrakuňa – centrálny pamätník KPV, Jáchymov v Českej republike.
20.11.2015 sa v PKO v Prešove konala slávnostná študentská konferencia 7. ročníka
projektu Nenápadní hrdinovia v zápase
s komunizmom. Do siedmeho ročníka súťaže Nenápadní hrdinovia sa zapojilo 13
tímov, ktoré spracovali 14 životných príbehov. Predmetom konferencie bola prezentácia prác študentov o bývalých politických
väzňov Slovenska. P. Róbert Kolek zo Senca sa ako spoluautor s prácou Životný príbeh Karola Rosenberga zo Senca umiestnil
medzi víťazmi tohto ročníka, kedy porotou
bol vyhodnotený v zlatom pásme.
15.12.2015 Bratislavský samosprávny kraj
na slávnostnom galavečere divadle Aréna
odovzdal Ocenenia BSK za rok 2015. Bolo
ocenených aj 31 bývalých politických väzňov. Bol to symbolický akt uznia utrpenia,
ktoré prežili za komunizmu. Medzi ocenenými boli aj p. Bacigálová a p. Mikula
zo Senca.
Preliata krv nevinných, utrpenie Vašich
starých rodičov, rodičov a príbuzných varuje pred zabudnutím. Preto si s láskou a
hlbokou účasťou spomínaj na tých, ktorí sa
zaslúžili aj o Tvoju slobodu. Odpustili sme,
ale nikdy nezabudneme.			
Výbor OO KPVS Senec
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SOLAR Hvezdáreň Senec
Prednáška
Dátum: 17. 2. 2016 o 18:00
Miesto: ZŠ A. Molnára Szenciho
Prednáša: Ivo Míček,
Společnost pro meziplanetární hmotu, o. s. (CZ)
Téma: SLNEČNÉ PLACHETNICE
Plachetnica možno raz bude vďaka svojím unikátnym
vlastnostiam slúžiť ako alternatívny a lacný pohon pri cestovaní v medziplanetárnom ba aj v medzihviezdnom prostredí. V prednáške si predstavíme, ako napnúť plachty
vo vesmíre – ako vyzeral vývoj, čo sa už podarilo a akú
budúcnosť majú plachetnice pred sebou.

Senecký večer
Srdečne Vás pozývame na „Senecký večer“,
zábavnú talkshow s Miroslavom Skrúcaným
a lídrami strany Sieť.
Prídite sa zabaviť a položiť otázky politikom,
ktorý Vás budú zastupovať v NR SR.
Občerstvenie zabezpečené.
27.2.2016 o 18.30 hod.
Mestské kultúrne stredisko

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

INZERCIA SENČAN
• noviny sú plánované v schránkach vždy v prvý deň
mesiaca.
• uzávierka marcového čísla je 19. februára

ROBÍME PRE ĽUDÍ
PRÍĎTE NA STRETNUTIE S ROBERTOM FICOM
A S JEHO KOLEGAMI

HUDOBNÝ HOSŤ

MICHAL DAVID
moderuje: Martin Nikodým
VSTUP VOĽNÝ

V PRÍPADE ZÁUJMU SI MÔŽETE REZERVOVAŤ VSTUPENKY
OBJEDNÁVKOU NA MOBILNOM ČÍSLE:

0905 665 867

Počet vstupeniek je obmedzený, rezervácie prijímame do 22. 2. 2016.

BRATISLAVA, AEGON ARÉNA (NTC), Príkopova 6, streda 2. 3. 2016 o 17.00 hod.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!
www.strana-smer.sk

www.facebook.com/smersd

DODÁVATEĽ: UPTOWN PRODUCTION, s. r. o., Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 818 361

www.smertv.sk

OBJEDNÁVATEĽ: SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31 801 242
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Iniciatíva ,,Regionálne jedinečnosti“ pod taktovkou RRA Senec – Pezinok
V rámci iniciatívy Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec
– Pezinok, pod názvom Regionálne jedinečnosti, sme v období
druhej polovice roka 2015 oslovovali samosprávy Bratislavského
kraja, ktoré spadajú do územia pôsobnosti RRA Senec – Pezinok,
t.j. mestá a obce okresov Senec a Pezinok a mestské časti Bratislavy v prvom, treťom a piatom bratislavskom okrese.
Metodicky sme túto iniciatívu zorganizovali čiastkovými pracovnými stretnutiami, do ktorých boli pozvané samosprávy rozdelené
do troch skupín (respektíve turnusov) podľa ich administratívnej
príslušnosti – 1. skupina – samosprávy okresu Pezinok, 2. skupina
– mestské časti Bratislavy v okresoch Bratislava I., Bratislava III.
a Bratislava V. a treťou skupinou boli samosprávy okresu Senec.
Pod pojmom Regionálne jedinečnosti (hmotné i nehmotné) si
predstavujeme všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské
hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s určitou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami a vedomosťami – v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska
rozhodujúce a významné. Zároveň sú obyvateľom daného regiónu všeobecne známe a pre nich typické a významne prispievajú
k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity. Predbežným a stálym cieľom tejto iniciatívy je zadefinovanie regionálnych jedinečností podľa konkrétnych obcí. Tieto jedinečnosti sme pre lepšie usmernenie rozdelili do šiestich okruhov:

Vidieť a byť videný!
Za zníženej viditeľnosti, kedy sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety
na ceste, najmä od súmraku do úsvitu, za hmly, sneženia a dažďa
platí životne dôležité pravidlo vidieť a byť videný.
Chodci a cyklisti sú tí najzraniteľnejší účastníci v cestnej premávke. Farebné či reflexné oblečenie, osvetlený bicykel a mimoriadna
obozretnosť prispievajú k ich bezpečnosti na cestách. V zmysle
zákona o cestnej premávke za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný
odev. V zime môže vodiča na ceste čokoľvek zaskočiť. Náhla zmena počasia predstavuje na ceste rôzne nástrahy. Predvídavosť je
v tomto ročnom období na mieste. Nebezpečenstvo šmyku je veľmi vysoké. Najdôležitejšie je dodržiavať tieto zásady:
• zvýšiť opatrnosť na cestách
• znížiť rýchlosť, prispôsobiť rýchlosť jazdy svojim schopnostiam,
vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam
• opatrnejšie a pomalšie vchádzať do zákrut
• nebrzdiť prudko
• za zníženej viditeľnosti sa držať čo najbližšie pri stredovej čiare,
nie pri krajnici
• nechávať väčšie odstupy od druhých vozidiel
• plánovať svoju cestu v dostatočnom predstihu, aby ste sa nedo-

a) Kultúrne dedičstvo
b) Prírodné a umelé prostredie človeka
c) Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo
d) Priemyselné a technické riešenia, remeslá
e) Turizmus a gastronómia (kulinárska kultúra)
f) Zdravie a životný štýl, šport
V pláne vývoja tejto iniciatívy je spracovanie databázy, ktorej úlohou bude propagácia jednotlivých samospráv nášho kraja (vyčleneného územia pôsobnosti RRA Senec – Pezinok). Túto aktivitu
realizujeme v spolupráci s Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Okrem spomínanej databázy máme v pláne
ako výsledok tejto iniciatívy vydať spoločnú bilingválnu publikáciu,
ktorá bude poskytnutá všetkým našim spádovým samosprávam.
Napriek určeniu konkrétnych termínov a lokalít uskutočnenia
stretnutí zorganizovaných priamo v dotknutých regiónoch (napríklad do priestorov mestských úradov okresných miest Pezinok
a Senec) sa naše očakávania ohľadom záujmu samospráv nenaplnili. Veríme, že viaceré samosprávy zmenia názor a budú ochotnejšie investovať trochu svojho času na možnosť svojej propagácie.
Môžu nás kedykoľvek kvôli tejto iniciatíve kontaktovať na tel. čísle
02/20728392, alebo na emaily: info@rrasenec-pezinok.sk.
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok

