
Poupratujme si v záhradách a bytoch s láskou k prírode

Jarné upratovanie bude 19. marca na 4 stojiskách
Zviazané konáre v dĺžke najviac 1,5 metra sa odnášajú spred domov už 14. a 15. marca

Ročník 26 marec 2016

Mesto Senec na základe skúsenos-
tí z predchádzajúcich rokov ale najmä                 
v nadväznosti na platnosť  nového zá-
kona o odpadoch č. 79/2015 muselo 
pristúpiť k zmene  spôsobu organizácie 
jarného a jesenného upratovania v roku 
2016. V minulosti sme organizovali kaž-
dé z týchto upratovaní na tri etapy, ktoré 
trvali  tri dni, pričom bolo určených veľa 
lokalít pre stojiská s veľkokapacitnými 
kontajnermi po celom meste. 
Ako to však dopadlo? 
Vzhľadom na veľký počet stojísk a ob-
rovské množstvo odpadu museli zamest-
nanci Odboru údržby a čistoty mesta 
dočisťovať zberné miesta ešte niekoľ-
ko dní po ukončení upratovania. Mnohí                           
z našich spoluobčanov vynášali do ale-
bo k pristaveným kontajnerom aj odpad, 
ktorý tam nepatril.  Kontajnery sa často 

plnili stavebným odpadom, ktorý si kaž-
dý občan má odviezť na svoje náklady 
na skládku, nakoľko to nie je zahrnuté 
do mestského poplatku za komunálny 
odpad. Niektorí občania zmiešali zele-
ný odpad zo záhrad, určený na drvenie, 
spolu so zmesovým komunálnym odpa-
dom. V neposlednom rade naše skúse-
nosti z minulých rokov  poukázali aj nato, 
že stojiská veľkokapacitných kontajnerov  
v nočných hodinách využívali často aj ľu-
dia z okolitých obcí. Z roka na rok naras-
tali náklady spojené s realizáciou jarného 
a jesenného upratovania napriek tomu, 
že mnohí Senčania pristúpili zodpoved-
ne k upratovaniu a ukladali zelený odpad 
zo záhrad  vedľa kontajnerov, aby to už 
nebolo potrebné následne očisťovať od 
zmesového odpadu pred spracovaním. 
Ľudia taktiež vedeli osobne priniesť a 

odovzdať nebezpečný odpad na praco-
visku Odboru údržby a čistoty mesta na 
Kalinčiakovej ul. a nezmiešali ho so zme-
sovým komunálnym odpadom.  Správa-
nie „tých nezodpovedných“  však donúti-
lo kompetentných mesta, aby rozhodli o 
inom režime jarného  a jesenného uprato-
vania v roku 2016. 
Ako to teda bude?
Počas jedného dňa - 19. marca od rána
do 17:00 budú veľkokapacitné kontaj-
nery pristavené na 4 stojiskách:
• parkovisko pri amfiteátri,
• parkovisko pri jazierku Kovecsto,
• na začiatku Záhradníckej ulice
• na Salámke pri garážach medzi Ka-
linčiakovou a Gagarinovou.
Posilnený bude aj Zberný dvor, ktorý 
bude aj v tento deň plne k dispozícii
do 17:00.      Pokračovanie na 15. strane
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Poslanci sa zaoberali športom, sociálnymi vecami aj školstvom
Februárové zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva patrilo k tým kratším. V dopolud-
ňajších hodinách sa vyriešili všetky body 
programu. Na poobedie zostal už len jeden 
bod: Rôzne. A ten trval najdlhšie - niekoľko 
hodín.
Už pri informácii primátora o dianí v meste 
Senec vznikla diskusia, pretože sa poslan-
ci zaujímali o situáciu okolo futbalového 
klubu ŠK Senec. Zástupca primátora Ing. 
Dušan Badinský sa vyjadril z pohľadu klu-
bu MŠK Senec, ktorý je pripravený prevziať 
hráčov pod svoj patronát v prípade odcho-
du klubu ŠK Senec zo Senca. Tejto téme 
sa budeme podrobnejšie venovať po ukon-
čení rokovaní v prípade ukončenia činnosti 
ŠK Senec.
Primátor tiež informoval poslancov o pre-
biehajúcich rokovaniach so Slovenským 
zväzom ľadového hokeja. Rokovanie je       
v kompetencii vedenia mesta Senec, roz-
hodovať o možnosti vytvorenia zimného 
štadiónu v Senci však budú poslanci MsZ.
V programe poslanci odsúhlasili návrh ter-
mínov zasadnutí Mestskej rady a Mestské-
ho zastupiteľstva s tým, že počet zasadnutí 

sa môže zvýšiť mimoriadnymi zasadnutia-
mi, ktoré je možné zvolať podľa potreby.
Organizačný tím pre Senecké leto a Veľký 
letný karneval zostáva v zostave z minulé-
ho roka s doplnením novej členky Marianny 
Glončákovej, ktorá chce pomôcť s organi-
záciou separovania odpadov na týchto veľ-
kých letných podujatiach.
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a soci-
álnej kurately budú v roku 2016 zabezpe-
čovať Lepšia cesta, n.o. a Tenenet, o.z.
Poslanci sa ďalej zaoberali správou o kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 
2015, návrhom dodatku VZN o výške do-
tácie na prevádzku a mzdy na žiaka v se-
neckých školách. Novinkou je, že v tomto 
dodatku je už zahrnutá aj nová súkromná 
základná škole S.E.N.E.C., ktorá začne pô-
sobiť v septembri 2016.
Zaujímavo spracovaný materiál Správa 
o činnosti Mestskej polície v Senci za rok 
2015, ktorý je naozaj pútavým čítaním, pre-
svedčil poslancov o tom, že v uliciach mes-
ta sa rieši množstvo niekedy až kurióznych 
prípadov. Mestským policajtom za ostatný 
rok pribudla práca aj s odchytmi zvierat, na 

ktorú sú už zaškolení a majú pre tento účel 
upravené vozidlo aj dvor.
Ďalšími bodmi programu boli návrhy  
na odpredaj nehnuteľností, z ktorých nie-
ktoré boli schválené.
Do správy majetku mesta Senec prešli 
nové objekty MŠ Kollárovej a ZŠ Mlynskej. 
Poslanci schválili odkúpenie pirestranstva 
pri ulici J. Farkaša a nadobudnutie nové-
ho motorového vozidla Škoda Superb,  
na ktoré boli finančné prostriedky schvále-
né  v rozpočte na rok 2016.
Občania z Mlynského Klina prišli požiadať 
poslancov MsZ o nesúhlas s protestom 
prokurátora ohľadom uznesenia týkajúce-
ho sa tejto lokality nášho mesta. Poslanci 
odložili rozhodnutie do zvolania minoriad-
neho zasadnutia, ktoré sa má konať v naj-
bližších dňoch (v čase uzávierky novín ne-
bol ešte presný termín známy).
Poslanci sa tiež zaoberali personálnymi 
zmenami v dvoch komisiách a problémom 
so zúčtovaním dotácií niektorých subjektov 
za rok 2015.                                             MO

Celé zasadnutie je zverejnené na: 
www.zastupitelstvo.sk

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM 
A.M.Szencziho, Námestie A. Molnára 2
Ulice: Svätého Urbana, Škorcova, Pivnič-
ná, Robotnícka, Vinohradnícka,  Pri Štif-
te, J.Murgaša, J.Farkasa, J.Csermáka, 
A.Hlinku, A.Dubčeka, Mesačná, Tehelná, 
Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri vče-
lárikoch
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM 
A.M.Szencziho, Námestie A. Molnára 2
Ulice: Bratislavská 3-25 iba nepárne čís-
la, Mierové námestie, Námestie Molnára, 
Moyzesova, Farské námestie, Krátka
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM 
A.M.Szencziho, Námestie A. Molnára 2
Ulice: Námestie 1. mája, Fraňa Kráľa
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Materská škola, Kol-
lárova ulica 23
Ulice: Jesenského, Šafárikova, Trnavská
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola
Kollárova ulica 23
Ulice: Kollárova, Hurbanova, Turecká
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola, m.č. 
Svatý Martin 3
Ulice: m.č. Svätý Martin

Volebný okrsok č. 7 
Volebná miestnosť: Základná škola Mlyn-
ská ulica 50
Ulice: Fučíkova, Hečková, Mlynská, Vr-
benského, Kvetná, Slnečná, Jasná, Dú-
hová, Rosná, Boldocká cesta, Jarná, 
Lúčna, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, 
Brezová, Dlhá, Orechová
Volebný okrsok č. 8 
Volebná miestnosť: Gymnázium maďar-
ské, Lichnerova ulica 71
Ulice: Štefanikova, SNP, Vodná, Rybár-
ska, Štúrova, Školská, Hollého
Volebný okrsok č. 9 
Volebná miestnosť: Materská škola, Ky-
sucká ulica 9
Ulice: Horný dvor, Gaštanová, Čerešňo-
vá, Višňová, Šípková, Trnková, Drienko-
vá, Bazová, Morušová, Javorová, Pezin-
ská, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána 
Smreka, E.B.Lukáča, Záhradnícka, Novo-
meského, Bratislavská č. 2-30 iba párne 
čísla a 27-75 iba nepárne čísla, Ulica pri 
Búroši
Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Stredná odborná 
škola, Kysucká ulica 14
Ulice: Jánošíkova, Zemplínska, Kalinčia-
kova, Gagarinova, M.Urbana, Pri Strie-
bornom jazere, Liptovská, Hany Zelino-
vej, Dobšinského, Karola Šišku

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Stredná odborná 
škola, Kysucká ulica 14
Ulice: Inovecká, Žitavská, Považská, Ky-
sucká, Oravská
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť:  Školský klub, Sokol-
ská ulica 4134
Ulice: Sokolská, Fándlyho, Chalupkova, 
A.Sládkoviča, Hviezdoslavova
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť:  Základná škola J.G.
Tajovského, Tajovského ul. 1                                
Ulice: Bernolákova, Košická, Pribinova, 
J.G.Tajovského
Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Základná škola J.G.
Tajovského, Tajovského ulica 1
Ulice: Svätoplukova, Letná, B.Bartóka, 
Športová, Priemyselná
Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Gymnázium A.Berno-
láka, Lichnerova ulica 69
Ulice: Lichnerova, Vajanského, Kováč-
ska, Mäsiarska, Lesná, Jedľová, Smreko-
vá, Borovicová, Borievková, Horná, Dol-
ná, Okružná, Turnianska, Sereďská, Muš-
kátová, Ružová, Fialková, Tulipánová, 
Slnečné jazerá, Železničná, Nitrianska, 
Šamorínska, Karasová, Ulica pri Čiernej 
vode

Ako sa bude voliť v Senci v blížiacich sa parlamentných voľbách?
V sobotu 5. marca budú volebné miestnosti otvorené od 7:00 do 22:00. Volič musí okrskovej volebnej komisii predložiť občiansky 

preukaz. Volebné  miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Senec sú rozdelené nasledovne:
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Prečo musíme s bábätkami chodiť do 
Pezinka?
Už pred 15 rokmi mala byť detská ortopédia v Pezinku dočas-
ným riešením. Bola som zhrozená, keď dcéra s mesačným 
bábätkom išla k ortopédovi do Pezinka. Ordinácia bola v za-
tuchnutej, ošarpanej pivnici bez stoličiek, vešiakov, prebaľova-
cích pultov a pre 50 čakajúcich boli 2 lavice. Vyzeralo to ako  
vo väznici. Pezinčania si ráno pobrali časenky a všetci išli po-
tom dopredu, len Senčania tam čakali dlhé hodiny v rade. Se-
nec je mesto mladých. Rodí sa tu najviac detí na obyvateľa, 
nemôže mesto vyjsť trochu v ústrety svojim maličkým?     
                                                                              Beáta Rexová

Pýtali sme sa kompetentných:
• Bratislavský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva vydá 
povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia kaž-
dému, kto splní zákonom predpísané podmienky.   
                                                                                   Zdroj: BSK

• V rámci bratislavského kraja je verejná minimálna sieť v odbor-
nosti ortopédia, vrátane detskej ortopédie naplnená na 347,4%. 
Aj napriek tomu, že sieť nie je v rámci kraja rovnomerne rozmiest-
nená, VšZP má v okresoch Pezinok a Senec naplnenú optimálnu 
sieť a má zazmluvnených 4 ortopédov, ktorí poskytujú zdravot-
nú starostlivosť aj detským poistencom. VšZP sa zaoberá kaž-
dou žiadosťou o uzatvorenie zmluvného vzťahu, v súčasnosti 
však neeviduje žiadnu žiadosť o uzatvorenie zmluvného vzťahu 
v odbornosti pediatrická ortopédia v Bratislavskom kraji. VšZP 
doteraz neevidovala ani žiadne sťažnosti poistencov týkajúce sa 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v odbornosti ortopédia  
v tomto regióne.                       Petra Balážová, hovorkyňa VšZP

Výsledok: 
O ambulanciu v Senci teda žiaden detský ortopéd zatiaľ ne-
prejavil záujem. Ak by prejavil, BSK by mu po splnení zákonom 
stanovených podmienok povolenie vydal. Nie je však isté, či 
by sa mu podarilo uzatvoriť zmluvu so zdravotnými poisťov-
ňami.

Mesto Senec vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-

ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Strediska 

služieb škole, 
Lichnerova 61, 903 01 Senec, s predpokladaným nástupom 

od 01. 05. 2016.
Kvalifikačné predpoklady: 
• Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie technického 
smeru.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
• Spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme 
podľa z. č.552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
• Najmenej 3 roky praxe v oblasti správy nehnuteľnosti; ovláda-
nie základného ekonomického minima.
• Znalosť právnych predpisov.
• Občianska bezúhonnosť.
• Osobnostné a morálne predpoklady.
• Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti.
• Práca s PC ( Word, Excel, Internet).

Požadované doklady:
• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o dosiahnutom stupni vzdelania.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Písomne spracovaná stručná koncepcia riadenia a rozvoja 
strediska služieb škole.
• Štruktúrovaný profesijný životopis.
• Potvrdenie preukazujúce predchádzajúcu prax alebo živnos-
tenský list.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona  
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo 
osobne doručiť v obálke označenej „Výberové konanie na SSŠ 
- neotvárať“ do 04. 03. 2016 do 13:00 na adresu: Mestský úrad  
v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. Uchádzačom, 
ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výbe-
rového konania oznámený písomne.
Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezara-
dia. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto 
výberového konania oznámený písomne.

