11. júna otvárame letnú sezónu na Slnečných jazerách. Príďte na Senecké leto!

Ročník 26

jún 2016

Počas dňa otvorených dverí na pristávacej a vzletovej dráhe športových zariadení na ploche Senec na Červenom majeri sme
z redakcie využili možnosť vyhliadkového letu a nafotili naše mesto z vtáčej perspektívy. Slnečné jazerá sú pokladom Senca
nielen pre rekreačné možnosti, ktoré poskytujú domácim i turistom, ale aj pre ich krásu, ktorá sa pohľadom zhora ešte násobí.

Senecké leto aj s #hashtagmi
11. jún - otvorenie letnej sezóny na Slnečných jazerách Seneckým letom sa
už rýchlo blíži. Odporúčame všetkým,
ktorí sa chystajú na toto jedinečné
podujatie, aby si vstupenky zakúpili už
v predpredaji za 5 eur. Priamo na bráne
sa už budú predávať za 8 eur. Kúpiť si
lístok sa oplatí nielen pre nižšiu cenu,
ale aj pre pohodlie pri vstupe do areálu.
Vstupné náramky sa predávajú v kancelárii MsKS, v pokladni kina a v TIC - Tureckom dome.

Motoristov prosíme, aby v tento deň prišli radšej pešo. Ak by ste sa predsa len
rozhodli prísť motorizovane, bezplatné
záchytné parkovisko bude na severnej
strane Slnečných jazier.
Novinkou na Seneckom lete bude možnosť prispievať na veľkoplošnú obrazovku aj vlastnými fotkami a komentami.
#hashtagy sa budú zbierať pomocou Enplug technológie. Hashtagy, pod ktorými
budete môcť prispievať sú #seneckeleto
#senec #sunnylakes #slnecnejazera.

Dlhý týždeň mal úspech aj efekt
Možnosť vyzdvihnúť si výmery miestnych daní a poplatkov na Mestskom
úrade a priamo na mieste ich v pokladni
uhradiť, využilo opäť mnoho Senčanov.
Keďže si vyzdvihli 6 326 rozhodnutí,
čo predstavuje okolo 47% všetkých rozhodnutí, mestu ušetrili 10 754,20 eur

na poštovnom. Takmer 3 500 rozhodnutí Senčania na mieste aj uhradili a pokladňou mesta tak prešlo 146 456 eur.
Mestský úrad bol počas „dlhého týždňa“ 21. až 28. apríla, vrátane soboty
23. apríla otvorený dlhšie, aby mohlo čo
najviac Senčanov využiť túto službu.

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
30. júna 2016 o 9:00
Hotel Senec

Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk
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Síce kratšie, ale predsa bolo zasadnutie mestských poslancov napäté
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 5. mája, malo skromný
počet bodov, ale napätá atmosféra bola
aj tento raz jeho súčasťou. Opozícia kritizovala kroky mesta a koalície. Hlasovania zvyčajne prebiehali v režime 12 poslancov za a 7 proti.
Správa hlavného kontrolóra, ktorú MsZ
len berie na vedomie, zabrala značnú
časť rokovacieho času. Jej predmetom
boli totiž opozíciou toľko kritizované
témy - nadstavba ZŠ Mlynská a peňažný
účelový fond ŠK SFM, respektíve neskôr
ŠK Senec.
Medzi materiálmi o kúpe alebo odpredaji majetku sa objavil aj posledný pozemok, ktorý potrebuje mesto odkúpiť,
aby sa mohla začať výstavba rozšírenia

kruhového objazdu z Pezinskej ulice na
diaľnicu. Majiteľka zaň požaduje viac
peňazí ako je mesto ochotné zaplatiť.
Zastupiteľstvo sa rozhodlo zvýšiť ponúkanú sumu, nie však do výšky požadovanej majiteľkou. Ak sa pozemok ani
za túto cenu nepodarí odkúpiť, posunie
sa plánovaný kruhový objazd tak, aby
do pozemku nezasahoval.
V odpredajoch sa objavil aj bod, ktorý riešil pozemok na Pezinskej ulici. V diskusii
zazneli požiadavky na vzhľad a funkciu
tejto ulice. Debatovalo sa o tom, či by
na tejto ulici mala vzniknúť cyklotrasa,
autobusová zastávka, parkovacie miesta
alebo niečo iné.
Bod „rôzne“ je už štandardne najdlhším
z celého zasadnutia. Tento raz sa spomí-