stali do časovej tiesne a bezpečne dorazili do cieľa.
Zimné pneumatiky, nemrznúca kvapalina, zmeták na sneh, škrabka na odstránenie ľadového nánosu skiel je samozrejmosťou. Vodič je v zmysle zákona povinný pred jazdou vozidlo očistiť od snehu a ľadu. V zmysle zákona o cestnej premávke smie vodič použiť
za hmly, sneženia alebo dažďa predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly. V týchto situáciách však musia byť povinne
zapnuté stretávacie svetlá. Hmlové svetlá sa nesmú používať ako
náhrada stretávacích. Predné hmlovky dopĺňajú stretávacie alebo
diaľkové svetlá, ktoré sú v hmle, za dažďa, sneženia neefektívne.
Predné hmlovky pomáhajú vodičovi zlepšiť viditeľnosť pred vozidlom. Hlavnou úlohou zadných hmlových svetiel je dať o vozidle
vedieť autám približujúcim sa zozadu. Pokiaľ je však už viditeľnosť
dobrá, netreba zabudnúť hmlovky vypnúť. Ich svietivosť je tak
výrazná, že namiesto zvyšovania bezpečnosti môžu bezpečnosť
ohroziť. Za neoprávnené používanie hmlových svetiel hrozí pokuta 30 eur. V meste alebo na diaľnici v zápchach odporúčame
„hmlovky“ vypínať, aby zbytočne neoslepovali protiidúce vozidlá
a vozidlá stojace za nimi.
Mnohým dopravným nehodám možno predchádzať a preto polícia odporúča:
• byť obzvlášť v tomto období na cestách opatrní,
• správať sa na cestách disciplinovane a ohľaduplne,
• nepreceňovať svoje schopnosti a zručnosti,
• dodržiavať zásadu „vidieť a byť videný“.
ORPZ v Pezinku
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Karháme

• Som rád, že oddelenie miestnych daní bolo na MsÚ premiestnené na prízemie na nádvorí, čím sme my , „skôr narodení „ ušetrení
od „šplhania“ po schodoch. Rád by som vyslovil poďakovanie pracovníčkam tohto oddelenia za ochotu a ústretovosť, s ktorou som
sa stretol pri vybavovaní mojej požiadavky.
• Pred Vianocami došlo k nezvyčajnej udalosti. Senčan, ktorý si
želá ostať v anonymite pozval na kapustnicu všetkých pracovníkov
pošty. Helena Kajošová, vedúca seneckej pobočky Slovenskej
pošty súhlasila s usporiadaním posedenia, aby sa poštárky na
chvíľu zastavili vo vianočnom zhone a popriali si pekné Vianoce.
Anonymný darca sa zvlášť písomne poďakoval Alici Tonkovej, doručovateľke v štvrti pri Slnečných jazerách, za osobný prístup, úsmev
a ochotu pracovať za každého počasia a venoval jej osobný dar.

• Je smutné, že niekomu stálo za námahu násilím pootvárať snáď
všetky kontajnery na textil, ktoré nám pomáhajú znižovať množstvo
odpadu ukladaného na skládku a dávajú 2. šancu prebytočným
veciam. V prvom roku prevádzky (okt.-dec 2014) sa takto v Senci zhodnotilo 12ton, čím mesto ušetrilo 384 eur. Okrem toho firma
ECOTEXTIL každoročne zaplatí mestu Senec za záber verejného
priestranstva 1710 eur.

VAŠA PREKLADATEĽSKÁ
AGENTÚRA
www.smarties.sk
Od januára 2016 vás radi privítame
v novootvorenej prekladateľskej agentúre SMARTIES, s.r.o., v ktorej vám radi
vyhotovíme preklady na mieru, úradné
aj neúradné, v rôznych jazykových
kombináciách.
Taktiež zabezpečujeme tlmočnícke služby vrátane tlmočníckej techniky.
Nájdete nás na Trnavskej ulici 56,
v budove Belle epoque (pri Lidli)
na 1. poschodí, každý pracovný deň
od 8,00 do 13,00. Mimo otváracích hodín sme vám nonstop k dispozícii
na telefónnych číslach 0911/221 433
a 0911/825 829 a na e-mailovej adrese
info@smarties.sk
Tešíme sa na vás u nás 
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KINO - KINOHITY

KULTÚRNE PODUJATIA
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KNIŽNICA
Beseda
s obľúbeným
autorom kníh
pre mládež

LÍDA
BAAROVÁ

SZUŠ Renáty
Madarászovej.
5.2. piatok
o 17:00
Vstup voľný

pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ.

10.2. streda o 9:00 a 10:30
Vstup voľný

Beseda
s novinárom
a spisovateľom

Vernisáž výstavy žiackych prác
výtvarného odboru SZUŠ Renáty
Madarászovej.
Pedagóg MgA. Lucia Čarnogurská

5.2. – 26.2. 2016

TOMOM
NICHOLSONOM

MALÝ PRINC

animovaný film
12.2. piatok o 18:00
a 14.2. nedeľa o 15:30 3,- Eur

„MY“

ROMANOM
BRATOM

6.2. sobota a 7.2. nedeľa
o 18:00 4,- Eur

Jeden z najväčších príbehov lásky
20. storočia.

LABYRINT

o jeho knihe GORILA.

17.2. streda o 18:00
Vstup voľný

séria prednášok

BOHOVIA EGYPTA
BOJ O TRÓN

NENECHAJTE MOZOG
ZLENIVIEŤ
Tréning pamäti

A CAPELLA KONCERT
FOR YOU

17.2. streda o 19:00 5,- Eur
a koncentrácie pre seniorov.
28.2. nedeľa a 29.2. pondelok
For You je vokálna skupina spievajú10.2. streda o 10:00 Vstup voľný
o 18.00 2D 4,- Eur, 3D 6,- Eur
ca a capella - to znamená bez pou-

KINOSÁLA

žitia hudobných nástrojov. Tvoria ju
piati hudobníci s výnimočnými hlasmi
zlievajúcimi sa v jedinečnom súzvuku.Účinkujú: Katalin Lantos Borbély,
Monika Ližbetin, Milan Masiarik,
Jakub Podolský, Andrej Mann.

		

UŠTRIKOVANÁ
ROZPRÁVKA

20.2. sobota

Teatro Neline
o 16:00 2,50 Eur

SENČAN február 2016

Nech sa páči, nakupujte, lacno predám, všetko čo tu mám... Mám nový
tovar, doštrikovala som ho len včera.
Ale poďme pekne po poriadku...
Dovoľte aby som sa Vám predstavila!
Volajú ma Štrikuľka - šikuľka – rada
štrikujem, háčkujem, prepletám,
zapletám, s bavlnkami sa hrám.
Dve hladko, dve obratko, šup sem,
šup tam. Uštrikujem čo len chcete,
ponožku, čapicu ba aj šál na krásny
bál. Princeznú aj šaša, čo radosť
roznáša. Mačičku aj psíka z malého
košíka. Štrikujem, štrikujem
a rozprávku Vám uštrikujem!

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko Senec

PRIPRAVUJEME

HODINKA S ...

divadelná nedeľa

TANCULIENKA
A SMEJKO

divadlo Maska

KNIŽNÁ NEDEĽA

Deň otvorených dverí s bezplatným
zápisom do knižnice, odpúšťaním
upomienok a divadielkom pre deti.