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Strediska služieb škole

Voľby 2016 - Oznam
Oprávnený volič s trvalým pobytom na území mesta 
Senec má možnosť overiť si údaje o tom, či je zapísaný 
v stálom zozname voličov a či údaje v ňom sú úplné 
a pravdivé na evidencii obyvateľstva osobne, prípadne 
telefonicky (02/20205119) počas úradných hodín. 
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Študenti Gymnázia A. Bernoláka zbierajú 
cenné skúsenosti v robotických súťažiach.
Na začiatku bola snaha obohatiť vyučo-
vanie informatiky a techniky o robotiku.  
S tým sú spojené aj nemalé finančné 
náklady. Podporilo nás naše rodičov-
ské združenie, získali sme dotáciu mesta 
Senec a v tomto školskom roku bol náš 
projekt “S robotmi spracujeme odpad” 
úspešný v grantovej výzve Nadácie Volks-
wagen. Vďaka tomu máme na škole svoju 
robotickú LEGO herňu.
Naše prvé kroky s robotickými staveb-
nicami LEGO Mindstorms boli opatrné, 
nasledovali čoraz kreatívnejšie projekty  
a v roku 2015 sme sa pustili s krúžkom ro-
botiky do našej prvej súťaže – Letnej ligy 
FLL. V septembri sme získali ďalšie posily 
do tímu spomedzi primánov a pridalo sa 
aj niekoľko detí zo škôl seneckého okresu. 

Povzbudení prvými úspechmi sme preve-
rili konštruktérske a programátorské zruč-
nosti, súťaživosť a tímového ducha našich 
krúžkarov v 2 súťažiach: G-ROBOT a First 
Lego League.
Trojčlenné tímy primánov v zložení Svä-
toslav Bollo, Matúš Buček, Jakub Doboš, 
Róbert Nemeček, Michal Štofa a Rudko 
Vadovič bodovali v Martine – súťaž G-ro-
bot, kategória Staviame Slovensko.
Tím GAB Senec v zložení Dalibor Batěk, 
Matej Čerňan, Jakub Doboš, Martin Ho-
lec, Matej Kočalka, Tim Köppl, Mario Mika, 
Lukáš Mikulec a Kristián Porzer sa v regio- 
nálnom kole turnaja First Lego League  
v Bratislave umeistnil na veľmi peknom 
piatom mieste. Srdečne blahoželáme!

PaedDr. Martina Kobolková, 
vedúca krúžku robotiky na Gymnáziu 

A. Bernoláka v Senci

Študenti Gymnázia A. Bernoláka zbierajú cenné 
skúsenosti v robotických súťažiach

Už 23. ročník recitátorskej súťaže, ten-
toraz s témou povesť, prebehol svojím 
okresným kolom v Základnej umeleckej 
škole v Senci. Povesť je náročná na re-
citovanie i vedenie mladých recitátorov. 
Možno aj preto sa súťaže nezúčastnil vy-
soký počet súťažiacich tak, ako je to pri 
iných žánroch. Tí, ktorí súťažli, dali však 
do recitácie všetko. 
Predsedom poroty bol slovenský herec  
a recitátor Jozef Šimonovič, ktorý súťa-
žiacich privítal svojím prednesom. Na zá-
ver pridal odporúčania pre prednes vše-
obecne, ale aj pre interpretáciu aj takého 
náročného žánru, akým je povesť.
Na ocenených miestach máme aj zá-
stupcov seneckých škôl.
I. Kategória:
Katarína Strešňáková ZŠ Miloslavov
Marianna Petreková ZŠ Tomášov
Martin Klimek ZŠ Mlynská
II. Kategória:
Adam Vietoris ZŠ Tajovského
Nina Tereza Andrejčáková ZŠ Mlynská
Dominik Petrek ZŠ Tomášov
III. Kategória:
Aryan Kumar ZŠ Tajovského
Tim Köppl Gymnázium Antona Bernoláka
Veronika Kupkovičová ZŠ Mlynská

Text a foto: MO 

Okresné kolo recitátorskej 
súťaže Šaliansky Maťko

Stredná odborná škola, Kysucká 14, 
Senec

Milujem svoju školu 
To, že naši študenti poznajú svoju školu 
„ako staré boty“, dokázali vo Valentínskej 
súťaži „Milujem svoju školu“, ktorú pre 
nich zorganizovali ich učitelia a spolužia-
ci. Prípravy sa podarilo udržať v tajnosti 
a  tak súťaž, ktorá si názov i disciplíny 
zapožičala z obľúbenej televíznej relácie, 
bola v piatok 12. februára v priestoroch 
školskej jedálne pre väčšinu zúčastne-
ných príjemným prekvapením.
Moderátor Adam Peťovský za všeobec-
ného potlesku predstavil tímlídrov súťaž-

ných družstiev, a to našu pani riaditeľku 
Ing. Ľubomíru Hrubanovú a pána zástup-
cu Mgr. Stanislava Mika. Tí si potom vylo-
sovali členov svojich družstiev spomedzi 
študentov...a mohlo sa začať.
Na regulérnosť súťaže dozerala porota   
v zložení: Mgr. Iveta Gašparová, pani 
Oľga Benkovská a časomerač spomedzi 
študentov Dávid Szalai.
Disciplíny čerpali námety a témy zo živo-
ta školy. Či to bol filmový kvíz, hádanie 
piesne, telefón, slepá mapa školy, kresle-
nie, či „hádaj, na čo myslím“, pri všetkých 
sa jedálňou ozývali výbuchy smiechu a 
salvy potlesku. A keď prišlo na grilova-
nie...uznajte, ktorý študent by odolal, keď 

si môže „ugrilovať“ pani riaditeľku a pána 
zástupcu? Najmä, keď sa oni na tom ešte 
aj zasmejú!
Počas súťaže moderátor oznámil vý-
sledky už tradičnej ankety „Najväčšia 
sympaťáčka a najväčší sympaťák SOŠ“, 
ktorú tentoraz vyhrala Majka Krištofíková 
z III.E a Peter Daniš z II.Vt. 
Nakoniec ani nezáležalo na tom, kto vy-
hral. Víťazmi sme boli všetci, veď sme 
spolu prežili pekné chvíle a tie budú ešte 
dlho doznievať v našich srdciach. A keď-
že z lásky na Valentína obdarúvame svo-
jich blízkych, všetci, diváci i hráči, dostali 
pri odchode medovníkové valentínske sr-
diečko.                      Mgr. Mária Sebíňová 
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Dobrý Štát 
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Karneval
Obdobie Fašiangov je spojené s mno-
hými kultúrnymi a spoločenskými aktivi-
tami. Jednou z nich sú aj karnevaly. Náš 
školský klub tiež nie je výnimka a tak 
piatok, 5.2., sa deti popoludní zabávali 
v maskách. Dopoludnia pani vychová-
vateľka Majka a Monika vyzdobili malú 
telocvičňu, pani vychovávateľky Janettka 
a Zuzka pripravovali dobroty na posilne-
nie – párky, rožky, pukance a varený čaj. 
Pomocnú ruku podali i pani upratovačky 
Alenka, Lucka, pani Albertusová. Každá 
ruka sa zišla, veď pri počte detí okolo 
80-ky sa bolo treba obracať. Samotný 
program bol bohatý. Súťaže, tanec, pred-
vádzanie masiek, rýchlo zaplnilo popo-
ludnie a zlatým bodom programu bolo 
vyhodnotenie, ktoré dopadlo takto:
1.B – Pipi a Indián
1.C – Víla a Čarodejník
1.D – Meggi a Mimoň
1.G – Elza a Lego

ŠKD na ZŠ Tajovského žije vzdelávaním a výchovou, a aj podujatiami

Projekty ZŠ J.G.Tajovského

Už viac ako päť desaťročí sa naša škola 
vyvíja po každej stránke, či je to exteriér 
alebo interiér a samozrejme gro tvorí vý-
učba. Významným spôsobom k tomu 
prispieva množstvo projektov. Jedným  
z posledných bol projekt Raiffeisen ban-
ky. Z troch škôl podporila jednu, ktorá  
v hlasovaní získala najväčší počet hlasov. 
Rodičia, obyvatelia mesta, chodili hlaso-
vať priamo do Raiffeisen banky a tak sa 
naša škola v projekte s názvom „Podpora 
vzdelávania“, umiestnila na prvom mieste 
s najväčším počtom hlasov. Výsledkom 

je „Náučno-oddychový chodník a Eu-
ropark“. V tomto projekte vznikol Hotel  
pre vtáky a hmyz a areál s možnosťou od-
dychu na upravených kmeňoch stromov. 
Ďalšia časť získaných financií z Raiffeisen 
bank doplní hudobné nástroje školské-
ho zboru Zvončeky o elektronický klavír. 
Radosť z každej pomoci je veľká a my 
veríme, že to zďaleka ešte nie je všetko 
a ďalšie projekty prispievajúce k zveľa-
deniu našej alma mater sa ešte zrealizu-
jú. V tomto prípade vďaka patrí v prvom 
rade neúnavným rodičom našich žiakov 
i obyvateľom nášho mesta, ktorí za nás 
hlasovali.

Spevácka súťaž v ŠKD
Aj február je mesiacom plným akcií. Pre 
1. ročníky to bola spevácka súťaž. Se-
dem oddelení 1. ročníkov sa zhromaždilo 
v priestoroch ŠKD na chodbe. Nechtiac 
sme vytlačili kolegynky, ktoré  mali kar-
neval, ale radosť, hudba a spev sa ozýval 
odvšadiaľ, takže bolo veselo.
Porota v zostave Janettka, Maťo a Soňa, 
mali veľmi ťažkú úlohu. Naši malí speváci 
sa výborne pripravili a porota si dlho lá-
mala hlavu nad poradím spevákov. Nako-
niec dopadlo vyhodnotenie takto:
1. miesto - Katka Svinteková
2. miesto - Nelka Bitarová
3. miesto - Karin Magdošková
Ostatní dostali malú odmenu - ceruzku. 
Už teraz sa môžu pripravovať na literárny 
kvíz a literárnu tvorivosť.

Monškov

Deťom sa nechcelo odísť zo zábavnej akcie, ale všetko má svoj koniec a na našich 
školákov čaká ešte veľa akcií, ktoré školský klub pravidelne pre deti pripravuje. RR
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• Chválime 

Senčanov, ktorí prinášajú na Odbor so-
ciálnych vecí mesta Senec oblečenie, 
hračky a posteľné prádlo. Od našej výzvy  
v Senčanovi v minulom čísle prišlo mno-
ho takýchto darcov, ktorí sa radšej roz-
hodli dôverovať zamestnancom mesta 
ako kontajnerom na oblečenie, ktoré 
opakovanie ničia vandali. Odbor sociál-
nych vecí mesta Senec má informácie  
o našich sociálne slabších spoluobča-
noch a veci sa tak naozaj dostanú k ľu-
ďom, ktorí ich potrebujú pre seba či pre 
svoje deti. Za nich aj za mesto ďakujeme!

• Karháme
Arogancia naša každodenná!
Službukonajúci seneckí mestskí policajti 
sú často hromozvodom nezvládnutého 
napätia v ľuďoch.  Jeden nedávny prípad 
za všetky, ktorý sa mohol skončiť aj tra-
gicky a len vďaka vyrovnanosti a chlad-
nému úsudku mestského policajta sa tak 
nestalo. Dvaja príslušníci mestskej polície 
zistili, že na  parkovisku, kde je povolené 
parkovanie len s parkovacou kartou stojí 

motorové vozidlo bez tejto karty. Vodiča  
chceli policajti upozorniť na neoprávnené 
parkovanie a vyzvali ho na predloženie 
OP.  Vtedy nastal nečakaný zvrat, vodič 
sa zamkol v aute, naštartoval a snažil sa 
z parkoviska odísť aj napriek tomu, že mu 
jeden z policajtov stál v ceste. Až privola-
nej štátnej polícii otvoril vodič okno, ale 
nie preto, že si uvedomil možné dôsledky 
svojho konania, ale preto, aby vulgárne 
vynadal mestským aj štátnym policaj-
tom. Napokon vodič vyviazol zo situácie 
s blokovou pokutou, ale nechýbalo veľa k 
obvineniu z útoku na verejného činiteľa, 
keby sa policajtom nepodarilo zvládnuť 
vodičovu aroganciu a agresívne správa-
nie. Mnohí si neuvedomujú, že bezpeč-
nostné zložky sú našou poistkou, aby 
sme mohli žiť svoj bežný, usporiadaný ži-
vot a útokmi na nich podkopávajú vlastnú 
bezpečnosť.

• Karháme
Firma Štefan Vrábel v rámci dobrej spolu-
práce poskytuje bezplatne mobilné toale-
ty Správe cestovného ruchu Senec s. r. o. 
V priebehu januára bolo  toto zariadenie 
na východnej pláži Slnečných jazier dva-

krát poškodené vandalmi.

• Vodička:
Obraciam sa na Vás s prosbou. Dennodenne chodím autom  
od železničnej stanice do areálu Slnečných jazier do hote-
la Družba. Je to v ranných hodinách cca medzi 8:00 - 9:00 aj  
v poobedných hodinách medzi 15:00 - 17:00 - 19:00.
Dennodenne sa stretávam s nezodpovednými chodcami, ma-
mičkami s kočíkmi, bežcami a cyklistami - ktorí nevidia a ne-
počujú, lebo v ušiach majú slúchadlá. Všetci idú po nesprávnej 
strane cesty bez akýchkoľvek reflexných prvkov. Keď ich na to 
upozorním, sú drzí a arogantní! Odkedy sa na jazerách spustila 
prevádzka Materskej školy, autá tam jazdia vysokou rýchlosťou.
Porozmýšlajte, či by nejakou formou mohli príslušníci Mestskej 
polície Senec upozorňovať chodcov a cyklistov o porušovaní 
bezpečnosti, prípadne nainštalovaním upozorňujúcich tabúľ.
Blíži sa jar a bežcov a cyklistov tam bude stále pribúdať a ver-
te, viem, o čom hovorím. Berte to ako môj postreh alebo návrh  
a dúfam, že sa tam nikomu nezodpovednému nič nestane.
• Chodec: 
Nebezpečie na Slnečných jazerách...
Určite sa už každý Senčan prešiel po južnej strane jazier  
a so zvýšenou pozornosťou prekľučkoval a uhýbal sa medzi 
obojstranne zväčša prirýchlo idúcimi autami. Keď k tomu pridá-
me chatárov a migrujúcich hostí z hotelových a rekreačných za-
riadení, dostaneme sa k počtu až 200 áut denne nielen v hlavnej 
sezóne, ktoré zvýšenou rýchlosťou (povolená 20-ka!) kľučkujú 
medzi chodcami, bežcami, cyklistami  a to ešte nepočítam vo-
dičov, čo 2 krát denne prevážajú 60 - 80 detí do novo zriadenej 
škôlky. Najviac ohrozené sú mladé mamičky s kočíkmi a kor-
čuliari.