Súťaž historickej
hasičskej techniky - 2016

Značenie cyklotrasy je
už hotové

Na severnej strane Slnečných jazier sa
uskutočnil 14. mája šiesty ročník medzinárodnej hasičskej súťaže s historickými
ručnými striekačkami, ktorú organizoval
DHZ Senec. Zúčastnilo sa ho 11 družstiev,
z toho jedno z Čiech a jedno z Poľska.

OO CR Región Senec v spolupráci
s mestom Senec, Správou cestovného ruchu Senec, s.r.o. a členmi Cyklokoalície Pezinok dokončili značenie
cyklistickej trasy Senec-Reca-Senec
s odbočkou na Kráľovú pri Senci
a okruh Reca-Nový Svet-Reca. Táto
trasa nie je novovybudovaná. Ide o prepojenie spevnených, poľných a panelových ciest, ktoré sú už plne označené.
MO

nali aj Mestské noviny Senčan a to najmä
v kontexte májového článku zo zasadnutia MsZ, voči ktorému sa ohradil klub OZ
Moje mesto. Nepáčilo sa mu, že sa písalo o stanovisku poslankyne Gabrielly Németh ku kritike opozície voči nej a iným
poslancom a žiadajú ospravedlnenie
v ďalšom čísle Senčana. Svoje tvrdenia
podložili ďalšími dokumentami k téme
polyfunkčnej budovy za ZŠ Szenciho.
Vzhľadom na to, že verejní činitelia majú
obmedzené právo na odpoveď v súvislosti s výkonom ich funkcie, nebudú
Mestské noviny Senčan odpoveď uverejňovať.
Materiály z rokovania sú zverejnené
na www.senec.sk.
MO

Karháme
• vodičov, ktorí takto parkujú. Na Považskej je veľké parkovisko pred bytovkami,
aj keď je večer už plné. Miesto sa však
vždy dá nájsť. Už sme si zvykli, že autá
parkujú aj na chodníkoch. Ale keď už
začínajú parkovať aj na trávnatej ploche,
ktorej je tu čím ďalej menej a menej...

Nekŕmte túlavé mačky

Na treťom mieste skončili hasiči z Bohdanoviec nad Trnavou, na striebornú priečku sa postavili členovia družstva DHZ
Senec a tohtoročným víťazom sa stal tím
DHZ Jarovce.

DHZ Senec, Foto: Gábor Agárdy

V Senci tak ako v iných obciach sa stále nájdu obyvatelia, ktorí kŕmia túlavé
mačky. Možno majú pocit, že robia niečo dobré, opak je však pravdou. Upozorňujeme, že kŕmenie nie je pre túlavé
mačky vhodné. Prikrmovaním sa mačky premnožujú a následne sa viac šíria
infekčné choroby. Veľké množstvo mačiek spôsobuje aj väčšie znečisťovanie
verejných priestranstiev exkrementami.
A to sa týka napríklad aj detských ihrísk,
ktoré potom nie sú pre deti bezpečné.
Mačka môže počas jedného roka vrhnúť
mladé až trikrát, čo pri dostatku potravy
znamená okolo 3-6 mačiatok, čo môže
spôsobiť premnoženie. Mačky sú lovci dokážu sa uživiť samé a preto sú v meste užitočné. Keď ich ľudia kŕmia, vedia,
kde si jedlo nájdu a prestávajú tak plniť
svoju užitočnú funkciu – nelovia toľko.
Na zvyškoch jedla sa priživia aj hlodavce a aj tie sa potom množia viac. Ak ich
prirodzení predátori sú už najedení, situácia sa len zhoršuje. Kŕmenie neodporúča ani Sloboda zvierat.
MO