„Népeimhez“ – történetek
a nagy háborúból

20.3. nedeľa od 10:00 do 17:00

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA
A SENECKO

séria prednášok

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 – 29.4. 2016
Prednáška

Mgr. Pavol Rusnák:

VEĽKÁ VOJNA
A JUHOZÁPAD SLOVENSKA SO ZAMERANÍM
NA UHORSKÚ KRÁĽOVSKÚ VLASTIBRANU

25.2. štvrtok o 19:00 Vstup voľný
Prednáška v mestskom múzeu

KURZY V LABYRINTE

TÝŽDEŇ
SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC

od 1.3. do 4.3. v dopoludňajších
hodinách Vstup voľný

A Szenc környékiek és az
első világháború

Talkšou Moniky Macháčkovej
a jej hosťa Sväťa Malachovského,
člena hereckého súboru
Radošinského naivného divadla
2.3. streda o 19:00 4,- Eur

6.3. nedeľa o 15:30 6,- Eur

Stretnutia so slovenskými spisovateľmi
a básnikmi pre žiakov ZŠ a širokú
verejnosť.

MOJIM NÁRODOM
- PRÍBEHY Z VEĽKEJ VOJNY
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Vstup voľný

NENECHAJTE MOZOG
ZLENIVIEŤ

Skupinové lekcie v Labyrinte
Pomalé cvičenie zamerané na celé
telo. Zlepšuje pohyblivosť a držanie
tela. Uvoľňuje skrátené a posilňuje
málo aktívne svaly. Prináša úľavu
od bolestí a predchádza ich vzniku.
Je vhodné pre deti, dospelých,
tehotné ženy a seniorov. Cvičí sa
v uzavretej skupine 6-8 ľudí.
Utorok 8:30, 10:00, 16:30, 18:00
Ukážková hodina ZDARMA

Tréning pamäti
a koncentrácie pre seniorov

Katarína Poliaková
0903 324 726
info@zdravypohyb.sk
www.zdravypohyb.sk

Úžasná vec sa v Senci chystá.

Mgr. Gábor Strešňák:

9.3. streda o 10:00 Vstup voľný

Vzniká
ochotnícke
divadlo
pri Mestskom kultúrnom
stredisku.

Pomaličky síce, no keďže začať treba
nejako, oznamujeme Vám, že: „ochotnícke
divadlo ZnudyĽudu vyhlasuje konkurz
na dievčenskú postavu (10-12 rokov),
ktorý sa uskutoční dňa 6.2.2016 o 15:00
v Senci MsKS Labyrint 2.poschodie.
Postava Pheobe. Hra KTO MA CHYTÍ
V ŽITE. Viac info správa alebo mail
peterkiss10@centrum.sk. Po prejavení
záujmu bude zaslaný text potrebný
na konkurz.“

ĽUDSKÉ STRATY VEĽKEJ
VOJNY A PAMÄTNÍK
PADLÝM V SENCI
31.3. štvrtok o 19:00

Vstup voľný
Prednáška v mestskom múzeu
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka
11:00 – 12:00
LABYRINT 		
8:00 – 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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Biblia na cestách mala zastávku v Senci
Unikátna putovná výstava „Biblia na cestách“ sa zastavila
v Galérii Labyrint na vyše dva
týždne, od 11. do 29. januára.
Expozícia predstavila knihu
kníh, Bibliu, nositeľku Božieho slova, ktoré bolo preložené
do viac ako 2100 jazykov a dialektov a vydáva sa už tisíce rokov v miliardách výtlačkov.
Slávnostné otvorenie výstavy
sa konalo 14. januára za prítomnosti viceprimátora Dušana Badinského, prednostky MsÚ Jarmily Répássyovej a predstaviteľov kresťanských cirkví: Jozefa
Dúca rímskokatolíckeho kňaza,
Tibora Jančíka evanjelického
farára a Karola Badinského,

Koncert duchovnej hudby a slova
V priestoroch Galérie Labyrint
MsKS znela večer 13. januára
sakrálna hudba v podaní Zuzany Szabó – spev, Barnabása
Kollárika – klarinet, Renáty Ruttkayovej a Petry Mazúchovej
– klavírny sprievod. Hudba sa
striedala so slovom podaným
Helenou Čajkovou a Beátou
Bodnár. Zazneli diela majstrov,
ako Antonín Dvořák, Gabriel
Pierné, Kovács Béla, Kováts
Zoltánné Zsigmund Dóra, Charles-Marie Widor, Milan Rúfus,
Pavol Országh Hviezdoslav,
Svetoslav Veigl a Haluszka Rózsa. Hudba a slovo sa navzájom
dopĺňali a ukázali, že každé
skutočné umenie je hľadaním
vzťahu človeka k duchovnu.

Trojkráľový koncert a výročie narodenia Ľudovíta Štúra
Trojkráľový koncert, ktorý už viac ako desať rokov usporadúva
MO Matice slovenskej v Senci, sa konal 6. januára v tunajšom
evanjelickom kostole. V programe vystúpili ako hostia vokálna
skupina Sklo a domáci ženský spevácky zbor MO pod vedením Mgr. Macháčka, slovom sprevádzala program. H. Čajková.
Odzneli vianočné chrámové skladby, koledy i černošské
spirituály, duchovná poézia M.Rúfusa, P.O. Hviezdoslava
a S. Veigla.
HČ
Pri príležitosti 200. výročia narodenia kodifikátora spisovnej
slovenčiny Ľudovíta Štúra odznela v Labyrinte MsKS v Senci
v novembri 2015 literárno-hudobná kompozícia Vzlietli orli vysoko v podaní Danubius octet singers a recitátora Juraja Sarvaša.V ich podaní sme si vypočuli národné hymnické piesne a verše štúrovcov, predovšetkým poéziu i úvahové texty
Ľ. Štúra.
HČ

kazateľa Cirkvi adventistov
siedmeho dňa z Bratislavy. Medzi príhovormi predstaviteľov
cirkví, mesta a mestskej knižnice vystupovala Zuzana Szabó
so spevom duchovných piesní
a príhovorom v mene Reformovaného cirkevného zboru
v Reci. Na záver lektor výstavy
Milan Šurman v krátkosti zhrnul štvorročnú históriu putovnej výstavy “Biblia na cestách“
a charakterizoval zloženie expozície, v ktorej sa nachádza
230 Biblií vo veľkej rozmanitosti rozmerov, materiálov, veku
a určenia. Vernisáž bola zavŕšená spoločnou modlitbou otčenáša.
VCs
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Senecké bosorky – aj túto tému ponúka múzeum seneckým školám

Hon na čarodejnice je obľúbenou témou
novodobých historických výskumov.
Predstavy o čarodejniciach vyskytujúce sa v novovekých trestných spisoch
sú jednou z možností poznania ľudovej
predstavivosti a povier. V uhorských
podmienkach sa prvé publikácie ucelenejšieho charakteru objavili v tejto tematike už na prelome 19. – 20. storočia.
V edícii prameňov sa pokračuje dodnes.
Zdá sa, že zdroje sú stále nevyčerpané,
je stále čo dodať, spresniť.
Bosorky a čarodejnice neobišli ani Senec. Známy je proces s bosorkami
z roku 1711. Bol akýmsi voľným pokračovaním procesu vedenom na zemepanskom súde šintavského panstva
Esterházyovcov z roku 1702, kedy
v Senci došlo aj k upáleniu bosorky.
Senecká verejnosť sa zaiste intenzívne
zaujímala o rôzne historky o urieknutí, pobosorovaní, sprisahaní sa s diab-

lom v časoch, kedy tu boli obžalované
z podobných činov viaceré ženy. Judita Pintérová, manželka Juraja Domasa
mala byť zodpovedná za senecký požiar
spred dvadsiatich rokov. Vdova Mikuláša Vargu, Zuzana, predávala víno, ktoré
sa vraj po dovezení domov premenilo
na pomyje hodné iba domácim zvieratám.
V domácnosti manželky Juraja Sámota,
Magdalény, boli čerstvé marhule samozrejmosťou – najmä v zimnom období. Manželka Jána Csizmadiu, Dorota,
uriekla Jána Csikmáka, pretože sa ten
na poľovačke pohádal s jej manželom:
dotyčný ťažko ochorel. Pôrodná babica
(istá Slovenka Magda) uriekla každého,
kto jej za služby nezaplatil a uvalila ich
do neuveriteľných telesných múk, ale
zároveň ich bola schopná aj vyliečiť.
Iné obžalované dokázali vyvolať dážď,
unášali miestne mladuchy a navyše
ich verbovali aj do armády bosoriek.