Všetci títo vodiči samozrejme predbiehajú a vytrubujú, lebo väč-
šina vodičov sa v rannej a večernej špičke ponáhľa na vlak do 
zamestnania, resp. si skracujú cestu cez jazerá. Paradoxom je, 
že čím je áut menej, tým jazdia rýchlejšie. V noci tu môžeme 
hovoriť o 100 - 120 km rýchlostiach.
Vlastne je to malý zázrak, že tu ešte nedošlo k vážnejšej do-
pravnej nehode. Kritickými miestami sú križovatka s odstave-
nou drevenou maringotkou a neprehľadné „esíčko“ pri odboč-
kách do slepej uličky a Transpetrolu (hotel Družba). V popolud-
ňajších hodinách a po zotmení nebezpečie enormne narastá. 
Chodci sa pri stretávke dvoch áut nemajú kam uhnúť.
Pred niekoľkými rokmi som v tlači čítal, že senecký okruh  
pre korčuliarov je z hľadiska kvality povrchu a vybavenosti od-
počívadiel, možnosti občerstvenia a atrakcii v prvej desiatke  
na Slovensku. Už vtedy jedinou negatívnou pripomienkou boli 
mínus body za bezpečnosť okruhu v spomínanom úseku. Sú-
časný stav - rozpadávajúci sa asfalt, hlavne krajnice, rýchla  
a čulá premávka na ceste to len potvrdzuje. Jazerá sú iné,  
ako pred niekoľkými rokmi. Kosí sa, strihá sa, udržiavajú sa 
stromy v okolí, pláže sa zmenili na pláže, vyriešili sa problémy  
s odpadom, jazerá a ich okolie sa skultúrnilo a stali príťažlivejšími  
a atraktívnejšími. Veď porovnajme jazerá dnes a spred niekoľkých 
rokov. Čo však robiť s nebezpečnou premávkou na južnej strane 
jazier? Dopravné zákazy a príkazy sú neúčinné, jediný bezpeč-
ný a istý spôsob je uzatvorenie východnej brány mimo sezóny  
a v sezóne strážnu službu.
Vážení poslanci, ak Vám na bezpečnosti seneckých mamičiek, 
športovcov, návštevníkov a dobrej propagácii jazier záleží, mu-
síte tento problém riešiť, kým nie je neskoro.

Predpisy musia dodržiavať všetci účastníci cestnej premávky, aj na jazerách
Na Slnečných jazerách je počas celého roka živo. Motorové vozidlá, chodci, športovci aj rodičia s kočíkmi majú svoje 

práva, ale aj povinnosti. Zhodou okolností nás v tom istom mesiaci oslovila aj vodička, aj chodec, ktorí zažili ne-
rešpektovanie pravidiel cestnej premávky.

Chválime a karháme
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Nadácia Kvapka Nádeje a Národný register darcov kostnej dre-
ne vyhlásili celoslovenskú charitatívnu kampaň „Máte Slinu?“ 
zameranú na získanie nových darcov kostnej drene. Záujem-
covia z celého Slovenska sa môžu do registra darcov kostnej 
drene prihlásiť priamo zo svojho domova, vyplnením formulá-
ra na stránke mateslinu.sk a bezplatným zaslaním vzorky slín 
poštou. Za krátku dobu trvania kampane sa do nej zapojilo už 
viac ako 1.000 nezištných potenciálnych darcov z celého Slo-
venska.  

www.mateslinu.sk

Lukáš Latinák, herec

Nikdy to nebolo ľahšie. Stačí ak sa zaregistrujete na www.mateslinu.sk pošlete 
nám vzorku svojich slín a my zistíme, či ste vhodným darcom. Ďakujeme.

Generálny partner Partneri Mediálni partneriHlavný mediálny partner

MÁTE 
SLINU?
AJ TÁ VAŠA MÔŽE 
ZACHRÁNIŤ ŽIVOT.  
STAŇTE SA DARCOM 
KOSTNEJ DRENE. 

INZERCIA SENČAN
• noviny sa roznášajú do schránok vždy tak, aby ich do 
prvého dňa v mesiaci mala každá senecká domácnosť.

• uzávierka aprílového čísla je 18. marca
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

Zľavy: pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až 9-krát 12%, 10- 
až 12-krát 15%

Cena riadkovej inzercie: 40 centov slovo
Spoločenská rubrika: 17 centov slovo

Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

PhDr. Elena Kurincová bola tohoročnou prvou lektorkou v Turec-
kom dome. Prišla s témou, ktorá elegantne zapadla do kontex-
tu aktuálnej expozície “Mojim národom” – Príbehy z veľkej vojny, 
Prvá svetová vojna a Senecko.    Priaznivci populárno-vedeckých 
prednášok sa 28. januára 2016 mohli tešiť z predstavenia unikát-
neho fotografického a textového albumu 72. prešporského pešie-
ho  pluku zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Album vyšiel v roku 
1916 v tlačiarni Freund v Prešporku a obsahuje 125 autentických 
fotografických záberov z bojov a vojnovej každodennosti, zároveň 
je výbornou ukážkou toho, ako fungovala propaganda na začiatku 
20. storočia. Album je cenným zdrojom informácií  o histórii 72. 
prešporského pešieho pluku a jeho vzťahu k mestu Prešporok. 
Autori albumu, príslušníci 72. pešieho pluku, sa usilovali vytvoriť 
priaznivý obraz o bojoch na fronte a o svojom bojovom nadšení. 
Vojnovú každodennosť zachytávajú na intímne ladených zábe-
roch z ubytovne dôstojníkov,  z ošetrovne,  o  zábave v kasíne,  
z vojenskej kuchyne a z výdaja jedál,  ale aj z poľnej omše.         GS

Bojiská a vojnová každodennosť 
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Začína obdobie, kedy sa posudzuje škol-
ská pripravenosť detí prichádzajúcich do 
1. ročníkov. Vážení rodičia, v tomto ob-
dobí máte možnosť zistiť si, či Vaše dieťa 
je dostatočne pripravené na školskú do-
chádzku a sami sa rozhodnúť, či Vaše die-
ťa nastúpi do prvého ročníka v školskom 
roku 2016/2017. 
Začiatok školskej dochádzky je pre die-
ťa zásadnou zmenou a prináša mu do 
života nové závažné skutočnosti a zme-
ny. U školsky nezrelého dieťaťa môže 
konfrontácia s novými nárokmi viesť ku 
strate duševnej rovnováhy a k príznakom 
duševného napätia. Vo výraznejších prí-
padoch môže dôjsť aj k rôzne vyjadrenej 
poruche duševného zdravia, najčastejšie 
v podobe neurotických príznakov, porúch 
správania, osobnostných zmien (napr. vý-
vojovému regresu, astenizácii). Často sa 
zvýšená záťaž premietne i do telesného 
zdravia vo forme menšej odolnosti a zvý-
šenej náchylnosti k ochoreniam (najmä 
infekčným). 
Vzhľadom k náročnému trendu výuky,  vy-
plývajúceho z nárokov učebných osnov 

základných škôl,  výučby cudzieho jazyka 
od prvých ročníkov, je u detí vyšetrenie 
školskej zrelosti nevyhnutné. Pri zistení 
školskej zrelosti psychológ berie do úva-
hy celú osobnosť dieťaťa: zodpovedajúcu 
úroveň vyspelosti poznávacích funkcií, re-
čového myslenia a vyjadrovania, schop-
nosť koncentrácie pozornosti voči ruši-
vým vplyvom, zrelosť osobnosti dieťaťa 
najmä v emocionálnej a sociálnej zložke, 
vôľovom správaní, posúdenie zdravotné-
ho stavu dieťaťa (kompetencia lekára), do 
analýzy vývojových podmienok patrí aj 
zhodnotenie širšieho a užšieho sociálne-
ho prostredia dieťaťa. 
Každé dieťa má právo na vyšetrenie škol-
skej zrelosti pred zaškolením. 
Je zodpovednosťou rodiča, aby si toto 
právo nenechal vziať napr. rôznymi rada-
mi z prostredia, ktoré s určitosťou tvrdia, 
že jeho dieťa je šikovné, že takéto posú-
denie odborníka nepotrebuje. V Centre sa 
stretávame s mnohými rodičmi, ktorí dali 
na tieto „rady“ a na vlastnej skúsenosti 
pochopili, že urobili chybu. Stretli sme sa 
s nimi už v prvom roku dochádzky die-

ťaťa do školy, kedy narazili na ťažkosti a 
problémy, ktorým sa mohli vyhnúť jedno-
duchou krátkou návštevou psychológa. 
Počiatočné neúspechy dieťaťa v škole ne-
gatívne ovplyvnia emocionálnu atmosféru  
v rodine, voľnočasové aktivity členov 
rodiny a často i vzťah k dieťaťu, ktoré si 
pripadá neuznané, menejcenné, pretože  
v škole mu to nejde tak, ako iným deťom. 
Posúdenie školskej pripravenosti detí je 
služba, ktorú Centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a prevencie, 
sídliace na Lichnerovej ul. č. 61, vykoná 
zadarmo. Nahlásiť sa na psychologické 
posúdenie školskej pripravenosti svojho 
dieťaťa pred nástupom do prvého ročníka 
základnej školy môžete 
• na tel. čísle 4592 6708
• v materskej škole, ktorú dieťa navštevu-
je vypísaním prihlášky, ktorú si žiadajte od 
učiteľky alebo riaditeľky materskej školy
• osobne v CPPPaP (Lichnerova 61, Se-
nec)
• e-mailom: riaditel@poradnasenec.sk 
 PhDr. Gáliková, 

riaditeľka CPPPaP v Senci

Deti majú právo na vyšetrenie školskej zrelosti pred zaškolením

Nakoľko sa opäť vyskytli prípady, kedy 
podvodník cez telefón vylákal od seniora 
pod zámienkou, že je jeho príbuzný, nema-
lú finančnú hotovosť, polícia s cieľom pred-
chádzať obdobným prípadom upozorňuje 
občanov na zvýšenú ostražitosť. 
Obeťou podvodníka sa stala aj 82-ročná 
žena z Modry. V doobedných hodinách 
dňa 28.1.2016 páchateľ telefonoval žene na 
pevnú linku vystupujúc ako jej vnuk, ktorý 
potrebuje požičať peniaze na kúpu prístroja 
s prísľubom, že peniaze vráti hneď na druhý 
deň. Žena na základe telefonickej dohody 
o tom, že pre peniaze príde kamarát Pe-
ter, odovzdala finančnú hotovosť 2700 eur 
pred svojím bytom neznámemu mužovi, 
ktorý vystupoval ako vnukov kamarát. 
Polícia vyzýva seniorov k zvýšenej ostra-
žitosti, obozretnosti a opatrnosti najmä 
voči osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť  

o podvodníkov, ktorí  si ich vytipovali za 
účelom získania ich finančných úspor alebo 
cenností. Páchatelia využívajú dôverčivosť  
a bezbrannosť seniora.  
Páchateľ si spravidla vytipuje pevnú lin-
ku na seniora a do telefónu sa predstaví 
ako príbuzný seniora, najčastejšie ako 
vnuk. Ale môže sa predstaviť aj ako syno-
vec, brat alebo syn a kamarátka. Pokiaľ sa  
v telefóne ozve starší hlas, začne páchateľ 
s touto osobou komunikovať a bez toho, 
aby si senior uvedomil, zistí od neho pra-
vé meno príbuzného. V jeho mene potom 
komunikuje so seniorom ďalej a žiada o po-
žičanie peňazí. V prípade, že senior začne 
pochybovať o tom, že skutočne volá jeho 
vnuk, páchateľ  ho začne presviedčať, že je 
momentálne chorý, preto má iný hlas. Pá-
chateľ sa snaží potom vylákať od seniora 
peniaze na určitý účel, napr. na kúpu auta, 
darčeka pre rodičov, alebo na iný účel. 
Ešte aj upozorní seniora, aby o tom nikomu 
nehovoril, nakoľko to má byť prekvapenie 
a podobne. Pokiaľ senior povie, že nemá 
požadovanú sumu peňazí doma, páchateľ 
ho úpenlivo prosí, nech si ide požičať ale-
bo nech vyberie z banky. Páchateľ sa snaží 
udržiavať telefonický kontakt so seniorom 
až do chvíle, kým senior nepotvrdí, že si 
môže prísť pre peniaze. Avšak páchateľ po 
chvíli opäť telefonicky kontaktuje seniora  
s ďalšou pripravenou legendou, že si ne-

môže prísť prevziať osobne dohodnutú 
finančnú hotovosť, nakoľko nemôže odísť 
zo zamestnania, alebo z iného dôvodu a 
uvedie, že pre peniaze príde jeho dobrý 
priateľ, kamarátka, alebo sekretákra, kto-
rej dôveruje a predstaví ju pod konkrétnym 
menom. 
Páchateľ sa snaží viesť telefonickú komuni-
káciu so seniorom až do doby, kým jeho 
spolupáchateľ neprevezme od seniora 
peniaze. K prevzatiu peňazí dochádza naj-
častejšie na ulici, pred domom, vo vchode, 
a príde ich prevziať osoba, ktorá sa pred-
staví vopred dohodnutým menom. 
V mnohých prípadoch senior až s odstu-
pom času zistí, že bol oklamaný.
Pri telefonáte s osobou, ktorá od Vás 
žiada požičať finančnú hotovosť, je po-
trebné:
• si situáciu overiť aj u ďalších blízkych 
osôb, 
• overiť si, či naozaj volá Váš príbuzný, aj 
keď sa osoba v telefóne vyhovára, že má     
iný  hlas kvôli chrípke alebo je prechladnu-
tá,
• nedávať peniaze do rúk neznámym oso-
bám, aj keby Vám osoba v telefóne tvrdila, 
že pošle kamaráta, či kamarátku,
• ihneď kontaktovať políciu na bezplatnom 
čísle 158, ak máte akékoľvek podozrenie, 
alebo na Vás osoba v telefóne tlačí a je ne-
odbytná.                           OR PZ v Pezinku