• tvorcu odpadu, ktorý sa takýmto spôsobom zbavil vlastného neporiadku.
Mesto ho odhalilo a vyzvalo, aby odpad
odstránil. Aspoň to, našťastie, urobil.
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Úspešné ukončenie projektovej spolupráce
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec a Åsane videregående skole, Bergen, Nórsko
Naša Stredná odborná škola ukončila
prácu na projekte v rámci Štipendijného
programu EHP Slovensko s názvom Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov.
Projekt v spolupráci s nórskou partnerskou školou Åsane videregående skole
v Bergene bol zameraný na oblasť cestovného ruchu. Naším cieľom bolo predstaviť regióny Senec a Bergen ako atraktívne turistické destinácie. Na dosiahnutie
tohto cieľa žiaci študijného odboru škola
podnikania na našej škole v rámci hodín
ekonomických cvičení vo vybranej firme
a anglického jazyka a žiaci partnerskej
školy v Bergene na hodinách marketingu
a anglického jazyka riešili projektové zadania, ktoré zvládli na výbornej úrovni.
Cenné skúsenosti nielen pre štúdium zvoleného odboru, ale hlavne do života získali žiaci oboch škôl aj vďaka absolvovaniu
týždenných mobilít do partnerskej krajiny.
Poslednou zo série štyroch mobilít bola
v novembri tohto školského roka návšteva
nórskych žiakov a ich pedagógov u nás.
Pripravené boli pre nich mnohé zaujímavé
exkurzie do okolia Senca a do Bratislavy.
Naši hostia vysoko ocenili návštevu Ná-

Stavebný odpad

rodnej rady SR a privítanie poslancom
Augustínom Hambálkom, podpredsedom
Trnavského samosprávneho kraja. Nórskych hostí tiež úprimne dojalo, keď počuli krátke privítanie v anglickom jazyku
a na ich počesť zaznel v rokovacej sále
potlesk poslancov NR SR.
Naša spolupráca s nórskou školou Åsane videregående skole v Bergene je teda
po dvoch školských rokoch úspešne dokončená. Obohatila žiakov a pedagógov

Deň Zeme

V zmysle nového zákona sa drobným
stavebným odpadom rozumie, odpad
z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú
osobu, za ktorý sa platí „poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad“. Sú to predovšetkým betón, tehly,
obkladačky, dlažba, omietka, sadrokartón.
Od nového roku sa zaviedol jeho množstevný zber. To znamená, že za jeho
zneškodnenie sa neplatí paušálne,
ale podľa vyprodukovaného množstva.
Pre zabezpečenie množstvového zberu
mesto Senec uzavrelo s firmou AVE SK
odpadové hospodárstvo s.r.o. dohodu.
Drobné stavebné odpady sa tak prestali
zbierať na zbernom dvore, ale od občanov
ich preberie firma AVE na Červenom majeri v areáli skládky. Tam pre mesto vyberie
aj poplatok vo výške 0,078 eur/kg. Je potrebné mať so sebou občiansky preukaz.
Drevo, sklo, kovy zo stavieb je stále možné
bezplatne odovzdať na zbernom dvore.
Je neprípustné primiešavať stavebné odpady do zmesného odpadu. V takom prípade je možné, že kontajner nebude vyvezený.
MG