Tá mala desiatky, ba stovky členov. Hierarchicky bola štruktúrovaná na vzor
dobových armád: rádovým bosorkám
velili poddôstojníci, dôstojníci, mali svojho práporčíka i generála, ktorý dokonca
pochádzal z radov seneckých elít. Stretávali sa pod záhradami a v spoločnosti diabla hodovali u seneckej mlynárky,
či v tunajších vinohradoch i na Pincešori.
Či skutočne šlo o pravdu, aký osud postihol účastníčky procesov a či skutočne
existovali bosorky, Vám tu neprezradíme. Pozývame školákov druhého stupňa
i stredoškolákov na vzdelávacie programy do seneckého múzea, kde sa okrem
príbehov bosoriek môžu oboznámiť
s ďalšími kapitolami regionálnych dejín,
ale aj s krásami tunajšej prírody. Tešíme
sa na záujem seneckých škôl. Termíny
prednášok je potrebné dohodnúť s pracovníkmi múzea.
Gábor Strešňák
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Színházi élet - zenés est Szencen

Oslávili sme Deň maďarskej kultúry

Újévi bemutatkozásként a szenci Csemadok egy vidám, zenés előadással lepte meg a szencieket január 13-án. Rák Viki
és Derzsi György időutazásra vitte a városi művelődési ház
mozitermét megtöltő közönséget. A múlt század pesti kabarédarabjainak, kupléinak és slágereinek kíséretében Jávor
Pál, Tolnay Klári, Kiss Manyi és megannyi hajdani nagy sztár
korába kerülhettünk. A sikeres előadást Lakatos Róbert zenekara kísérte. Jelen volt Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója is. Ezzel a hangulatos esttel a helyi Csemadok
jól startolt az új évben.
Agárdy Gábor

Deň maďarskej kultúry oslavujú v Maďarsku 22. januára od roku
1989. V tento deň v roku 1823 dokončil Ferenc Kölcsey maďarskú hymnu v obci Cseke. Deň vzniku hymny si pripomína čoraz
viac Maďarov žijúcich mimo územia Maďarska. Pred pár rokmi
si aj Mestská organizácia Csemadoku v Senci osvojila tento
sviatok. Napriek všetkej snahe sa nedarí každý rok usporiadať
pripomienkovú slávnosť v deň sviatku. Toho roku sme oslavovali
20. januára s predstavením divadelného súboru Csavar v kinosále MsKS. Bájku o ohni a hyacinte, báseň od Lászlóa Nagya
zdramatizoval a režíroval Tamás Gál. Je to azda najkrajšie dielo
z tvorby Lászlóa Nagya, ktoré bolo inšpirované jeho vzťahom
k rodičom. Hudba Attilu Zsapku a Tamása Gála zaznela
v podaní Andrása Madarásza na gitare a kobze a Ákosa Benkó
na bicích. Básne odzneli v presvedčivej interpretácii Szilvie Kissa
a Tamása Gála pred plnou sálou, ktorú naplnili žiaci seneckých
škôl s vyučovacím jazykom maďarským a žiaci z Tomášova. Tešilo nás, že v Deň maďarskej kultúry sme si mohli vychutnávať
dielo jedného z najväčších maďarských básnikov v podaní maďarských umelcov z južného Slovenska.
Margit Polák

Az alapiskola RETRO farsangi bálja

Divadelný život – hudobný večer
Senecký Csemadok pripravil novoročné prekvapenie pre Senčanov v podobe veselej hudobnej večere. Viki Rák a György
Derzsi si 13. januára vzali sebou obecenstvo zaplňujúce kinosálu MsKS na cestovanie v čase, do sveta Pála Jávora, Klári Tolnay, Manyi Kiss a mnoho ďalších oslavovaných umelcov minulého storočia. Atmosféru budapeštianskych kabaretov navodili
kuplety a dobové šlágre v podaní skupiny Róberta Lakatosa.
Na predstavení bol prítomný aj Imre Molnár, riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave. Miestny Csemadok si vykročil v novom
roku správnym smerom.
Gábor Agárdy

A Szenci Molnár Albert Alapiskola farsangi báljára sok vállalkozó kedvű vendég érkezett a 70-es évek retro stílusában kreált öltözékben. Öröm volt látni, ahogy a nosztalgia kellemesen
áthatotta a báli vigalmat. Az RDS Company tánccsoport két
kreációval hívta táncba a bálozókat. Remek volt a hangulat és
jól szólt az igazi retro zene, amit a győri Repeta Gang szolgáltatott. A csaknem hetven díjat számláló tombolát két részletben húzták, igazán értékes nyeremények találtak gazdára. Éjfél
után sült malac és káposzta segített pótolni a táncparketten
elhasznált energiát. Finomak voltak a borok, a Figura borászat
remekelt a borkóstolóval. Nem hiányzott a már hagyományos
gyümölcsös csokiszökőkút sem. Kitűnő hangulatban hajnalhasadtáig állt a bál.
Agárdy Gábor

A magyar kultúra napját ünnepeltük
A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22- én Magyarországon. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte
be, tisztázta le Csekén a Himnuszt. A határokon túli magyarok
is egyre több helyen emlékeznek a Himnusz születésének napjára. Pár éve a Csemadok Szenci Városi Szervezete is megünnepli a magyar kultúra napját. Minden igyekezet ellenére, nem
mindig sikerül pontosan az évforduló napjára időzíteni a megemlékezést. Ebben az évben január 20-án délelőtt 11 órakor a
Csavar Színház vendégelőadásával ünnepeltünk a kultúrház
mozitermében. Gál Tamás rendezésében Nagy László Rege
a tűzről és jácintról című versét, a költő legszebb költeményét
vitték színpadra, amelyet édesapjához és édesanyjához fűződő viszonya ihletett. Zsapka Attila és Gál Tamás zenéjét Madarász András gitáron és kobzon, valamint Benkó Ákos dobon
adták elő. A műsorban elhangzó verseket Kiss Szilvia és Gál
Tamás meggyőző tolmácsolásában hallhatta a népes közönség, melyet a szenci és a féli magyar tanítási nyelvű iskolák
diáksága alkotott. Külön öröm számunkra, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb költőjének alkotását szlovákiai magyar művészek tolmácsolásában élvezhettük a magyar kultúra
napján.
Polák Margit

RETRO-ples ZŠ A. M. Szencziho
Mnohí účastníci fašiangového plesu ZŠ A. M. Szencziho si dali
záležať, aby ich oblečenie dokonale zapadlo do retro štýlu 70tych rokov. Nostalgia osviežujúco vplývalo na atmosféru plesu.
Skupina RDS Company dvoma štýlovými tanečnými kreáciami
dodávala prítomným chuť do tanca. Nálada bola výborná, aj
vďaka originálnej retro muzike v podaní formácie Repeta Gang
z Győru. Tombola pozostávala z takmer 70 cien, ktoré boli losované v dvoch častiach. Výhercovia sa tešili z hodnotných cien.
Na parkete spálenú energiu si hostia doplnili po polnoci z pečeného prasiatka a kapustnice. Boli výborné aj vína z vinárne Figura, ponúkané aj formou ochutnávky. Nemohla chýbať ani čokoládová fontána s ovocím. Ples pokračoval v jedinečnej nálade až
do bieleho rána.
Gábor Agárdy
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Óévvégi sikereink - Naše koncoročné úspechy
A Szenczi Molnár Albert Gimnázium
diákjai részt vettek az ógyallai Építészeti Szakközépiskolában 2015. november 19-én megrendezett XXVIII.
Konkoly-Thege Miklós Matematika Versenyen. Simon Bence, Takács Péter és
Tóth Krisztián mérte össze tudását a hazai és magyarországi középiskolákból
érkezett diákokéval. A versenyzőknek
két óra alatt kellett négy feladattal megbirkózniuk. Simon Bence a második helyen végzett, a csapat két másik tagja
sikeres feladatmegoldó lett. A versenyzőket PaedDr. Filler Krisztina tanárnő
készítette fel.