Seniori, pozor na podvodníkov!
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Slovenský Červený kríž v spo-
lupráci s Národnou transfúz-
nou službou organizuje od 8.2. 
do 11.3.2016 kampaň „Valen-
tínska kvapka krvi“. MS SČK 
Senec sa zapojil do tejto ce-
loslovenskej kampane. Dostali 
sme pohľadnice kde je priestor 
pre „Valentínsky odkaz pre 
moju pokrvnú polovičku“, kde 
darcovia mohli napísať odkaz 
pre tých, ktorí sú odkázaní 
na ich pomoc. Mnohí napísali 
krásne odkazy. 18. februára 

2016 sa zišlo 70 seneckých 
darcov krvi, medzi nimi aj 12 
prvodarcov. Veľmi nás teší aj 
to, že sme začali spoluprácu  
s poisťovňou Dôvera, ktorej 
pracovníčka, Bc. Jana Leš-
táková každému darcovi krvi 
odovzdala vitamíny. Pripravili 
sme pre darcov aj malý va-
lentínsky darček - zápisník  
s naším logom a samozrejme 
najlepší obed od najlepších 
kuchárok Strediska sociálnych 
služieb v Senci, ktorým veľmi 

pekne ďakujeme a vďaka patrí 
aj vedeniu mesta Senec za fi-
nančný príspevok na skvelé 
obedy pre našich darcov krvi.  
Valentínske darovanie krvi v 
Senci - 18. februára 2016. Po-
mocnú ruku podali:
ANTALOVÁ Edita - 28-my 
krát, AUGUSTOVIČ Kristián - 
1, BAKUŠOVÁ Stanislava - 1, 
BERTHOVÁ Tatiana - 5, BIS-
KUPIČ Peter - 2, BISKUPIČO-
VÁ Slávka - 20, BLINKOVÁ 
Erika - 1, BOHONY Imrich - 33, 
BOLLO Jaroslav - 8, BOTKA 
Stanislav - 103, BOŽÍK Fedor 
- 1, CAKO Jozef - 10, CINTE-
LOVÁ Kristína - 10, CSENKEY 
Imrich - 28, CSENKEY Imrich 
- 28, ČAMBAL Daniel - 104, 
ČAMBAL Michal - 1, ČAMBA-
LOVÁ Milada - 20, ČASNÝ An-
ton - 46, DEBNÁROVÁ Jana - 4, 
DOLNÁNOVÁ Judita - 4, FILO-
VÁ Kristína - 8, FILOVÁ Marta 
- 35, GALOVIČOVÁ Mariana 
- 52, HOLLOSSYOVÁ Katarína 
- 1, HORVÁTHOVÁ Zlatica - 13, 
IVANČO Peter - 1, KATRENIAK 
Vladimír - 24, KOLENČÍK Adri-
án - 13, KOLENČÍKOVÁ Renáta 

- 20, KOLOZSVARI Štefan - 54, 
KOVÁČOVÁ Ingrid - 6, KRÁL 
Pavol - 9, KUBICA Marek - 40, 
KUBIŠKOVÁ Mária - 10, Ing. 
KUČARA Peter - 11, LAJTMAN 
Zoltán - 6, LAKI Ladislav - 13, 
LAKY Michal - 63, LEHOC-
KÝ Jaroslav - 5, MAJORSKÁ 
Eva - 14, Mgr. MAJTANOVÁ 
Anna - 2, MATLÁK Roman - 6, 
Mgr. MINARSKÝ Tomáš - 36, 
JUDr. MOLNÁRI Daniel - 11, 
OROS Zuzana - 14, PÁKOZDY 
Miroslav - 1, PERO Lukáš - 2, 
PRAVDOVÁ Dagar - 5, PRŠEK 
Patrik - 1, REGULI Martin - 1, 
SKURÁKOVÁ Lea - 1, SMOL-
KO Radoslav - 2, SZIGHARDT 
Zoltán - 4, SZÖCSOVÁ Viktória 
- 16, TAKÁČ Michal - 1, UJJO-
VÁ Katarína - 66, ITROVSZKÁ 
Katarína - 12, VOBEROVÁ Jana 
- 20, VOBEROVÁ Lucia - 14, 
ZMAJKOVIČ Jozef - 82

DOBRÍ ĽUDIA, VĎAKA VÁM!  
Najbližší hromadný odber krvi 
v Senci bude 21. apríla 2016  
v Stredisku sociálnych služieb 
v Senci, v čase od 8.00 do 
11.00 hod.       MS SČK Senec 

Na vernisáž akademickej 
maliarky Kataríny Zemkovej, 
napriek zúriacej chrípke, kvô-
li čomu sa viacerí pozvaní 
ospravedlnili, prišlo 12. feb-
ruára 2016 do Kaviarne Anti-
kvariát viac ako 50 hostí. Zna-
mením pre začiatok vernisáže 
bola pieseň od Norah Jones 
„Sunrise“ v podaní Jarosla-
va a Kristíny Šulekových (JK 
DUET). Slovo si potom vzala 
komisárka výstavy, uznávaná 
teoretička, kunsthistorička 
Doc. PhDr. Ľubomíra Fašan-
gová, CSc., ktorá zhodnoti-
la tvorbu autorky z pohľadu 
znalca. Vyzdvihla efekt no-
vého začiatku po dlhodobej 
absencii výstavnej prezen-
tácie autorky, počas ktorej 
ale neprestala tvoriť. Kata-
rína Zemková sa neukázala 
publiku trinásť rokov, kým sa 
naplno venovala predovšet-
kým rodine, výchove svojich 
troch synov.  Jej  expozícia  
v Kaviarni Antikvariát je z časti 
prierezom jej priebežnej tvor-
by a prezentáciou najnovších 

diel, ktoré už vznikli v znamení 
návratu. Expozícia elegantne 
zapadá do priestoru kaviarne 
manželov Bilických. Police     
s knihami až po plafón, kla-
vír, všade prítomná keramika 
a obrazy vytvárajú jedinečnú 
atmosféru evokujúcu pocit 
prítomnosti génia loci. Oceni-
la to aj Doc. Fašangová, keď 
kaviareň nazvala „tečúcim 
priestorom“, kde je myseľ ľudí 
v pohybe. Matej a Jana Bilickí 
tu organizujú čítania deťom, 
stretnutia spisovateľov a vý-
stavy výtvarných diel. Matej 
je pritom známy senecký ka-
derník, ktorého salón je hneď 
vedľa kaviarne. Kto vernisáž 
nestihol, má možnosť obrazy 
vidieť do 13. marca 2016, pri-
čom väčšinu diel je možné aj 
zakúpiť. Po ukončení výstavy 
bude možné obrazy Katarí-
ny Zemkovej vzhliadnuť ešte        
v kaderníctve Mateja Bilické-
ho na Krátkej ulici 1 v Senci, 
ktorého steny natrvalo zdobia 
moderné fresky Kataríny Zem-
kovej.                                 VCs

Katarína Zemková - nový začiatok

Valentínska kvapka krvi
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KINO – KINOHITY

KINOSÁLA

SAULOV SYN   
1.3. utorok o 18:00 4,- Eur

ČERVENÝ KAPITÁN 
12.3. sobota o 18:00 4,- Eur 
13.3. nedeľa o 18:00 4,- Eur

                   V MENE 
              KRISTA 

                                  29.3. utorok o 18:00      
            4,- Eur

                                  31.3. utorok o 18:00  
            4,- Eur 

   

  divadelná nedeľa

       TANCULIENKA
A SMEJKO
divadlo Maska

                  6.3. nedeľa o 15:30 6,- Eur  

ŠPORTOVEC ROKA za rok 2015
9.3. streda o 17:00 Vstup voľný.

CINEAMA 
súťažná  prehliadka  amatérskej 

filmovej tvorby
 15.3. utorok od 10:00 Vstup voľný.

                 MALÁ TÁLIA
                           súťažná prehliadka    
                            detskej dramatickej 

           tvorivosti
                          16.3. a 17.3. streda 
                          a štvrtok od 10:00

               Vstup voľný.

CHARITATÍVNY KONCERT 
Euro deťom

23.3. streda o 18:00 

ŠKVRNY NA SLNKU 
Leopold Lahola

30.3. streda o 19:00 3,- Eur
Produkcia TrieskaVoku.Sk Bratislava.

Kapacita hľadiska je limitovaná! 

          

MOJIM NÁRODOM - PRÍBEHY 
Z VEĽKEJ VOJNY   

 „Népeimhez“ - történetek a nagy 
háborúból

PRVÁ SVETOVÁ
VOJNA A SENECKO   

A Szenc környékiek és az első 
világháború

25.11. 2015 – 29.04. 2016

Prednáška
13.3. nedeľa o 17:00 Vstup voľný.

PREZENTÁCIA KNIŽNEJ 
PUBLIKÁCIE

o zajateckých táboroch na Žitnom ostrove 
v období 1. svetovej vojny spojená 

s prednáškou. 
Podujatie v maďarskom jazyku.

Császári és királyi hadifogolytáborok 
a Csallóközben (1914 – 1918). Előadással 
egybekötött könyvbemutató. A rendezvény 

a március 15-i megemlékezések része.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA  KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko10 SENČAN marec 2015 SENČAN marec 2015 11

HODINKA S ... 
Talkšou Moniky Macháčkovej 

a jej hosťa
Sväťa Malachovského

2.3. streda o 19:00 4,- Eur
O hudbu sa stará Beggar`s Velvet 
Kapacita hľadiska je limitovaná!

UHOL POHĽADU 
Jozef Sakáloš

4. piatok o 18:00 vernisáž. Vstup voľný.
Prierez autorovej tvorby. 

Výstava trvá 4.3. - 31.3. 2016

Charitatívna  akcia

DEŇ KRÁSY A ZDRAVIA 
Euro deťom 

PRÍĎTE SA SKRÁŠLIŤ, ODDÝCHNÚŤ SI 
A PODPORTE DOBRÚ VEC!
6.3. nedeľa o 13:30 8,- Eur

 Predpredaj lístkov: info@eurodetom.sk, 
+421 917 55 44 55

  
       VEĽKONOČNÉ 

                TVORENIE OZ Šidielko 
12.3.  sobota o 9:30 8,- Eur 

(zahŕňa vstup na všetky dielničky) 
Kapacita dielničiek je limitovaná! 

LABYRINT

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK: 

KANCELÁRIA          8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT     8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA        15.00 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek 
je 7 dní.

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

KNIŽNICA

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH 
KNIŽNÍC

Beseda s novinárom a spisovateľom 

Ivanom SZABOM
1.3. utorok o 9:00 a 10:30  Vstup voľný. 

Beseda s obľúbeným básnikom

Tomášom JANOVICOM 
2.3. streda o 9:00 a o 10:30 Vstup voľný.

 

STRETNUTIE 
S PÁNOM MRKVIČKOM

3.3. štvrtok o 9:00, o 10:00 a o 11:00
  Vstup voľný. Pre žiakov ZŠ.

Beseda pre deti z MŠ v Boldogu 
s vyučovacím jazykom maďarským

4.3. piatok o 9:30 Vstup voľný.

KNIŽNÁ NEDEĽA
20.3. nedeľa od 10:00 - 17:00 

Vstup voľný. Bezplatný zápis čitateľov, 
odpúšťanie upomienok.

13:00 - WORKSHOP PRE DETI
výroba veľkonočných dekorácií

14:00 - DIVADLO SO ŠAŠOM 
MAROŠOM 

Pre deti vo veku 4-9 rokov.   
Vstup voľný.

séria prednášok

NENECHAJTE MOZOG 
ZLENIVIEŤ

Tréning pamäti a koncentrácie 
pre seniorov. Kurz je už obsadený. 
Ďalší záujemcovia si môžu prihlášky 

vyzdvihnúť v septembri 2016 
v Mestskej knižnici 

  Prednáška
                  31.3.  štvrtok o 19:00 

   Vstup voľný.
                     Mgr. Gábor Strešňák: 

                        ĽUDSKÉ STRATY  
                VEĽKEJ VOJNY 

            A PAMÄTNÍK 
                   PADLÝM V SENCI

 

Koncert

HONZA NEDVĚD
13.4. streda o 19:00 11,- Eur

Predpredaj vstupeniek od 14.3. 2016

Divadelné predstavenie

VEREJNÝ MILENEC
25.4. pondelok o 19:00 14,- Eur

Predpredaj vstupeniek od 14.3. 2016

NOC S ANDERSENOM 
1.4. piatok o 18:00

Tradičné podujatie  pre detských čitateľov, 
žiakov 2.,3.,4. ročníka ZŠ

PRIPRAVUJEME

Stretnutie so spisovateľkou, 
novinárkou a mediálnou poradkyňou

Janou BENKOVOU 
13.4. streda o 17:00

KRÁĽ ČITATEĽOV 
20.4. streda o 9:00 
vedomostná súťaž 

pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ

27.4. streda o 10:00
Stretnutie 

s Máriou VRKOSLAVOVOU 
ŠEVČÍKOVOU 

autorkou kníh pre žiakov 4. ročníka ZŠ

HODINKA S ... 
Talkšou Moniky Macháčkovej 

a jej hosťa
Jána Koleníka
6.4. streda 4,- Eur

Kapacita hľadiska je limitovaná!

28.4.  štvrtok o 19:00
RNDr. Mirko Bohuš, PhD.: 

SLOVENSKÁ POÉZIA 
MINULOSTI

A OCHRANA VTÁKOV 
DNEŠKA

- INŠPIRÁCIE
Prednáška v mestskom múzeu
Pôvodne plánovaná prednáška 

o Venezuele sa prekladá na jeseň

 SENECKÁ RUKA
medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou  

2.4. sobota 
Kinosála
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Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT     8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA        15.00 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek 
je 7 dní.

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

KNIŽNICA

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH 
KNIŽNÍC

Beseda s novinárom a spisovateľom 

Ivanom SZABOM
1.3. utorok o 9:00 a 10:30  Vstup voľný. 

Beseda s obľúbeným básnikom

Tomášom JANOVICOM 
2.3. streda o 9:00 a o 10:30 Vstup voľný.

 

STRETNUTIE 
S PÁNOM MRKVIČKOM

3.3. štvrtok o 9:00, o 10:00 a o 11:00
  Vstup voľný. Pre žiakov ZŠ.

Beseda pre deti z MŠ v Boldogu 
s vyučovacím jazykom maďarským

4.3. piatok o 9:30 Vstup voľný.