oboch škôl o dôležité poznatky a praktické zručnosti v oblasti cestovného ruchu.
Poučné bolo, že sa pedagógovia navzájom inšpirovali v aplikácii moderných
vyučovacích metód. Pridanou hodnotou
nášho projektu sú nielen nezabudnuteľné
spomienky a zážitky z návštev prekrásnej
nórskej krajiny, ale aj priateľstvá, ktoré sa
vytvorili počas spoločnej práce s partnermi.
Dovolím si citovať slová našej kontaktnej
osoby v Åsane videregående skole v Bergene, pani Marit Sofie Njøten, ktoré nám
napísala v ďakovnom liste a ktoré vystihujú pocity nás všetkých: „When we started
the project we did not expect to part with
tears at the end of the project, but we did
because we were leaving our friends.“
(Keď sme projekt začínali, neočakávali
sme, že na jeho konci sa budeme lúčiť so
slzami v očiach, ale stalo sa, pretože sme
odchádzali od našich priateľov.)
Na základe našich výborných vzťahov
v profesionálnej aj ľudskej rovine sme sa
dohodli aj v budúcnosti spolupracovať
na spoločnom projekte.
PaedDr. Oľga Hlavačková
V Senci sa uskutočnilo toto podujatie 23.4.2016 v súvislosti s dňom Zeme
a v spolupráci s MsKS. Sme radi, že táto
akcia sa stretla s priaznivým ohlasom.
Prišlo približne 400 ľudí. Priniesli množstvo užitočných aj hodnotných vecí, či už
to boli knihy, vybavenie do domácnosti,
potreby pre deti, pekné oblečenie, obuv
alebo bižutéria. Mnohé našli nových majiteľov. Niektoré dokonca skôr, ako stihli
byť vystavené. Zvyšné veci boli ponúknuté charitatívnym organizáciám.

Žiaci 1.E a 1.D triedy ZŠ Tajovského si Deň
Zeme 22.4. pripomenuli sadením stromčekov. Všetky deti prišli oblečené v zelenom
a spoločne s pani učiteľkami vysadili malé
stromčeky, o ktoré sa budú vzorne starať.
Možno časom k nim pribudnú ďalšie a už
teraz sa tešia ako budú spolu s nimi rásť.

Zóna bez peňazí
Projekt „Zóna bez peňazí“ prebieha na
Slovensku už siedmy rok. Jej zmyslom je
veci, ktoré sú stále dobré, ale už ich nepoužívame, nevyhodiť ako odpad, ale podarovať. Uprednostniť darované veci pred
kúpou nových. Šetríme peniaze, ale hlavne zdroje surovín pre ďalšie generácie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.
Ak sa im páčilo, máme pre nich dobrú
správu. V poslednú novembrovú sobotu,
t.j. 26.11.2016 sa stretneme v Labyrinte
opäť, aby sme sa podelili s tým, čo nepotrebujeme, ale môže potešiť niekoho
iného.
Za organizátorky MG
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ZŠ J.G.Tajovského - Celoškolský projekt „Krásy a zaujímavosti nášho regiónu“
Tak ako každoročne v tomto čase, už po siedmykrát, sa
v priestoroch našej školy konalo
vyhodnotenie žiackych prác celoškolského projektu. Tento rok sa
niesol v znamení nášho regiónu.
Žiaci od prvého až po deviaty ročník si pod vedením svojich vyučujúcich na začiatku školského roka
vybrali tému a formu, na ktorej
pracovali. Žiaci prekvapili svojimi príspevkami, ktoré boli nielen
zaujímavé a nápadité, ale aj hodnotné, lebo vytvorili reálny obraz
nášho okolia. Práce boli o meste
Senec – pamätihodnosti, známe
osobnosti, možnosti športového

vyžitia, cestovný ruch, historické
a paleontologické zaujímavosti... V blízkom regióne sa zamerali na rôzne témy: ľudové zvyky
a tradície, vinárstvo, gastronómia, včelárstvo, prírodné pomery
a zaujímavosti, nápady na aktívne
využitie voľného času ... Prizvaní
hostia mali naozaj veľmi ťažkú
úlohu vybrať z prác tie najlepšie.
Zapojili sa jednotlivci, skupinky
žiakov, ale aj celé kolektívy. Prostredníctvom tohto projektu sme si
priblížili náš región a určite odhalili aj mnohé nepoznané.
Mgr. Monika Švihranová
Mgr. Oľga Kráľová

Prvýkrát na súťaži a hneď zlaté pásmo!