csára sa konala 27. novembra 2015
v budove Tanečného divadla Ifjú Szívek
v Bratislave. Gymnazistka Dóra Simon
bola ocenená diplomom. Z našej odbornej školy v kategórii prednesu poézie obsadila prvé miesto Eszter Farkas
s básňou Modlitba k Attilovi Józsefovi
od Eleméra Tótha, Emese Pongrácz vystúpila na tretiu priečku s prednesom
básne Etnická matematika od Szabolcsa Czáboczkyho. V prednese prózy sa
umiestnila na prvej priečke Dominika
Gál s novelou Nočný autostop od Gyulu
Dubu, Emese Pongrácz obsadila druhé
miesto za prednes textu pod názvom
Zváranie a láska, taktiež od Gyulu Dubu.

Iskolánk diáklányai 2015. december
1-jén Szencen járási kosárlabda bajnokságon vettek részt, ahol négy csapat közül a legeredményesebben szerepeltek,
tehát az első helyen végeztek pontveszteség nélkül. Így lányaink 2016 áprilisában Pozsonyban a kerületi fordulóban
küzdhetnek tovább iskolánk színeiben.
Bence Simon, Péter Takács a Krisztián
Tóth, študenti Gymnázia Alberta Molnára Szencziho sa 19. novembra zúčastnili
na XXVIII. ročníku matematickej súťaže
Mikuláša Konkoly – Thegeho na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Súťažiaci zo stredných škôl južného Slovenska a Maďarska
sa museli popasovať so štyrmi úlohami
za dve hodiny. Bence Simon sa umiestnil
na druhej priečke víťazov, ďalší dvaja členovia družstva sa stali úspešnými riešiteľmi. Študentov na súťaž pripravila PaedDr.
Krisztina Filler.
A X. Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó
Verseny országos fordulójára november 27-én került sor Pozsonyban az Ifjú
Szívek Székházában, amelyen diákjaink
három kategóriában mutatkoztak be. A
gimnazisták közül Simon Dóra oklevélben részesült kiváló teljesítményéért.
Szakközépiskolásaink közül a versmondók kategóriájában Farkas Eszter első
lett Tóth Elemér: Könyörgés József Attilához című versével, Pongrácz Emese
harmadik helyezést ért el Czáboczky
Szabolcs: Etnikai matematika című
versével. Prózamondóink közül Gál Dominika Duba Gyula: Éjszakai autóstop
című novellájával első, Pongrácz Emese Duba Gyula: Hegesztés és szerelem
című írásával második lett.
Celoštátne kolo X. ročníka súťaže Umelecký prednes poézie a prózy Tibora Kul-

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre aj
minulý rok usporiadala Literárnu súťaž
Legere. Témou trojkolovej súťaže bolo
životné dielo Attilu Józsefa. Tretie kolo
sa uskutočnilo 11. decembra 2015. Naše
družstvo pod menom Dinnyehéj tvorili
tri študentky odboru učiteľstva pre MŠ
a vychovávateľstva: Renáta Botló, Emese Pongrácz a Krisztina Szabó, ktoré
pripravovala učiteľka Flóra Pongrácz.
V treťom kole predniesli hudobno-liteárne
pásmo z básní Attilu Józsefa, s ktorým si
vyslúžili prvé miesto.
Kolodits Renáta, végzős diákunk második helyezett lett a 2015. december 18án Homonnán megrendezett országos
diák sakkbajnokságon a középiskolás
diáklányok kategóriájában.
Renáta Kolodits 18. decembra 2015
na Majstrovstvách Slovenska základných
a stredných škôl v šachu v Humennom
obsadila druhé miesto v kategórii študentiek stredných škôl.

Gratulálunk - Gratulujeme!

Sz.M.A. Gimn. és Szakközépiskola
Spoj. šk. s VJM
Naše študentky sa v Senci zúčastnili
1. decembra 2015 okresného kola basketbalového turnaja, kde spomedzi štyroch družstiev vybojovali bez straty bodu
prvenstvo a postúpili do krajského kola,
ktoré sa bude konať v apríli 2016 v Bratislave.
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem a
múlt évben is megrendezte a Legere Irodalmi Versenyt. A háromfordulós vetélkedő idei témája József Attila életműve
volt. A verseny utolsó fordulójára 2015
december 11-én került sor. Csapatunkat,
amely a Dinnyehéj nevet választotta, három óvodapedagógia és nevelő szakos
diák alkotta: Botló Renáta, Pongrácz
Emese és Szabó Krisztina, akiket Pongrácz Flóra tanárnő készített föl. A harmadik fordulóban József Attila verseiből készített verses zenés összeállítást adtak
elő, amellyel első helyezést értek el.

AMIT VÁRUNK 2016
VÁGYÓ SZÍVÜNK ÖRÖMRE LEL,
TUDJUK, A NAP MINDIG FELKEL!
AMIÉRT A KÖNNYÜNK MÉG HULL,
AZ ÖRÖMTŐL BÜSZKÉN CSORDUL,
AMIÉRT MÉG SZÍVÜNK DOBOG,
BÁTRAN HIGGYÜK, MAJD NEM ZOKOG,
AMIT VÁRUNK OLY LELKESEN,
TÖLTSÜK EGYÜTT MAJD KEDVESEN,
SZABADSÁGOT MINDENKINEK,
DE BALSORSOT MÁR SENKINEK!
ÚJ TAVASZÉRT – VÉGTELENÉRT
TISZTA HARCBAN AZ EMBERÉRT!
FÁJÓ SZÍVÜNK NEM LESZ ÁRVA,
IGAZ ÉLET NYITVA, TÁRVA
DE CSAK AKKOR, HA MINDNYÁJAN:
EGYÜTT LESZÜNK A VILÁGBAN!
ÚJ ESZTENDŐ ADD A REMÉNYT,
HOGY FOGHASSUK EGYMÁS KEZÉT!
„EMBER, TESTVÉR CSAK TEDD A JÓT
EZ A JÖVŐNK NINCS MÁSRA MÓD!“

Mgr. Katona Roland
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Patrik Šipoš, Larisa Kosťová, Adrián Sládeček, Kristof Mózes, Dániel Boros, Dávid
Solgay, Eliška Tahotná, Patrik Oros, Adela
Augustínová, Terézia Mária Jasenovcová,
Alexander Tóth, Matej Šmátrala, Linda Gombalová, Daniel Koman, Nathan Pospěch,
Samuel Rőth, Lukáš Matoš, Filip Majo, Sára
Chovančíková, Tatiana Böhmová,Michal
Gyalog, Timea Skruteková, Hermína Orelová,
Mia Skurka, Laura Harvanová,
Prvá Senčanka narodená v roku 2016:
Hermína Orelová

Blahoželáme jubilantom
Dňa 14.2.2016 oslávi svoje krásne 80.
narodeniny Terézia
Pirošková rod. Janová. „V knihe života
tvojho strana 80 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
dcéra Magdaléna s rodinou a ostatná veľká
rodina sa tiež pripája.