KNIŽNÁ NEDEĽA
20.3. nedeľa od 10:00 - 17:00 

Vstup voľný. Bezplatný zápis čitateľov, 
odpúšťanie upomienok.

13:00 - WORKSHOP PRE DETI
výroba veľkonočných dekorácií

14:00 - DIVADLO SO ŠAŠOM 
MAROŠOM 

Pre deti vo veku 4-9 rokov.   
Vstup voľný.

séria prednášok

NENECHAJTE MOZOG 
ZLENIVIEŤ

Tréning pamäti a koncentrácie 
pre seniorov. Kurz je už obsadený. 
Ďalší záujemcovia si môžu prihlášky 

vyzdvihnúť v septembri 2016 
v Mestskej knižnici 

  Prednáška
                  31.3.  štvrtok o 19:00 

   Vstup voľný.
                     Mgr. Gábor Strešňák: 

                        ĽUDSKÉ STRATY  
                VEĽKEJ VOJNY 

            A PAMÄTNÍK 
                   PADLÝM V SENCI

 

Koncert

HONZA NEDVĚD
13.4. streda o 19:00 11,- Eur

Predpredaj vstupeniek od 14.3. 2016

Divadelné predstavenie

VEREJNÝ MILENEC
25.4. pondelok o 19:00 14,- Eur

Predpredaj vstupeniek od 14.3. 2016

NOC S ANDERSENOM 
1.4. piatok o 18:00

Tradičné podujatie  pre detských čitateľov, 
žiakov 2.,3.,4. ročníka ZŠ

PRIPRAVUJEME

Stretnutie so spisovateľkou, 
novinárkou a mediálnou poradkyňou

Janou BENKOVOU 
13.4. streda o 17:00

KRÁĽ ČITATEĽOV 
20.4. streda o 9:00 
vedomostná súťaž 

pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ

27.4. streda o 10:00
Stretnutie 

s Máriou VRKOSLAVOVOU 
ŠEVČÍKOVOU 

autorkou kníh pre žiakov 4. ročníka ZŠ

HODINKA S ... 
Talkšou Moniky Macháčkovej 

a jej hosťa
Jána Koleníka
6.4. streda 4,- Eur

Kapacita hľadiska je limitovaná!

28.4.  štvrtok o 19:00
RNDr. Mirko Bohuš, PhD.: 

SLOVENSKÁ POÉZIA 
MINULOSTI

A OCHRANA VTÁKOV 
DNEŠKA

- INŠPIRÁCIE
Prednáška v mestskom múzeu
Pôvodne plánovaná prednáška 

o Venezuele sa prekladá na jeseň

 SENECKÁ RUKA
medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou  

2.4. sobota 
Kinosála
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Galéria Labyrint MsKS je výnimočným 
prostredím, kde sa umenie cíti doma, 
napriek tomu  alebo práve preto, že vnú-
torný priestor nie je architektonickým 
skvostom. Výtvarné diela, hudba, či 
divadelné predstavenia napĺňajú miest-
nosti Labyrintu krásou. Vokálna skupina 
For You spievajúca a capella sa doko-
nale zhostila tejto úlohy.  Katalin Lantos 
Borbély, Monika Ližbetin, Milan Masia-
rik, Jakub Podolský a Andrej Mann sú 
speváci skupiny, ktorá  sa sformova-

la  v roku 2009 v Bratislave a odvtedy 
koncertuje na Slovensku i v zahraničí, 
pričom Monika Ližbetin a Jakub Podol-
ský sú odchovanci seneckého zboru 
Radosť. A capella je u nás  populárnym 
hudobným žánrom, takže večer 17. feb-
ruára nezostala voľná ani jedna stolička 
v hlavnej sále Labyrintu na koncerte 
skupiny For You. V jedinečných a capel-
la aranžmánoch  si užili hostia známe 
hity svetových hviezd, spirituály i špe-
ciálne chuťovky ako brazílska samba, 
či piesne zo známych rozprávok. VCs

Koncert skupiny For You

Žiaci základných a stredných škôl nášho okresu si 4. a 9. feb-
ruára mali možnosť zmerať sily vo vedomostiach z geografie 
a dejepisu. Popri klasických tematických okruhoch sa žiaci 
popasovali aj s otázkami z regiónu Senec a okolie. Organi-
zátori sa snažili pripraviť také, aby rovnomerne zahrnuli celý 
región. Veď posúďte sami, ako by ste si poradili vy (riešenia sú 
na konci článku): Dejepis - V ktorej obci sa nachádza najväčší 
barokový kaštieľ grófa kardinála Imricha Csákyho na Sloven-
sku? V ktorej obci sa nachádza technická pamiatka zaradená 
medzi národné kultúrne pamatky – secesný most z roku 1904 
cez Čiernu vodu?

Geografia - Podčiarkni 5 správnych zemepisných pojmov, kto-
ré patria do okresu Senec: Martinský les, Podunajská rovina, 
Malé Karpaty, Podunajsko, železná ruda, Bratislavský hrad, 
Tomášov, štrk, Sĺňava
Najúspešnejší riešitelia zo seneckých škôl:
Dejepis: Kategória F (6. ročník) - 1. Tereščák Tomáš (ZŠ Mlyn-
ská), Kategória C (9. ročník) - 1. Tóth Patrik (ZŠ J. G. Tajovské-
ho), 2. Chalás Tomáš (ZŠ Mlynská)
Geografia: Kategória F (6. a 7. ročník) - 1. Buček Matúš (Gym-
názium A. Bernoláka), Kategória E (8. a 9. ročník) - 1. Bučeko-
vá Nina (Gymnázium A. Bernoláka)
(Správne odpovede: Dejepis: Veľký Biel a Kráľová pri Senci, 
Geografia: Martinský les, Podunajská rovina, Podunajsko, To-
mášov, štrk)                                                  Zdroj: ZŠ Mlynská

Dejiny a geografia regiónu Senec na 
okresnej olympiáde
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Pekná postava nie je otázkou fitnesu.
Atraktívnu postavu si nevynútite 
ani športom ani  hladovaním. Telo 
totiž odbúrava tuk vždy tam, kde ho 
má ľahko a rýchlo k dispozícii. Ale 
bohužiaľ nie na tých miestach, ktoré 
vidíme ako problémové. I na boj proti 
celulitíde nie sú vhodné diéty a šport, 
pretože strata váhy a budovanie  
svalov nezlepšujú vzhľad pokožky.
   Aby sme formovali postavu a spevnili 
pokožku, musíme sa sústrediť na 
„problematickéˮ časti tela. Presne 
to docielime terapiou HYPOXI, ktorá 
priamo spracuje problémové miesta.
Ľahkým tréningom, cielenou 

stimuláciou látkovej výmeny  
a zodpovedným stravovaním môžeme 
harmonizovať proporcie a vymodelovať 
želanú postavu. Pritom sa dostaví 
úspech s HYPOXI už po niekoľkých 
použitiach s viditeľným výsledkom.   
   Terapia HYPOXI je zameraná na 
rýchle, prirodzené a trvalé zlepšenie 
problémov s postavou. A tak 
momentálne môžete so zariadením 
HYPOXI efektívne formovať boky, 
brucho, nohy, zadok a pokožku.
   Cielené tvarovanie postavy s 
HYPOXI - viditeľná redukcia celulitídy
- rýchle odbúravanie tukových 
vankúšikov
- spevnená pleť
- krásna pokožka

Výsledky sú - cielené, rýchle, viditeľné 
a hlavne dlhodobé.

PRETO NEČAKAJTE NA PRVÉ 
SLNEČNÉ LÚČE A ZAČNITE SVOJE 
TELO TVAROVAŤ A SKRÁŠLOVAŤ  
UŽ TERAZ !!

Profesionálny prístup s renomovaným 
pracovníkom a poradenstvom nájdete 
v našom salóne

PRIRODZENÁ  
A CIELENÁ METÓDA 

KU KRÁSNEJ 
POSTAVE

A ABY SME  
NEZABUDLI   
PRIPRAVILI  
SME PRE VÁS  
MIMORIADNU  
AKCIU - 20% !!!

Akcia platí od 1.3. - 30.4.2016

Jarné upratovanie - pokračovanie z 1. strany 
Pri každom stojisku stretneme zamestnancov mesta, ktorých úlohou bude 
dozrieť na to, aby sme do kontajnerov vynášali iba povolený odpad v rámci 
jarného upratovania. Pomáhať budú aj príslušníci Mestskej polície. 
Čo je prípustné uložiť do veľkokapacitných kontajnerov počas jarného 
upratovania?
Objemný odpad: ako starý nábytok, sedačky, podlahové krytiny, sanita, 
elektronika.
Čo nepatrí do jarného upratovania?
Akýkoľvek stavebný odpad a pneumatiky, čo je možné odovzdať na sklád-
ke Červený majer a po novom je pneumatiky povinný prevziať aj každý 
autoservis. Papierové kartóny Vám prevezmú na Réckej ceste v areáli bý-
valých Zberných surovín. 
Zelený odpad zo záhrad budú môcť obyvatelia rodinných domov odo-
vzdať 14. - 15. marca a potom v druhom kole 4.- 5. apríla 2016 tak, že 

orezané konáre a vinič zvia-
zané špagátom do otiepkov          
v dĺžke najviac 1,5 metra treba 
vyložiť pred svoj dom. Mesto 
zabezpečí jeho odvoz na drve-
nie. Nebezpečný odpad (far-
by, laky, riedidlá, pesticídy a 
pod. chemikálie) bude možné 
odovzdať na dvore pracoviska 
Odboru údržby a čistoty mesta 
na Kalinčiakovej 19 od 14. do 
24.3.2016.
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Úspory pod vlastnou kontrolou
Prechádzať sa po lese a vidieť snežien-
ky v polovici februára sa nestáva každý 
rok. 
Pri súčasných výkyvoch počasia to 
však nemusí takto ostať a zima nás 
ešte môže poriadne prekvapiť, preto 
Vám ponúkam zopár dobrých rád, ako 
ušetriť na faktúrach za elektrickú ener-
giu a plyn: 

1. Koľko a ako svietime?
Častokrát pomôže najmä zmena 
osvetľovacieho zdroja. Pre porovnanie: 
klasická 60W žiarovka vydá približne 
toľko svetla ako 18W neónová trubica 
a približne toľko Vám priestor rozsvieti 
8W LED žiarovka. Kvalitné úsporné ži-
arivky síce stoja viac peňazí, ale majú 
5x menšiu spotrebu a 15 x dlhšiu život-
nosť. Klasické žiarovky môžeme použiť 
na krátkodobé svietenie, nakoľko časté 
rozsvecovanie úsporným žiarivkám 
škodí.

2. Ako vetráme v zime v domoch bez 
klimatizácie alebo rekuperácie?
Pravidelné vetranie je veľmi dôležité. V 
zime stačí krátko, ale intenzívne. Počas 
vetrania by sme mali vypínať kúrenie. 
Veľmi dôležité je, aby kúreniu nestálo 
nič v ceste. Žiadne stoly, stoličky, skri-
ne, alebo dlhé závesy. Aj sušenie bieliz-
ne na radiátore spôsobuje energetické 
straty.
Máte klimatizáciu? 
Pri najefektívnejšom využití by sa mala 
používať pri zatvorených dverách a 
oknách. Teplotný rozdiel by nemal byť 
väčší ako 5 – 7 ˚ C.

3. Kontrola teploty vnútri cez deň a v 
noci
Vykurovanie miestnosti netreba pre-
háňať. Každý stupeň nad 20˚C zvyšuje 
spotrebu energie o 6%. V spálni je vy-
hovujúcich 16 – 17  ˚ C,  v kuchyni je 
ideálnych 18  ˚ C, v obývacej a detskej 
izbe je vhodných 20 ˚ C a v kúpeľni 22 ˚ 
C. Pri problémoch s dýchacími cestami 
je ideálna teplota 18 ˚ C. 

4. V noci vypínajme elektrický bojler
V noci, keď spíme, nepotrebujeme, 
aby sa nám voda dohrievala pri ka-
ždom poklese teploty. Ideálne je 
kúpiť si časové relé na zásuvku a na-
staviť prevádzku bojlera len počas 
dňa. Ideálne je zapnúť bojler cca 30 
min pred tým ako vstávame a vy-
pnúť ho v čase, keď odchádzame  
do postele.

5. Zatepľujme
Obvodové steny je vhodné zatepliť, 
ale v žiadnom prípade nesmieme 
opomenúť zamedzeniu úniku tepla 
cez strechu stavby. Podľa možností 
a rozsahu prípadnej rekonštrukcie je 
vhodné riešiť aj zateplenie podlahy 
pre zamedzenie úniku tepla do zeme. 
Kvalitná izolácia domu a strechy je 
finančne náročnejšia, ale z dlho-
dobého hľadiska tiež úspornejšia. 
Zachráni 40 až 50 percent nákladov  
na vykúrenie.

6. Vymeňme staré okná a vstupné 
dvere
Moderné rámy okien a izolačné dvoj-
sklá, resp. trojsklá od renomovaných 
výrobcov sa podieľajú významne na 
znížení nákladov na energie. Kvalitné 
zateplenie a vhodné okná a vstupné 
dvere pomáhajú aj v lete, preto si vždy 
pred zimou skontrolujte tesnenie oki-
en a dverí. Ak nie je dobré dochádza 
k únikom tepla a energie. Investo-
vaním do medziokenného tesnenia 
ušetríte až 10% energie.  Okno orien-
tované na sever má 5 x vyššiu stratu  
ako na juh.

7. Inverzná klimatizácia
Klimatizácia, ktorá v lete chladí a v 
zime kúri predstavuje vhodný doplnok 
k akémukoľvek staršiemu typu kúre-
nia. V spojení s malou fotovoltaickou 
inštaláciou Vám zníži účty nielen za 
elektrinu ale aj za plyn.

8. Vlastný obnoviteľný zdroj
Elektrická energia vyrobená na Vašej 
streche Vám pomôže znížiť Vaše účty za 
energie. Vhodne volená veľkosť výkonu 
zdroja by mala byť v tolerancii medzi 
polovicou až 1,5 násobkom Vašej roč-
nej spotreby. Je dobré nechať si pora-
diť dodávateľom, ktorý ma viacročné 
skúsenosti s rôznymi inštaláciami.