Dvom žiakom ZUŠ Fándlyho sa v ten
istý deň v rôznych mestách podaril husársky kúsok. V piatok 15. apríla 2016 sa

konal 16. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v sólovej hre
na husliach – Schneiderova Trnava,
na ktorej sa zúčastnil Daniel Švasta z triedy
Mgr. Ferdinanda Dömeho. V silnej konkurencii 17 súťažiacich v 2. kategórii obstál
výborne – umiestnil sa v zlatom pásme.
V Sládkovičove sa zároveň konala klavírna súťaž žiakov, na ktorej ZUŠ Senec reprezentoval Matej Osvald z triedy Andrey
Dittingerovej, Dis.art. V 2. kategórii získal
zlaté pásmo v konkurencii súťažiacich
z Nitry, Nových Zámkov, Štúrova, Komárna, Serede a domáceho Sládkovičova.
Keďže sa obaja chlapci sa na sólovej interpretačnej súťaži zúčastnili úplne prvýkrát, je pre nich zisk zlatého pásma o to
cennejší. Dankovi a Maťkovi k tomuto
krásnemu úspechu srdečne blahoželáme!
MM

Musica Perennis Iuventutis - Senčania Senčanom
V piatok 13. sa začal dvojdňový benefičný hudobný festival Musica Perennis
Iuventutis. Ušľachtilý cieľ a vysoká umelecká úroveň podujatia nedali príležitosť
na to, aby sa prejavili povery spojené
s týmto dátumom. Tohoročný hudobný
maratón Senčania Senčanom bol obohatený sprievodnými programami, výstavou umeleckých fotografií v synagóge venovanou piatemu výročiu festivalu
a v sobotu bola pre verejnosť otvorená
senecká hvezdáreň. Výstava fotografií
bola v krátkom čase už druhým podujatím organizovaným v chátrajúcej synagóge. Zvýšený záujem o tento výnimočný
priestor vyjadruje aj určitú netrpezlivosť
verejnosti, ktorá už príliš dlho očakáva
znovuzrodenie budovy synagógy. Hudobný program festivalu už tradične bol

zostavený s výborným vkusom a citom
tak, aby aj širšia laická verejnosť si prišla na svoje. V sobotu v skorých poobedňajších hodinách vystupovali školáci
základných a hudobných škôl seneckého
okresu. Záverečná časť festivalu pod osobitným názvom Colors of Slovakia sa začala o šiestej večer. Vo finálovom programe vystupovali interpreti zvučných mien,
Slováci, Chorváti, Rusíni, Maďari, Arméni,
ktorými prezentovaná hudba je nám blízka, spoluvytvára hudobný kolorit aj našej
kultúry. Umelci, pôsobiaci v profesionálnych telesách po celom svete aj mladí ľudia hrajúci v školských telesách dokázali
nadchnúť Senčanov, ktorí na benefíciu
vyzbierali 2141,- eur. Táto čiastka poteší
20 sociálne odkázaných seneckých rodín.
VCs
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Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany
4. mája sa mladí záchranári zišli
na južnej strane Slnečných jazier.
Martin Doboš, prednosta Okresného
úradu v Senci, ocenil rastúci záujem
škôl aj školákov o získavanie vedomostí a zručností v záchranárskej
oblasti. Družstvá po štarte strieľali
zo vzduchoviek a postupne prešli stanovišťami civilnej ochrany (použitie
ochrannej masky, improvizované prostriedky individuálnej ochrany, evakuačná batožina, rozoznávanie varovných signálov CO), pohybu a pobytu
v prírode, testovania z teoretických
vedomostí, zdravotníckej prípravy
(ošetrenie zranení, volanie na tiesňovú linku) a hasenia malých požiarov.
Na zvládnutie všetkých disciplín mali
družstvá 25 minút. Prvenstvo získal
tím „A“ ZŠ J. G. Tajovského s 571
bodmi, druhú priečku obsadil tím ZŠ
Budmerice, ktorý získal o bod menej a
na tretie miesto sa kvalifikoval tím „B“
ZŠ Kráľovej pri Senci. Výsledková listina súťaže je na www.senec.sk. VCs