Jednota dôchodcov
Ing. Ján Klocok (75), Jozef Strihovský (70),
Marta Herczogová (80)

Klub dôchodcov
Juliana Krechnyáková (75), Marta Herczogová (80), Irena Macsicová (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215
Zuzana Bognárová (50), Irena Grancová (55),
Viera Hauková (55), Mária Šupalová (70),
Marta Herczogová (80)

Navždy nás opustili
Terézia Plulíková 1929, Alžbeta Kühnelová
1931, Terézia Kramaricsová 1927, Jozef
Kovács 1932, Marek Mráz 1983,
Gabriel Szabo 1954, Pavel Beňo 1955, Mária
Dovalová 1926, Mikuláš Kovács 1944.
„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél,
szívünkben örökké élni fogsz, mert nagyon
szerettél!“
Szívünkben soha el nem múló szeretettel

emlékezünk
február 28 – án halálának
nyolcadik évfordulóján a drága jó férjre,
apára és nagyapára
Horváth Vilmosra.
Köszönjük mindenkinek, akik velünk
emlékeznek. Szerető
felesége, fia, lánya,
menye és unokái.
Dňa 28. februára si pripomíname 8. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko Viliam Horváth.
S láskou na Teba spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. Manželka, syn, dcéra, nevesta a vnuci.
„Odišiel“ do neznáma, odkiaľ niet
návratu.
Ďakujeme všetkým, ktorí
21.12.2015 sa prišli rozlúčiť s mojím
manželom,
otcom,
dedkom, pradedkom,
s krstným otcom Jozefom
Kovácsom.
Ďakujeme priateľom,
známym, susedom
a celému smútočnému zhromaždeniu, ktorý
nám svojou sústrasťou a kvetinovými darmi pomohli zmierniť náš veľký žiaľ a bolesť.
Smútiaca manželka s deťmi.
26. januára si pripomenieme 30 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá Margita
Mókosová. S láskou
na ňu spomína dcéra
a syn s rodinami. Kto
ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Dňa 14. februára uplynie 15 rokov, čo nás
navždy opustila naša
milovaná manželka,
mamička a babička Mária Gábrisová, rod. Lasserová.
S láskou spomína
celá rodina.
Február 14-én lesz 15
éve, hogy eltávozott
családja köréből a drága jó feleség, édesanya, nagymama Gábris szül. Lasser Mária.
Szeretettel, emlékét örökké őrző családja.
Dňa 1.2.2016 je výročie nedožitých 90.
narodenín
nášho
otca Jozefa Dugoviča. S láskou spomínajú synovia a dcéry
s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu
tichú spomienku.

27. februára uplynú dva roky, čo nás
vo veku 72 rokov navždy opustila naša
milovaná manželka,
mama, krstná mama,
babka,
prababka,
sesternica
Mária
Galovičová rodená
Svrčková.
Prosím
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou milujúca rodina.
Dňa 04.02.2016 uplynie rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný
František
Mokoš.
S láskou spomínajú
manželka
Alžbeta,
dcéry Alžbeta, Alica
a synovia František,
Jozef s rodinami. Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú
spomienku.
Miloval život!
Život je ťažký, ale aj
krásny.Nuž len niekedy trvá menej ako
by sme chceli a preto si vieme vážiť, že
nám umožnil zažiť to
úžasné.Tento osud
bohužiaľ
postihol
milujúceho človeka,
ktorý žil pre rodinu
a ľudí, čo stáli o jeho pomoc, dobré slovo,
úprimný úsmev.Príkladný občan a najúžasnejší otec troch detí naposledy vydýchol
na futbalovom zápase so „starými pánmi“.
Pri športe, ktorý tak miloval.V žiari reflektorov
dotĺklo srdce, čo rozdávalo radosť zo života.
Ferko-Fegenc, ďakujeme za všetko. S láskou
spomínajú tí, pre ktorých si veľmi veľa znamenal a budeš znamenať,Navždy zostaneš
v našich srdciach. Smútiaca rodina a futbaloví priatelia.
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 25. januára uplynulo 20 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo Ondrej Šiller.
S láskou spomína
celá rodina.
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Všetko, čo naše deti potrebujú, sú láska, smiech a dobré školy
1. septembra 2016 začne v Senci fungovať nová súkromná základná škola. Jej zakladateľkami sú Mgr. Iveta Barková a Mgr.
Jana Augustovičová. Sú to skúsené učiteľky, ktoré spoločne pracovali najprv v Gymnáziu A. Bernoláka v Senci, potom
v Základnej škole v Novej Dedinke. V súčasnosti sa venujú tomu, aby bolo v septembri pre prvých žiakov Súkromnej základnej školy S.E.N.E.C. všetko pripravené. Na naše otázky odpovedala Mgr. Iveta Barková, zriaďovateľka školy.

• Prečo ste sa rozhodli založiť v Senci súkromnú základnú školu?
Už niekoľko rokov sme trávili voľný čas diskusiami o tom, ako by podľa nás mala fungovať
dobrá škola. Obe máme už dosť skúseností
na to, aby sme vedeli, čo je pre prácu učiteľa
dôležité, v akom prostredí chceme pracovať,
s kým chceme pracovať, ako zrealizovať náš
sen. Potom nastala chvíľa, keď sme sa rozhodli od kaviarenských rečí prejsť k činom.
Po niekoľkomesačnej príprave sme predložili všetky potrebné podklady k zaradeniu
školy do siete škôl na ministerstvo školstva
a čakali sme. Rada by som sa poďakovala aj
bývalej kolegyni, ktorá nám v prípravnej fáze
veľmi pomohla s podkladmi pre 1. stupeň.
• Kto je v zakladajúcom tíme?
Zakladajúci tím sme my dve, ja som zriaďovateľka a štatutárny zástupca školy, Janka
bude mojou zástupkyňou a bude zodpovedná za celú výchovno-vzdelávaciu činnosť
školy. Oslovili sme viaceré učiteľky, skúsené
aj začínajúce, s niektorými sme už viac-menej dohodnuté, niektoré aprobácie budeme
musieť riešiť neskôr podľa definitívneho počtu prijatých detí. Ale najviac sme pyšné, že
odborným garantom pre I. stupeň bude Mgr.
Zuzana Hirschnerová, PhD., ktorá nám bude
nielen radiť, ale už teraz sa teší na to, že
bude od septembra u nás aj učiť. Jej náklonnosť a pomoc si veľmi ceníme, pretože to je
veľká ľudská aj odborná posila pre náš tím.
• Čím sa bude líšiť od štátnych škôl?
Budujeme našu školu na troch základných
pilieroch: malý počet detí v triedach (cca
16), ktorý zaručí individuálny prístup, kvalitní
učitelia a slušná a prospešná komunikácia
s rodičmi. Nepúšťame sa cestou alternatívneho vzdelávania, ale chceme z alternatívnych pedagogík prevziať to, čo je v nich
dobré a realizovateľné v našich podmienkach. Nebudeme mať zvonenie, bude sa
kombinovať bežné vyučovanie s blokovým,
chceme čo najviac uplatňovať zážitkové vyučovanie, angličtinu budeme mať každý deň,
telesnú výchovu chceme mať rozdelenú
na bežné pohybové aktivity a plávanie,
v neposlednom rade chceme okrem rozumu
„zasiahnuť“ aj srdiečka detí – hudbou, spevom, hrou na hudobné nástroje, pohybovou
prípravou. Aj preto zavádzame nový učebný
predmet dramatickú výchovu. Väčšinu tých-

to aktivít ponúkneme aj verejnosti v rámci
činnosti Súkromného centra voľného času.
• Čo je vašou prioritou?
Našou prioritou je vytvoriť školu, v ktorej budú spokojné deti, rodičia a aj my, jej
zamestnanci. Myslieť na deti, robiť všetko
pre to, aby chodili do školy s radosťou, aby
sa tešili z nových vecí, zážitkov, informácií.
Vytvoriť výborný tím ľudí, ktorým na tomto
cieli skutočne záleží. A ten tím tvoria nielen
učitelia, vychovávatelia, lektori, ale aj rodičia, starí rodičia, priatelia.
• Aká je dlhodobá vízia školy?
Naším cieľom je vytvoriť plnoorganizovanú
školu so všetkými ročníkmi. V tejto chvíli
chceme byť zdravou konkurenciou všetkým
seneckým školám a vhodnou voľbou pre
deti a rodičov, ktorým viac vyhovuje menšia
škola.