9. Nezabudnite na manažment vlast-
nej energie
Úsporu energie prinesie len vlastná 
energia, ktorú dokážeme spotrebovať. 
V čase, keď ju dokážeme vyrábať, ale 
nevieme ju spotrebovať. V tomto prípa-
de  je rozumné mať automatickú mož-
nosť akumulácie buď do teplej úžitko-
vej vody alebo priamo do elektrických 
akumulátorov.

10. Inteligentná domácnosť – najvyšší 
stupeň možnosti dosiahnutia úspor 
za energie
Inteligentné domové systémy, riadenie 
osvetlenia, kúrenia/chladenia, zapína-
nie/vypínanie spotrebičov podľa mož-
ností výroby vlastnej energie alebo 
podľa aktuálnej prevádzky v nízkej ale-
bo vysokej tarife prinášajú maximálny 
komfort a optimalizujú úspory energie.

Porovnajte si ceny plynu a elektriny 
hneď:
https://totalmoney.sk/elektrina/

Roman Brecely

Na Slovensku už funguje 44 klientskych 
centier, v ktorých si občania môžu jedno-
duchšie a pohodlne na jednom mieste vy-
baviť svoje úradné veci so štátom. Týka sa 
to samozrejme aj služieb dokladov, ktoré 
vydáva polícia – teda napríklad občianske 
či vodičské preukazy.
V súčasnosti o vydanie vodičského pre-
ukazu či  o vydanie nového občianskeho 
preukazu za stratený, odcudzený alebo                 
z dôvodu uplynutia platnosti môže požia-
dať  občan na ktoromkoľvek oddelení do-
kladov, z ktorých mnohé sú situované pria-
mo v klientskych centrách.
Ministerstvo vnútra však v tejto súvislosti 
opakovane upozorňuje na niekoľko výni-
miek.
Naďalej platí, že prvý občiansky preukaz 
(pri dovŕšení 15 rokov veku) vydá občano-
vi okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v územnom obvode, kde má občan trvalý 
pobyt. Napríklad ak má  15-ročný občan 
trvalý pobyt v prvom a treťom okrese Bra-
tislavy, o prvý občiansky preukaz požiada 
v novom klientskom centre na Tomášikovej 
ulici. V ostatných prípadoch je potrebné 

požiadať o prvý občiansky preukaz na pra-
coviskách dokladov podľa miesta trvalého 
pobytu.
Stále tiež platí, že občania, ktorí majú vyda-
né občianske preukazy do 30. júna 2008,  
môžu požiadať o vydanie nového občian-
skeho preukazu len oddelení dokladov 
okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v územnom obvode podľa miesta trvalého 
pobytu. 
Takisto žiadosti  o výmenu alebo obno-
venie zahraničného vodičského preuka-
zu  občan podáva  na oddelení dokladov 
okresného riaditeľstva Policajného zboru   
v mieste, kde má evidovaný pobyt.  
                              Ministerstvo vnútra SR

Vybavovanie dokladov je jednoduchšie
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Hosťom literárnej hodiny Mestskej kniž-
nice bol 10. februára Roman Brat, vý-
znamný slovenský literát,  osobnosť  pre-
dovšetkým  v tvorbe pre deti a mládež, 
ktorý je zároveň aj prekladateľom, dra-
maturgom, scenáristom a publicistom. 
Je viacnásobným držiteľom Ceny Bibia-
ny a Slovenskej sekcie Medzinárodnej 
únie pre detskú knihu za Najlepšiu det-
skú knihu roka.  V Chicagu získal hlavnú 
cenu na Festivale filmovej tvorby pre deti  
za animovanú rozprávku Najrýchlejší 
posol ríše. Španielsky kráľ Juan Carlos 
I. mu udelil Kríž oficiera Rádu za občian-
ske zásluhy za šírenie hispánskej kultúry.  
Na netradičnú hodinu literatúry so sú-
časným autorom prišli seneckí školáci   
v stredu doobeda v dvoch turnusoch. Ro-
man Brat má dar slova, nielen písaného 
ale aj hovoreného. Svoje publikum zau-
jal  témami, ktorými školská mládež žije 
a ktoré sú zároveň aj témami jeho úspeš-
ných kníh. Medzi nimi nechýbajú príbehy 
založené na rozdielnej povahe chlapcov  
a dievčat: Zmätené dvojičky zo slepej ulič-
ky a Chlapci padli z višne, dievčatá z ja-
hody, ktorých spoluautorkou je Gabriela 
Futová. V tvorbe Romana Brata má dôle-
žité miesto umelecký preklad zo španiel-
skeho jazyka. Deťom povedal zopár viet 
v španielčine, aby ilustroval melódiu reči, 
ktorá mu učarovala už na strednej škole. 

Na otázku z publika, že čo ho inšpiruje 
pri tvorbe, odpovedal takto: „Každoden-
ný život je plný inšpirácie. Príbehy ležia 
tam, kde sú ľudia, len treba vedieť, ako 
ich uchopiť. Stačí len počúvať a príbehy 
sami naskakujú do hlavy.“  Jeho obľúbe-
nými autormi  spomedzi autorov detskej 

literatúry je slovenský klasik Pavol Dob-
šinský a švédska autorka  Astrid Lindgre-
nová. Dobšinského rozprávka Prorok Rak 
inšpiroval Romana Brata k napísaniu jeho 
najnovšej knihy, Rozprávka o veštcovi  
a starej krivde, ktorú len nedávno odo-
vzdal do tlače.                                          VCs

Roman Brat sa zhováral so seneckými školákmi

Knihovníčka Mestskej knižnice Jarmila 
Majová v úlohe hostiteľky privítala večer 
17. februára novinára a spisovateľa Toma 
Nicholsona na pódiu kina MsKS. Žiaľ          
v hľadisku sedelo len približne 25-30 hos-
tí, možno aj preto, že v rovnakom čase 
bol v seneckej programovej ponuke aj 
koncert a populárno-vedecká prednáška. 
Tom Nicholson je investigatívny novinár 
kanadskej a britskej štátnej príslušnos-
ti, ktorý už takmer celé štvrťstoročie žije 
na Slovensku. Najprv bol šéfredaktorom 
a vydavateľom novín The Slovak Specta-
tor, potom v denníku SME viedol projekt 
investigatívnych reportáží. V roku 2010 
odišiel do Trendu, ale koncom roka 2014 
sa vrátil do SME. Od roku 2010 pripravoval 
knihu o stave korupcie na Slovensku. Ešte 
pred jej uvedením 2. februára 2012 vydal 
sudca Okresného súdu Bratislava I. pred-
bežné opatrenie, ktorým zakázal vydanie 
a šírenie obsahu plánovanej knihy. Neskôr 
však odvolací súd zákaz vydania zrušil. 
Prieťahy okolo vydaní pomohli knihe zís-
kať titul „Najočakávanejšia kniha roka“. 
Kniha Gorila je založená na faktoch, ktoré 
silne zarezonovali vo verejnosti. Politickí 
lídri nedokázali presvedčivo komunikovať 

a odpovedať na otázky zo strany verej-
nosti. Dodnes neboli predložené dôvery-
hodné výsledky vyšetrovania. „Sila spisu 
Gorila leží v jeho schopnosti odstrániť aké-
koľvek ilúzie o slovenskej politike,“ vyjadril 
sa o svojej knihe Tom Nicholson. Témou 

besedy v Senci nebola kauza Gorila, ale 
skôr zovšeobecnenie vývoja našej politic-
kej kultúry od vzniku samostatného Slo-
venska. Symbolickou konklúziou besedy 
bol menný  zoznam  mafiánov zostavený  
v 90-tych rokoch, ktorý počas besedy svie-
til na plátne a ktorý je stále aktuálny, pre-
tože mnohí zo zoznamu figurujú aj v naj-
novších kauzách. Tom Nicholson priniesol 
so sebou fascikle obsahujúce tisíce strán 
prepisov odpočúvaní z období Mečiaro-
vých a Dzurindových vlád, ktoré podávajú 
svedectvo o permanentnom rozkrádaní 
štátu za účasti politikov a ľudí z finančných 
skupín, pričom nenechal obecenstvo  
na pochybách, že podobné praktiky pre-
žívajú dodnes. Napriek všetkému však  
na otázku, čo Vás baví a drží na Slovensku, 
odpovedal takto: „Je to pocit, že človek je 
nejakým spôsobom užitočný. To je jediný 
pocit, čo ospravedlňuje to, že pomaly ne-
vieš zabezpečiť svoju rodinu. Trošku po-
znám Slovákov, mám ich veľmi rád. Samo-
zrejme vedia veľa frfľať a sťažovať sa, byť 
smutní, ale zároveň sa vedia aj veľmi tešiť, 
sú veľmi srdeční. Mám tu deti, som šťastný 
na Slovensku, našiel som tu svoje miesto 
vo svete.“                                                   VCs

Beseda s novinárom a spisovateľom Tomom Nicholsonom
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A szenci Morvay Imre Magyar Civil     
Becsületrendet kapott

Náš rodák Imre Morvay je laureátom 
Radu maďarskej civilnej čestnej légie

Már hagyományosan az Elektrovod nagytermében zajlott  
a Szenczi Molnár Albert Gimnázium és a Magyar Tanítási 
Nyelvű Szakközépiskola farsangi bálja. A parádés nyitóműsor 
után a Colors zenekar húzta a talpalávalót. A több mint kilenc-
ven díjat számláló tombola, köztük a sok értékes fődíjjal, meg-
mozgatta a vendégek fantáziáját, olyannyira, hogy a tombola-
jegyek már tíz óra körül elfogytak, amit a szervezők késlekedés 
nélkül pótoltak. Németh Szilárd egy brókert is meghazudtoló 
stílusban rövid idő alatt a  „pótjegyeket“ is eladta, majd min-
denkit meghívott, hogy kóstolja meg a Schwarzwald-tortát. 
A legnagyobb bőségkosarat Kontár Zsuzsanna igazgatóasz-
szony nyerte, a vigaszdíjat pedig, ami egy hatalmas emu-to-
jás volt, Németh Mónikának juttatta a szerencse. A tombola-
húzás után disznótoros finomságokból lehetett erőt meríteni 
a  folytatáshoz. Hajnalig állt a bál, reggel hatig szólt a zene!                                                                                                                                            
                                                                             Agárdy Gábor

A Gimnázium farsangi bálja

Ples Spojenej školy - Gymnázia s VJM

A 2011-ben tudósok, egyházi személyek, művészek és a mű-
vészet pártolói alkotta Ars Humanica Hungarica Kör a Magyar 
Civil Becsületrend kitüntetését azoknak ítéli oda, akik tevé-
kenységükkel az önzetlenséget, a humánumot és a civil bátor-
ság értékeit képviselik. 2016. február 7-én ötödik alkalommal 
került átadásra a Magyar Civil Becsületrendet Budapesten,  
a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol a szenci Morvay Imre Pio 

Fašiangový ples Spojenej školy - Gymnázia s VJM Alberta Mol-
nára Szencziho sa už tradične uskutočnil vo veľkej sále Elektro-
vodu. Po parádnom otváracom programe  sa ujala svojej úlohy 
skupina Colors a začal sa tanec. Tombola, pozostávajúca z viac 
ako deväťdesiat cien a z viacerých hodnotných hlavných cien, 
vzbudila veľký záujem, dokonca až taký, že už o desiatej boli líst-
ky do tomboly vypredané. Organizátori nezaváhali a doplnili líst-
ky, ktoré Szilárd Németh hneď rozpredal s ľahkosťou zahanbu-
júcou aj burzových maklérov. Ešte pred losovaním sa podávala 
vychýrená Schwarzwald torta. Najväčší darčekový košík vyhra-
la riaditeľka školy Zsuzsanna Kontár. Cenou útechy bolo obrov-
ské vajco od vtáka emu, ktoré zásluhou šťasteny pripadlo Móni-
ke Németh. Hostia sa potom posilnili zabíjačkovými dobrotami a 
pokračovali v zábave až do úsvitu. Hudba hrala do šiestej rána!                                                                                                                                            
                                                                              Gábor Agárdy

Spolok Ars Humanica Hungarica, založený v roku 2011 ved-
cami, predstaviteľmi cirkví, umelcami a mecenášmi umenia, 
udeľuje Rad maďarskej civilnej čestnej légie tým, ktorí svojou 
nezištnou činnosťou reprezentujú humánne hodnoty a civilnú 
guráž. 7. februára 2016 sa toto ocenenie piaty ráz odovzdávalo 
v Budapešti, v Petőfiho literárnom múzeu.  Laureátmi sa stali: 
rodák zo Senca otec Pio Imre Morvay a Mária Sándor, známa aj 
ako sestra v čiernom, ktorá je bojovníčkou za zlepšenie pome-
rov v zdravotníctve Maďarska. Imrich Morvay sa narodil v 1940  
v Senci. Dôsledkom povojnového vysídľovania sa ocitol s rodi-
nou v obci Mágocs v Maďarsku. V roku 1963 bol vysvätený za 
kňaza. Pôsobil na viacerých farnostiach ako kaplán a neskôr 
ako farár. V roku 1998 požiadal o prijatie do Rádu milosrdných 
bratov, kde dostal rehoľné meno Pio. Od roku 2000 je predsta-
veným rehoľného domu Rádu milosrdných bratov v Pécsi, kde 
odštartoval iniciatívu debničiek s potravinami, jednoduchú ale 
účinnú formu pomoci núdznym, ktorá nakoniec nadobudla ce-
loštátny rozmer. Do vyložených debničiek darcovia vkladajú a 
núdzni z nich anonymne vyberajú potraviny. Iniciatíva otca Pia je 
príkladom toho, že veľké veci sa uskutočnia tým najjednoduch-
ším spôsobom. Debničky sú jednak nástrojom pomoci, ale aj 
výchovy k tomu, aby sme si všímali problémy iných a aby sme 
vedeli pomáhať s otvoreným srdcom.         www.magyarkurir.hu