• Ste škola rodinného typu. Čo to znamená?
Znamená to toľko, že nechceme veľkú školu. V každom ročníku bude pravdepodobne
1 trieda s maximálne 16-18 žiakmi. Všetci
sa budeme navzájom poznať a fungovať
ako jedna veľká rodina. A tak ako v rodine
aj my chceme v deťoch pestovať zmysel pre
zodpovednosť, spolupatričnosť, dôležitosť
interpersonálnych vzťahov, medzigeneračný
dialóg, hodnoty, lásku.
• Ste materiálne a personálne zabezpečení?
Najdôležitejším faktorom je pre nás ten
ľudský. Nemusíme mať len supermoderné
interaktívne tabule a iné technické „vychytávky“, ale musíme mať okolo seba dobrých
a schopných ľudí. Keď hovoríme o učiteľoch, tak prísnych, dôsledných, ale s veľkým
srdcom. Vynikajúci tím je naša najväčšia
výzva a my na nej pracujeme. Materiálne sa
tiež snažíme čo najviac vyhovieť kritériám
na modernú školu. V januári sme zariadili vzorovú triedu, ktorú si môžu rodičia prísť
pozrieť. Tu sa konajú aj stretnutia s hosťami
z oblasti školstva, chystáme ich ešte niekoľko.
Samozrejme, ak má niekto možnosť alebo
vôľu nám pomôcť, či už materiálne alebo fi-

nančne, veľmi nás to poteší, pretože zatiaľ
všetko financujeme z vlastných zdrojov. Poteší nás akákoľvek forma pomoci.
• Ako a kedy sa môžu žiaci zapísať?
Zápis do 1. ročníka sa bude konať 1. a 2.
apríla 2016, podrobnejšie informácie sú
uvedené na našej webovej stránke. Do vyšších ročníkov môžu prestúpiť žiaci priebežne od januára 2016. Deje sa to po predbežnej komunikácii a dohode s rodičmi, resp.
zákonnými zástupcami žiakov podpísaním
zmluvy o štúdiu.
• Kedy sa začne školský rok?
Škola je zriadená k 1. septembru 2016, takže školský rok začne tak ako na iných základných školách, teda 5. septembra.
• Koľko tried plánujete otvoriť?
Hoci dlhodobo plánujeme mať v každom
ročníku len jednu triedu, tento školský rok
otvoríme pravdepodobne 2 triedy prvého
ročníka, v každej po 16 detí. Chápeme, že
je asi málo pravdepodobné, že k nám prestúpia žiaci vyšších ročníkov, ale keďže
máme záujemcov do všetkých ročníkov,
naším cieľom bude otvoriť celý 1. stupeň
a minimálne 5. a 6. triedu, pretože potrebujeme aspoň 15 žiakov do každého ročníka.
Za špeciálnych podmienok by sme otvorili
aj 9. triedu.
• Kde si môžu nájsť Senčania viac informácií?
Najdôležitejšie informácie nájdu záujemcovia na našej webovej stránke www.skolasenec.sk, kde sú uvedené aj kontaktné údaje
na náš mail info@skolasenec.sk, resp. tel.
0948 656 020. Informácie pravidelne aktualizujeme aj na facebook-u. S rodičmi sa
môžeme dohodnúť aj na osobných stretnutiach.
• Bude škola skôr len pre Senčanov alebo
máte dvere otvorené aj pre iných?
Je to škola pre deti zo Senca a blízkeho
okolia. Popri súkromnej základnej škole
sme zriadili aj súkromný školský klub detí,
ktorý bude fungovať od 6:30 do začiatku vyučovania. Vyučovanie bude začínať o 8:20.
Popoludní môžu deti tráviť čas v školskom
klube, kde budeme pokračovať s angličtinou, a ďalšie krúžky a záujmové útvary
budú v popoludňajších hodinách fungovať
v rámci Súkromného centra voľného času.
Výber záujmových útvarov bude ešte spresnený na začiatku školského roka a budú ho
môcť navštevovať aj deti z iných škôl.
• Ako bude škola financovaná?
Keďže je to súkromná škola, bude financovaná z viacerých zdrojov, a to štátnym
príspevkom na žiaka, príspevkom rodičov,
z grantov a vlastných zdrojov. Podrobnejšie
sú platby rozpísané na našej stránke.
Martina Ostatníková
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Zlato pre potápačský klub PICCARD SENEC
Potápačský klub PICCARD SENEC
16. januára 2016 vybojoval 1.miesto
v silnej konkurencii mužstiev a obhájil titul na plaveckej súťaži Aronnax Apnea
Cup 2016.Išlo už o 9. ročník plaveckej
súťaže v plutvovom plávaní 25m dĺžky pod vodou štafetovým spôsobom,
po dobu 1 hodiny odplávali naši potápači 6 225 m. Súťaž sa uskutočnila
na bazéne Lafranconi pri FTVŠ UK
v Bratislave. Ďakujeme úžasnému fanklubu neplávajúcih členov Piccardu
Senec. Víťazný tím v zložení: Branislav
Benkovský, Štefan Bordács, Roman
Szalai, David Bednárik,Róbert Tóth, Tomáš Gábriš, Rastislav Štvrtecký, Martin
Ruttkay, Andrej Bartaloš, Dalibor Riška.
Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne
gratulujeme.

Predvianočný volejbalový turnaj klubu VK Tajovského
V predvianočnom čase sa už tradične
uskutočnil na Slávii volejbalový turnaj
rodičov, žiakov a priaznivcov volejbalového klubu VK Tajovského. Sily si zmeralo šesť družstiev. Odmenou im boli štyri
druhy kapustnice, nespočetné množstvo koláčikov a výborná nálada.
Domáce zápasy žien si môžete prísť pozrieť a povzbudiť hráčky na Sláviu v stredy o 20:30 v týchto termínoch:
3.2. proti BiIíkovej
2.3. proti Pezinku
16.3. proti NEKO BA
13.4. proti Malackám
27.4. proti Hamuliakovu

IBC Senec – zimná edícia – tentoraz v znamení minibasketbalistov
V nedeľu 13.12.2015 sa konala zimná edícia basketbalového turnaja
IBC Senec. Tentoraz bola zorganizovaná pre najmladších basketbalistov, pre ktorých to boli prvé
skutočné basketbalové zápasy.
Turnaja sa zúčastnili okrem domáceho tímu, mini basketbalistky –
dievčatá z Trnavy, minibasketbalisti chlapci z Trnavy. V tomto prípade
nešlo o skóre, išlo predovšetkým
o spokojnosť detí, ktoré nám ukázali svoje zanietenie a bojovnosť.
Všetky deti okrem úsmevu a šťastia na tvári dostali sladké odmeny.
IBC Senec má svoju letnú a zimnú
edíciu a turnaj začína mať svoju tradíciu. Je zameraný predovšetkým
pre najmladšie vekové kategórie
a bez pomoci Brastislavského samosprávneho krája a Mesta Senec
bolo by len ťažko zorganizovať takéto podujatie.
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Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov
Na 18. ročníku Trojkráľového kúpania
ľadových medveďov sa do studenej januárovej vody našich Slnečných jazier
ponorilo 127 domácich aj „cezpoľných“
otužilcov. Množstvo divákov stojacich
na brehu privítal primátor mesta Senec
Ing. Karol Kvál a za spoluorganizujúci SPORT CLUB SENEC Vlado Lysičan. Kým sa diváci pozerali, počúvali
DJ Roba Matejku, skvelého Martina Ha-

richa a sledovali program tenčnej školy
F´Dance, otužilci vpochodovali do vody
akoby bolo leto.
Do časového limitu zostalo vo vode
12 ľadových medveďov, ktorí ani po vyjdení z vody nevyzerali, že by ich zima
trápila.
Otužilci zaujali aj médiá, ktorých zástupcovia si z brehu spravili pekné zábery a rozhovory s ľadovými medveďmi

aj o prínose tohto športu pre zdravie
a o tom, že zimnému kúpaniu musí
predchádzať dlhodobá príprava.
Prvá športovo-kultúrna akcia roka 2016
na zasnežených Slnečných jazerách
výborne odštartovala rok, ktorý bude,
dúfame, plný podobne skvelých športových a kultúrnych podujatí.
Organizátori ďakujú Mestu Senec,
Mestskému kultúrnemu stredisku Senec, Správe cestovného ruchu Senec,
Ľadovým medveďom Bratislava, klubu
potápačov Piccard Senec a RZP a.s.
za zdravotné zabezpečenie akcie a McCarter za chutný čaj značky Jana pre
dovákov. Bufet na pláži - Slnečné jazerá
juh požičal pre šantiace ľadové medvede vodnú trampolínu, ktorá navodila
zimno-letnú atmosféru. Ďakujeme aj
všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali
zo zabezpečením akcie.
Text a foto: MO
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Majstrovstvá sveta vo FootGolfe - Argentína – historický úspech Slovenska!

Na Majstrovstvách sveta vo FootGolfe
v Argentíne súťažilo 26 tímov. Slovensko
zaknihovalo historický úspech, náš tím
obsadil šieste miesto. Celkové výsledky súťaže tímov sú nasledovné: 1. USA,
2. Argentína, 3. Holandsko, 4. Veľká Británia, 5. Taliansko, 6. Slovensko.
Súťaž jednotlivcov sa skončila ďalším
triumfom. Bývalý futbalový a súčasný
FootGolfový reprezentant a majster Slovenska za rok 2015 Ján Kozák vybojoval
tretie miesto a zároveň bol vyhlásený
za najlepšieho Európskeho hráča majstrovstiev sveta! Cenné umiestnenie
pridal aj ďalší člen tímu, bývalý futbalový reprezentant Branislav Fodrek, ktorý skončil na delenom 10. – 11. mieste
z 227 zúčastnených hráčov. Hráči klubu FootGolf Senec sa na MS umiestnili
v súťaži jednotlivcov takto: 3. Ján Kozák,
10. Branislav Fodrek, 39. Tomáš Bartko,
76. Juraj Gubáni, 133. Tomáš Tengeri.
Slovensko po týchto majstrovstvách sveta v priebehu roka preniklo medzi svetovú
špičku.
Majstrom sveta sa stal domáci Argentínčan Christian Otero, ktorý dlho zvádzal
boj o prvenstvo s Mexičanom Enrique
Reyesom. Jánovi Kozákovi ušla tesne
strieborná medaila. „Vo futbale som niečo dokázal, zažil som pekné momenty.
Nečakal som, že znovu zažijem niečo
také pekné, že budem počuť slovenskú
hymnu za tretie miesto. Išiel som sem

aj s tým, aby sme zviditeľnili tento šport
na Slovensku a verím, že sa nám to podarilo.“ – vyjadril sa Ján Kozák.
Juraj Gubáni, predseda klubu FootGolf
Senec zhodnotil priebeh majstrovstiev
sveta takto: „Som veľmi šťastný, čo sme
dosiahli. Stálo to veľa úsilia, ale podarilo
sa! Je to historický úspech pre Slovensko a FootGolf na Slovensku. Zo začiatku sme ako jedna z najmenších výprav
boli veľmi podceňovaní, ale po prvom
hracom dni sa všetci začali zaujímať
o našu krajinu i o klub a každým dňom
sa to stupňovalo. Teší ma, že bol enormný záujem o naše dresy a hlavne, že
sme pozvaní na veľké zahraničné turnaje
ako napr. do Francúzska, USA, Anglicka,.. . Všetko bude záležať od financií,
ktoré pevne veríme, že získame, aby
sme mohli ďalej úspešne reprezentovať. Touto cestou ďakujem celej výprave
za skvelú reprezentáciu Slovenska,
nášho klubu i mesta Senec. Moje veľké
poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás
podporovali, či už členom nášho klubu,
partnerom – sponzorom, ale i všetkým ihriskám na Slovensku, kde môžeme vykonávať našu činnosť. Čaká nás zaujímavý
rok a pevne verím, že budeme pokračovať v nastolenom úspešnom trende.“
Členovia slovenskej výpravy na MS
vo FootGolfe v Argentíne:
- Ján Kozák bol na druhých majstrovstvách sveta vo FootGolfe jediným účast-

níkom, ktorý hral v drese Slovenska aj na
majstrovstvách sveta vo futbale v Južnej
Afrike v roku 2010. FootGolf začal hrať
ako 35-ročný v apríli 2015 po ukončení
kariéry. Vo FootGolfe našiel záľubu natoľko, že sa stal prvým ambasadorom FootGolfu na Slovensku a v prvom ročníku
Slovenskej FootGolfTour aj zvíťazil, stal sa
prvým majstrom Slovenska. Na domácich
ihriskách hrá za klub FootGolf Senec.
- Branislav Fodrek ako bývalý reprezentant začal prvú súťaž vo FootGolfe v júni
2015, kedy zvíťazil v treťom kole Slovenskej FootGolfTour. Na domácich ihriskách hrá za klub FootGolf Senec.
- Tomáš Bartko po ukončení hráčskej,
trénerskej a funkcionárskej kariéry
v Senci a v Báhoni vo futbale, sa rozhodol
v lete 2015 vo svojich 34-rokoch naplno
venovať FootGolfu. Je hráčom klubu FootGolf Senec.
- Juraj Gubáni sa venuje FootGolfu
od roku 2014. Bol generálnym sekretárom SFGA, v súčasnosti sa venuje ako
predseda najmä rozvoju klubu FootGolf
Senec. V značnej miere na ňom ležala ťarcha získavania sponzorov a organizačné zabezpečenie účasti na MS
vo FootGolfe v Argentíne.
- Tomáš Tengeri sa začal FootGolfu
venovať v roku 2015, napriek tomu, že
stále hráva aj futbal v nižších súťažiach.
Vo FootGolfovej lige 2015 klubu FootGolf Senec skončil na treťom mieste
za Jurajom Gubánim a Jánom Kozákom.
- Katarína Horňáková a Martina Farkašová boli ozdobou slovenskej výpravy. Obidve sú členkami klubu FootGolf Senec, aktívne hrávajú FootGolf
vo FootGolfovej lige a ďalších súťažiach.
Martina Farkašová je víťazkou jedného
z turnajov v ženskej kategórii v roku 2015.
- Rastislav Blaško je novinárom a bol
oficiálnym šiestym členom slovenskej
výpravy ako hovorca Slovenskej FootGolfovej Asociácie na MS 2016. FootGolf
hráva od júna 2015, kedy sa po prvý raz
zúčastnil Slovenskej FootGolfTour. Z MS
podával každodenné spravodajstvo s fotografiami v spolupráci s PROFUTBAL.
SK a zabezpečoval správy aj pre web futbalsfz.sk.
Zdroj: Rastislav Blaško a FootGolfový
klub Senec – www.facebook.com/FootGolfSenec, FIFG – www.fifg.org - www.
facebook.com/FootgolfWorldCup2016
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