atya és a fekete ruhás nővérként ismert, a magyarországi ápo-
lónők érdekeiért küzdő Sándor Mária vehette át az elismerést.  
Morvay Imre 1940 július 12-én született  Szencen, Morvay János 
és Morvay, szül. Csizmazia Franciska gyermekeként. A kitelepí-
tések nyomán családjával a magyarországi Mágocsra került. 
1963-ban szentelték pappá. Több helyen volt káplán, majd plé-
bános. 1998-ban kérte felvételét a Betegápoló Irgalmasrendbe, 
ahol a Pio rendi nevet kapta. A rendi esküt 2003. június 22-én 
tette le Bécsben Kollár Pál rendi provinciális kezébe. 2000 óta  
a pécsi Betegápoló Irgalmasrend rendházának vezetője. Pé-
csett indította el az azóta már országossá vált ételláda-kezde-
ményezést, a rászorulók megsegítésének egyszerű, de haté-
kony formáját. Az adományozók a kihelyezett ládákba teszik 
élelmiszeradományaikat, amihez a rászorulók anonim módon 
hozzáférhetnek. Pio atya kezdeményezése példát mutat arra, 
hogy a legnagyobb dolgok a legegyszerűbb módon valósulnak 
meg. A láda egyrészt a segítés eszköze, de emellett a nevelésé 
is, mivel azt tanítja, hogy vegyük észre a másik baját, legyen 
nyitott a szívünk, legyünk készek segíteni. 
                                                       Forrás: www.magyarkurir.hu
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Študenti Spojenej školy s VJM A. M. 
Szencziho sa zúčastnili kurzu finančnej 
gramotnosti v prvý februárový týždeň. 
Neznalosti vo finančnej oblasti nám môžu 
spôsobiť finančné straty, preto Štátny 
vzdelávací program predpisuje stredným 
školám, aby študenti boli zasvecovaní do 
tajov sveta financií. My sme sa rozhod-
li, že pozveme externých lektorov, ktorí 
odovzdajú predpísané vedomosti v rám-
ci týždňového kurzu. Študenti všetkých 
ročníkov sa oboznámili s evolúciou pe-
ňazí. Ostatné témy boli špeciálne určené 
pre jednotlivé ročníky: 1. ročník – hodno-

ty a hospodárstvo, 2. ročník – finančné 
rozhodnutia a tvorba hmotných rezerv, 3. 
ročník -  ciele a rozpočet, ako hospodáriť  
s financiami, 4. ročník – život po škole, pra-
covný pohovor, hypotéky, riziká. Nadácia 
OTP READY poskytla tento kurz našej 
škole bezplatne. Lektorky, Ing. Martina 
Hudáková a Mgr. Kamila Trévaiová, no-
siteľky jedinečnej know-how a bohatých 
lektorských skúseností prednášali štu-
dentom finančnú problematiku v maďar-
skom jazyku, interaktívne a veľmi púta-
vo.                                                                                                                                                        
     Zsuzsanna Kontár – riaditeľka školy

A Szenczi Molnár Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola diákjai február első 
hetében pénzügyi képzésen vettek 
részt.  A hiányos pénzügyi ismeretek ko-
moly anyagi veszteséget is okozhatnak, 
ezért az állami alaptanterv előírja, hogy 
a középiskolásoknak el kell kezdeni az 
ismerkedést a pénz világával. Mi azt az 
utat választottuk, hogy minden évfo-
lyamban egyhetes tanfolyam keretében 
külső szakemberek adják elő a pénzügyi 
alapismereteket. Az összes évfolyam ta-
nulói megismerkedtek a fizetőeszközök 
fejlődésével. A többi téma évfolyamon-
ként változott: az elsősöknél - értékek és 

a gazdaság, a másodikban - pénzügyi 
döntések, anyagi tartalékok létrehozá-
sa, a harmadikban - célok és költségve-
tés, hogyan gazdálkodjunk a pénzzel, 
a  negyedikben - élet az iskola után, 
állásinterjú, jelzálogok, kockázatok. 
A tanfolyamot az OTP READY Alapít-
vány ingyenesen ajánlotta föl iskolánk-
nak. A lektorok, Ing. Martina Hudáková 
és Mgr. Kamila Trévaiová egyedülálló 
know-how és nagy lektori tapasztalat 
birtokában szórakoztató és interaktív 
formában, magyar nyelven adták át 
a pénzügyi ismereteket a diákoknak.                                                                                                                                       
      Kontár Zsuzsanna - iskolaigazgató

„HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK,
UNOKÁINK LEBORULNAK…” Petőfi Sándor

MÁRCIUS 15 – RE
MERT ITT MÉG TART TÉL BILINCSE,
DE ÉL HITÜNK, VAN TÜRELEM!
ALSZIK A TÁJ … VAN KILINCSE,
MINDEN ZÁRT NYIT, EZT ÜZENEM.

VOLT MÁR TAVASZ, HŐSÖK KORA!
EZERSZER SZENT, BENNÜNK MÉG ÉL,
MIT NEM FELEJT, MAGYAR SOHA!
PETŐFINKRŐL VIGASZT REGÉL.

VOLT ITT TAVASZ, MÚLTBAN OLY NAGY,
EMLÉKE ÉL! KELL, HOGY ÉLJEN!
NEM TÖRI MEG CUDAR, ZORD FAGY
MÁRCIUSUNK VIRULJ SZÉPEN.

ELFOGY A HÓ, S TÉR SOK MADÁR,
ZÖLD LESZ MINDEN, SZÍVÜNK LÁTJA,
KONOKSÁG MEGY, NEM LESZ HATÁR!
AZ ÚJ TAVASZT MIND MÁR VÁRJA.

HA VÁRNI KELL, MERT MÉG EZT KELL, 
DE MI VÁRUNK, NINCS ÖRÖK TÉL!
HA KÖD IS VAN, A NAP FELKEL,
LESZ KIKELET, TAVASZUNK ÉL!

NAGY ÜNNEPÜNK, KÉRLEK VEZESS!
ÉS AZT TANÍTSD: SOSE FELEJTS!

                               Mgr. Katona Roland

Szép magyar beszéd

Pekná maďarská reč

POZVÁNKA - Senecká základná 
organizácia Csemadoku Vás srdečne po-
zýva na podujatia, ktoré sa budú konať 
15. marca (v utorok) pri príležitosti výro-
čia revolúcie a boja za slobodu a nezávis-
losť Maďarov z roku 1848-49:
- o 11:00 spomíname pri hroboch Kisfa-
ludyovcov v rímsko-katolíckom cintoríne 
v Senci.
- o 13:30 odchádza autobus z námestia 
Alberta Molnára Szencziho do Bratislavy
na spomienkové podujatie k pomníku 
Sándora Petőfiho v Medickej záhrade.

Tudni kell a pénzzel bánni!

Treba vedieť ako narábať s peniazmi!

A Szép magyar beszéd verseny kerü-
leti fordulójára február 12-én került sor  
a Szenczi Molnár Albert Alapiskola szín-
háztermében. A három korcsoportba 
sorolt tanulók teljesítményét a szöveg-
értés, a kiejtés tisztasága, a szövegek 
szókincsgazdag fölépítése és az előa-
dásmód kiegyensúlyozottsága alapján 
értékelte a zsűri: Bárdos Ágnes, Csen-
ger Ferenc és Culka Ottó. A szenci diá-
kok közül Zeman Tamás, az alapiskola 
8. osztályos tanulója, valamint Szabová 
Kristína és Simon Bence a Szenczi Mol-
nár Albert Gimnázium és Szakközépis-
kola diákjai jutottak be a kassai orszá-
gos döntőbe. Gratulálunk nekik és felké-
szítőiknek!                Sz. M. A. Alapiskola

Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč 
sa konalo 12. februára v divadelnej sále 
ZŠ A. M. Szencziho. Porota v zložení Ág-
nes Bárdos, Ferenc Csenger a Ottó Cul-
ka hodnotili súťažiacich v troch vekových 
kategóriách na základe ich schopnosti 
čítať s porozumením, čistoty výslovnosti, 
schopnosti tvorby textov s bohatou slov-
nou zásobou a vyrovnanosti prednesu. 
Postup do Košíc na celoštátne kolo vybo-
joval Tamás Zeman, ôsmak na ZŠ A. M. 
Szencziho a dvaja študenti Spojenej ško-
ly s VJM A. M. Szencziho: Kristína Szabo-
vá a Bence Simon. Gratulujeme víťazom 
a ich učiteľom!         ZŠ A. M. Szencziho

MEGHÍVÓ - A Szenci Csemadok 
alapszervezete tisztelettel meghívja 
Önöket az 1848-1849-es forradalom és 
szabadságharc alkalmából 2016. már-
cius 15-én (kedden) megrendezésre 
kerülő megemlékezésekre:
- 11:00 - a Kisfaludy síroknál emléke-
zünk a szenci római kat. temetőben
- 13:30 - a Szenci Molnár Albert térről 
autóbusz indul Pozsonyba a Medi-
kus-kertben Petőfi Sándor szobránál 
tartandó megemlékezésre.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Ella Roalfe, Karol Sárkőzi, Ladislav 
Sabo, Sofia Márhoffer, Nikola Čechva-

lová, Richard Bihari, Nina Polakovičová, 
Nicolas Zsigmond, František Brikner,

Zoja Halm, Denis Senný, Sofia Szabová, 
Ema Tóthová, Mia Böhmerová, Simon 
Patera, Richard Juhos, Samuel Juhos, 
Teodor Pribylka, Filip Mészároš, David 

Lukovič, Eliška Szkuráková, Áron Csirik, 
Hana Vargová, Sofia Papová, Adam 

Róka, Marko Moravský, Stela Bagitová, 
Diana Salanci, Richard Bihari

Zosobášili sa
Adam Krajčovič – Zuzana Kontárová

Ľuboš Boťanský – Veronika Mikulčíková
Gejza Paxian – Lýdia Gábiková

Róbert Nagy – Nicolette Danišová
Ioan Ferencik – Kristína Zimányová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov 

Anna Kopecká (85), Anna Šimková (80), 
Anna Mazáčková (70), Matilda Orbánová (65)

Klub dôchodcov

Katarína Mátyušová (70), Anna Mazáčková 
(70), Jozef Tanuška (70), Jozef Eliáš (75), 

Juliana Heringesová (80), Anna Šimková (80)

Slovenský zväz telesne postih-
nutých ZO č. 215

Mária Petrovičová (50), Mária Turnerová (55), 
Ing. Jozef Pomšahár (65), Mária Leginuszová 

(70), Anna Mazáčková (70)

Dnes 25.3. sa dožíva 
krásneho veku 70 ro-
kov Eva Vargová. Je 
to krásny okamih, keď 
sa jeden list otáča a 
druhý list začína písať 
novú kapitolu. Praje-
me ti, nech tá kapitola 
sa začína krásne, plná 
radostí, božieho po-

žehnania a nech plynie šťastím a láskou. 
To ti z celého srdca prajeme. Dcéra Eva, 
Renáta a Beata, syn Alexander s rodi-
nou, spolu s vnúčatami a pravnúčatami. 

Dňa 8. marca oslávila svoje 60 narode-
niny Marta Fülöpová. Nech slza smút-

ku nesteká po tvojej 
tvári, nech na nej 
len úsmev žiari. Žiaľ 
a smútok nech sa 
ti chrbtom otáča. 
Nech len zdravie, 
šťastie a láska sú ná-
plňou ďalších rokov 
Tvojho života. Všetko 

najlepšie k tvojim krásnym 60. narodeni-
nám praje dcéra Silvia s rodinou, synovia 
Ladislav a Peter  s priateľkou.

Navždy nás opustili
Alžbeta Lakyová 1939, Alica Petruško-

vá 1929, Agata Kubíčková 1955, 
Anna Franková 1921, František 

Gábriš1962, Zuzana Tóthová 1961, 
Anna Kišová 1930, Rudolf Krasňanský 

1933, Boris Gašpar 1966,
Ladislav Magyar 1941, Alžbeta Szakálo-

vá 1940

Dňa 4.3.2016 je 
výročie nedožitých 
90. narodenín našej 
milovanej mamičky 
Etely Juhászovej 
a nedožitých 94. 
narodenín nášho 

milovaného otecka 
Imricha Juhásza. 
S láskou spomína-
jú synovia a dcéra 
s rodinami. Kto ste 
ich poznali, venujte 
im tichú spomien-
ku.

Dňa 20.1.2016 nás 
vo veku 53 rokov 
opustil František 
Gábriš ml. (Peron). 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu 
s nami tichú spo-
mienku. Otec a ses-
tra s rodinou.

Dňa 12.3.2016 uply-
nú 2 roky, čo nás na-
vždy opustila naša 
milovaná mamina, 
babka, prababka 
Rozália Kaušitzo-
vá. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej tichú 
spomienku. S lás-
kou spomína smú-
tiaca rodina.

Dňa 17. februára sme 
si pripomenuli  5. vý-
ročie úmrtia nášho 
drahého Jána Kon-
tára. S láskou na 
neho spomíname.  
Manželka s rodinou a 
celá ostatná rodina.

V decembri ubehlo 17 
rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, svokor, 
brat a dedko Ing. Er-
nest Šimunek, CSc. 
S láskou naňho spo-
mína celá milujúca 
rodina.

V máji si pripomenie-
me 1. výročie úmrtia 
nášho drahého otca, 
dedka, brata a svokra 
Ladislava Vavra.  
S láskou naňho spo-
mína celá milujúca 
rodina.

2 1. 
januára ubehlo 10 ro-
kov, čo nás navždy 
opustila naša milova-
ná mama, sestra, bab-
ka a svokra Viera Vav-
rová. S láskou naňho 
spomína celá milujúca 
rodina.

Dňa 4. marca uplynú 
dva roky, čo nás na-
vždy opustila naša 
milovaná mamička, 
svokra, babička a pra-
babička Margita Ši-
pošová. S láskou na 
ňu spomína manžel 
a celá smútiaca rodi-

na. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,  
s nami tichú spomienku. Za našu drahú 
bude 9. marca slúžená omša v Kostole 
sv. Mikuláša ráno o 6:30.

Odišiel si tíško bez 
rozlúčky. Dňa 8. mar-
ca uplynulo 40 rokov, 
čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, brat Alexander 
Varga. S láskou na 
Teba spomíname, ako 
aj zaťovia, švagrovia, nevesta, vnúčatá, 
pravnúčatá, ktorých si sa nedožil.  Na-
vždy zostávaš v našich srdciach. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Ďakujeme
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Senecký folklórny súbor Lúč pod vedením choreografa Ing. Imricha Jasaňa

Prečo práve v Senci?
V 70. rokoch sa Imrich Jasaň prisťahoval aj s manželkou do 
Hrubého Šúru, až z Košíc, kde predtým pôsobil ako umelecký 
vedúci folklórneho súboru Stavbár, ktorý existuje dodnes ako 
FS Hornád. Jeho nadšenie pre folklór siaha do stredoškolských 
čias, tancu sa venoval aj počas štúdia v Brne, v slovenskom sú-
bore Poľana. Neskôr pôsobil ako sólista v súbore Mladé srdcia, 
istý čas v Lúčnici a najdlhšie v súbore Technik. O svoje skúse-
nosti a lásku k folklóru sa rozhodol podeliť aj v novom bydlisku.
Ako k tomu došlo?
Riaditeľ seneckého osvetového strediska, Jozef Horný, poznal 
pána Jasaňa ešte z Košíc, zo súboru Stavbár. Navrhol mu, aby 
založili takýto súbor i v Senci. Dohodli sa a tak sa v roku 1975 
konal konkurz do seneckého folklórneho súboru vo Františki-
nom dome. Dievčatá zo slovenského gymnázia a chlapci z ma-
ďarskej školy, tu potom nacvičovali prvé tanečné kroky. Fran-
tiškin dom neskôr vymenili za telocvičňu Slávia. Nasledovali 
prvé choreografie: dievčenské, chlapčenské i párové z rôznych 
regiónov: sviečkový svadobný tanec, fľaškový tanec, karička, 
rezký čardáš, kaločský tanec, ale napríklad aj ukrajinský gopak. 
Pustili sa aj do krásnej šarišskej polky, ale tú už, žiaľ, nestihli 
dokončiť... Nácviky osviežovala, na flaute alebo klavíri, dcérka 
pána Jasaňa, trinásťročná Katka.
Ako folklórny súbor Lúč fungoval?
Keďže nebolo dosť finančných prostriedkov, na vystúpenia si 
tanečníci zháňali a opravovali kroje ako vedeli, požičiavali si 
čižmy. To ich však neodradilo. Repertoár bol široký a príležitostí 
na vystúpenie veľa. Dokonca nacvičili aj bálový tanec Palotás, 
s ktorým otvárali plesovú sezónu a slávnostnú akadémiu se-
neckého gymnázia. Vystupovali aj na Mierových slávnostiach, 
dnešnom Seneckom lete. Ich vystúpenia doprevádzala cigán-
ska ľudová kapela - cimbalovka a neskôr Ľudová hudba Miku-
láša Bertóka.  
Prečo súbor ukončil svoju činnosť?
Po troch úspešných rokoch choreograf musel súbor z rodin-
ných dôvodov zanechať. Súbor preto prevzala členka Vojenské-
ho umeleckého súboru pani Anka Košová. Venovala sa mu ešte 
dva roky, zmenila charakter i koncepciu. Už to nebol tradičný 
folklór. Čas bežal. Gymnazisti zmaturovali, chlapci museli ísť 
na vojenčinu a dievčatá sa rozišli do škôl a na internáty. Láska  
k tancu, k folklóru, zážitky, spomienky na priateľstvá zo súboru 
však zostali v srdciach všetkých.         Milka Sántayová Baštová 
Stretnutie
Po 40 rokoch zakladajúci členovia seneckého FS Lúč plánujú 
stretnutie, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2016. Tí z nich, ktorí zo-
stali v kontakte, sa už tešia a vyzývajú ostatných členov súboru, 
s ktorými stratili kontakt, aby sa sami ozvali.
Informácie zbiera Milka Sántayová (teraz Baštová) na čísle 0903 
223 547.                   Ďakujeme redakcii Senčana za ústretovosť.

Uplynulo už štyridsať rokov od založenia folklórneho seneckého súboru Lúč. Súbor reprezentoval mesto Senec  nielen doma, ale aj 
v blízkom zahraničí. Mladých ľudí učil láske k tancu a folklóru charizmatický choreograf. 

Foto: Tanečnice s choreografom. Horný rad zľava: Vierka Bitne-
rova, Anka, Dana Hanicová, Marta Koišová, Imrich Jasaň, Edita 

Lišková, Magda Žilincová, Adrika Kaušicová, 
Dolný rad zprava: Jitka Mošková, Darina Hybská, Milka Sántayo-

vá, Valika Šípošová, Aneta Šimonová

Foto: Vystúpenie na Mierových slávnostiach v Senci v roku 1977
Laco Mucska a Milka Sántayová-Baštová, Gábor Zelenický  

a Aneta Šimonová-Pomothyová, Fero Horváth a Jitka Mošková-
-Bezúrová

Foto dolu: Lali a Šani Makki, Peter Kiss

Členovia súboru: Viera Bittnerová, Dana Hanicová, Marta Koi-
šová, Jitka Mošková, Edita Lišková, Magda Žilincová, Adri Kau-
šicová, Aneta Šimonová, Valika Šipošová, Darina Hybská, Aga-
ta Csaszná, Eva Bordáčová, Milka Santayová, Viera Legindiová, 
Eva Vargová, Eva Poórová, Dana Hučalová, Alena Činčárová, 
Edita Szabová, Gita Kodayová, Judita a Mária Šipkové, Ľudovít 
Makki, Alexander Makki, Ladislav Múcska, Peter Kiss, Štefan 
Lakki, Štefan Filo, Zoltán Kelecsényi, Tibor Mányi, František 
Horváth, Vojtech Šušla, Ľuboš Schramko
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Najúspešnejším slovenským športovcom v pretláčaní rukou 
za rok 2015 sa stala obhajkyňa prvenstva dvadsaťosemroč-
ná Senčanka Lucia Debnárová, ktorá toto ocenenie získala 
šiestykrát v rade i v kariére. Výsledky ankety Slovenskej aso-
ciácie pretláčania rukou (SAPR) slávnostne vyhlásili v uto-
rok 19. Januára podvečer v Bratislave. „Je to určite pre mňa 
pocta byť šiestykrát najlepšia na Slovensku. Do ďalšej práce 
ma motivuje láska k tomuto športu. Na vrcholnej úrovni sa 
pretláčaniu venujem desať rokov, moje úspechy sú zadosťu-
činením za vynaloženú tréningovú drinu.“ uviedla L. Debná-
rová, ktorá sa v roku 2015 tešila v kategórii do 60 kg zo šty-
roch medailí na najvýznamnejších podujatiach. Na prelome 
septembra a októbra si vybojovala na svetovom šampioná-
te v malajzijskom Kuala Lumpure zlato v súťaži ľavou rukou 
a striebro v pravačke. Rovnakú štatistiku - najcennejší kov  
v ľavačke a druhé miesto v súťaži pravou rukou - dosiahla  
i na júnových majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii. „Lu-
cia je hviezdou slovenského pretláčania. Na konte má už 
deväť titulov svetovej šampiónky, čo ju radí medzi najúspeš-
nejšie pretláčačky na svete,“ uviedol prezident SAPR Marian 
Čapla a pokračoval: „Veľkým úspechom bolo, že Luciu oceni-
li ako najúspešnejšiu športovkyňu Slovenska za rok 2015 me-
dzi neolympijskými športmi. Navyše sa dostala aj do päťde-
siatky (29. miesto) najlepších športovcov SR za vlaňajší rok.“ 
Členka AWK Senec Lucia Debnárová má vo svojej bohatej 
zbierke z majstrovstiev sveta a kontinentálnych šampionátov 
už okrúhlych 30 medailí.                       Zdroj: WebNoviny.sk

Lucia Debnárová opäť excelovala

SPORT CLUB Senec – klub zimného plávania 
Vás srdečne pozýva na Slnečné jazerá Juh – 
pláž pri Penzióne a reštaurácii Lobster, kde  
v sobotu 19. marca 2016 od 13:00 do 16:30 sa 
bude konať V. ročník súťaže v zimnom plávaní  
o Pohár Slnečných jazier. Naša súťaž je zarade-
ná do seriálu Českého poháru v zimnom plávaní.

 

POHÁR 
SLNEČNÝCH JAZIER  

SENEC

V. ročník súťaže 
zimných plavcov v Senci
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Tohtoročný volejbalový turnaj pedagó-
gov o pohár primátora mesta Senec sa 
konal 5. februára. Reprezentantov škôl 
a hráčov tímu Mestského úradu hostila 
vynovená Základná škola na Mlynskej 
ulici. Turnaju sa zúčastnili: ZŠ A. Mol-
nára Szencziho, ZŠ J. G. Tajovského, 
ZŠ Kráľová pri Senci, ZŠ Mlynská, Gym-
názium A. Bernoláka a Mestský úrad 
Senec. Tento turnaj slávnostne otvoril 
príhovorom za pána primátora jeho zá-
stupca Ing. Dušan Badinský. Na ihrisku 
sa tvrdo bojovalo, hráči robili pre čo 

najlepšie umiestnenie maximum, ale 
nezabudli sa správať športovo a férovo.  
Po nevyhnutnej sprche nasledovalo 
vyhlásenie výsledkov a priateľské po-
sedenie športovcov. Putovný pohár 
primátora tento rok vybojoval tím ZŠ 
J. G. Tajovského, druhé miesto získali 
hráči MsÚ Senec a tvrdým bojom si tre-
tie miesto obhájili učitelia ZŠ Kráľovej 
pri Senci. Tešíme sa  na budúci ročník  
a držíme palce všetkým školám, či už  
v zlepšení alebo výhre.

Miriam Repovská - žiačka 7. ročníka

Volejbalový turnaj o pohár primátora 

Volejbalový klub VK Tajovského Senec v spolupráci s GAB vás pozýva na 

3. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA PRI 
PRÍLEŽITOSTI MDŽ.

Kedy?   12.3.2016 o 9,30 hod.

Kde?     základná časť – Slávia, ZŠ VJM AMS

finálové zápasy – Slávia (Športová ul.)

V zmiešaných družstvách si sily zmerajú seneckí nadšenci.

Viac informácií nájdete na našom fb profile Volejbal Senec.

O čom sa špekulovalo už pred kon-
com minulej sezóny sa teraz stáva 
realitou. Jeden z najtalentovanejších 
a najúspešnejších slovenských auto-
mobilových pretekárov súčasnosti, 
dvojnásobný vicemajster Európy Maťo 
Homola, mieri do svetového seriálu. 
V sezóne 2016 bude jazdiť na SEATe 
León Cup Racer vo farbách profesio-
nálneho medzinárodného tímu B3 Ra-
cing svetovú TCR International Series.
Maťo Homola sa predstaví so SEATom 
León Cup Racer v 12 krajinách po ce-
lom svete. Svetová séria odštartuje 
začiatkom apríla na okruhu v Bahrajne 
ako predskokan Veľkej ceny Bahraj-
nu Formuly 1. Seriál bude pokračo-
vať v portugalskom Estorile, belgic-
kom Spa-Francorchamps a talianskej 
Monze. Najbližšie k Slovensku bude 
rakúsky Salzburgring 5. júna. V kalen-
dári bude aj nemecký Oschersleben  
a na začiatku júla aj ruské Soči. Po-
tom sa Maťo presunie do Ázie, kde sa 
pôjde TCR ako sprievodné podujatie 
F1 v Singapure (Marina Bay) a Malajzii 
(Sepang). Sezóna sa skončí exotický-
mi okruhmi Buriram (Thajsko) a finále 
obstará legendárne podujatie na okru-
hu Guia v Macau.
Maťo Homola neskrýva nadšenie  
i vysoké ambície: „Som veľmi šťast-
ný, že sa nám to podarilo. Už pred 
koncom sezóny sme rozmýšľali nad 
tým, čo ďalej a chcel som sa posunúť  
do svetového motoršportu. Na výber 
bolo superdrahé WTCC alebo progre-
sívny seriál TCR s veľkou a kvalitnou 
jazdeckou základňou. Voľba bola sko-
ro jednoznačná.  Homola Motorsport

Maťo Homola
ide do sveta - štartuje
v TCR International Series
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V nedeľu 14. februára sa v golfovom klu-
be Elán na Čiernej Vode uskutočnil prvý 
FootGolfový turnaj v roku 2016 organizo-
vaný klubom FootGolf Senec, ktorý bol 
aj prvým turnajom dvojíc. Vytrvalý dážď 
v predchádzajúci deň neveštil nič dob-
ré, ale v nedeľu sa počasie umúdrilo a tí, 
ktorí prišli, sa cítili veľmi príjemne. 
Výsledky Valentínskeho turnaja:
Kategória ŽENA + MUŽ:
1. Rebeka Režná (FootGolf Senec) a To-
máš Bartko (FootGolf Senec) 159 kopov
2. Martina Majerčíková (BKP– bez klubo-
vej príslušnosti) a Michal Dian (BKP) 188 
kopov
3. Miroslava Čechovičová (BKP) a Marek 
Čechovič (FootGolf Senec) 199 kopov
Špeciálna cena nováčikov: p. Kačánio-
vá a p. Sirný (BKP) 229 kopov

Kategória MUŽ + MUŽ / ŽENA + ŽENA:
1. Martin Debrecký (BKP) a Ján Horváth 
(FootGolf Senec) 168 kopov
2. Samuel Režný (FootGolf Senec) a To-
máš Hollósy (FootGolf Senec) 177 kopov
3. Matej Badinský (BKP) a Dušan Badin-
ský (FootGolf Senec) 187 kopov
Program a termíny 2. ročníka FootGol-
fovej ligy:
1. kolo – nedeľa – 20.03.2016 – Tomášov
2. kolo – nedeľa – 10.04.2016 – Čierna 
Voda
1. SUPERKOLO – sobota – 07.05.2016 – 
Skalica
3. kolo – sobota – 28.05.2016 – Tomášov
4. kolo – nedeľa – 17.07.2016 – Tomášov 
5. kolo – sobota – 20.08.2016 – Čierna 
Voda
2. a 3. SUPERKOLO – MEDZINÁRODNÝ 

TURNAJ – 15.09 – 18.09.2016 – Berno-
lákovo
6. kolo – sobota – 08.10.2016 – Finále 2. 
ročníka – Tomášov
FootGolfová party – Slávnostné vyhod-
notenie ligy – sobota – 22.10.2016
Väčšina turnajov FootGolfovej ligy sa 
odohrá na ihrisku v Art Hoteli Kaštieľ 
Tomášov, kde sa pripravuje aj viacero 
ďalších zaujímavých turnajov, ale bude 
sa hrať aj na iných ihriskách. Všetky 
dôležité informácie budú k dispozícii 
na www.facebook.com/FootGolfSenec. 
Skvelou správou pre klub FootGolf Se-
nec je, že dvaja hráči - Ján Kozák ml.  
a Tomáš Bartko, sú nominovaní na oce-
nenie ŠPORTOVEC ROKA MESTA SE-
NEC za rok 2015.             

Zdroj: FootGolf Senec

FootGolf Senec  - Valentínsky FootGolfový turnaj dvojíc