Slovenskí a maďarskí skauti spoločne oslávili sv. Juraja
Slovenský skauting, 131. zbor Safari Senec
a Zväz maďarských skautov na Slovensku,
24. zbor sv. Ladislava, oddiel Senec (Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, 24. sz.
Szent László cserkészcsapat, szenci raj)
dňa 24. 4. 2016 spoločne oslávili sviatok
sv. Juraja – patróna skautov. Podujatie začalo sv. omšou v kostole sv. Mikuláša za
účasti skautov z oboch zborov, ich rodičov
a priateľov. Potom sa účastníci presunuli
do priestorov pastoračného centra, kde
boli pripravené hry, súťaže, občerstvenie
a slávnostná torta. Monika Fukasová, vodkyňa 131. zboru, o podujatí povedala: „Táto
akcia bola ukážkou výbornej spolupráce
slovenských a maďarských skautov. Aj keď

išlo o prvé spoločné podujatie, zistili sme,
že sa dokážeme spolu baviť a oslavovať,
a byť tak príkladom pre seneckú komunitu.“
Monika Herics Hideghéty, vodkyňa maďarských skautov v Senci dodala: „Cítili sme
sa veľmi dobre, akoby sme sa poznali dlho
- stačilo vidieť úsmev detí pri spoločných
hrách a súťažiach. Stále mám na mysli pieseň, čo sme si spievali na omši: „Spája nás
nádej a láska“. Táto akcia bola príkladom
toho, že sme kresťania - skauti a nič viac
nie je dôležité.“
„Veríme, že spolupráca medzi slovenskými
a maďarskými skautmi v Senci bude pokračovať aj v budúcnosti“, uzavrela Monika
Fukasová.

Inzercia 01/06/2016
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Spevácky zbor Radosť spieval mamičkám
Druhá májová nedeľa patrí
každý rok mamám. Tradične sa v tento deň naplnila aj
kinosála MsKS mamičkami
a babičkami, pre ktoré Spevácky zbor Radosť prichystal
program plný piesní, tanca
a hlavne lásky. V textoch sa
ukrývala duchovnosť, radosť,
ale aj kus umenia.
Moderátor programu herec
a recitátor Juraj Bača privítal
hostí a navodil veľmi príjemnú
rodinnú atmosféru.
Najprv sa predstavil minizbor
pod vedením Lenky Jasenovcovej a potom spievali o kúsok
staršie deti krásne piesne
o mame a rodine. Sóla výborne zvládli Kristína Štrbová,
Karolína Koišová a Lara Lukácsová, Elenka Jasenovcová
a Mária Dominika Vinczeová,
Simon Molnár, Katarína Krigovská a Kristína Štěpánková. Po piesňach sa prihovoril
mamám pán farár Jozef Dúc.
Slovo vystriedal tanec - menšie deti zatancovali v choreografii Karin Krigovskej tanček

„Mamičkina vareška“.
V sólach dostali priestor aj
starší zboristi s náročnejšími
piesňami - Zuzana a Dominika Debnárové a Karin Krigovská, Mária Lukácsová,
Lenka a Elenka Jasenovcové
a Adriana Baksová.
Mládež zatancovala valčík
na pieseň Podaj mi rúčku,
čím odštartovala časť plnú
starších slovenských piesní v podaní sólistov Alžbety
Korbeličovej, Veroniky Kupkovičovej a Martina Cíbika,
Moniky Kelemen a Dominiky
Debnárovej.
Veselú náladu z týchto piesní
si diváci odnášali vo svojich
úsmevoch domov.
Réžiu a zostavenie programu zabezpečil Ferko Podolský, choreografiu k piesňam
a scénu Monika Kelemen,
choreografiu a nácvik tancov Karin Krigovská st., Karin
Krigovská ml. a Zuzka Debnárová a nácvik spevu Mária
Lukácsová a Dominika Debnárová.

Trio Mi opäť v Senci
Medzinárodné trio v zostave Michela
Mastro – klavír, Michaela Škriečková Nikolić – violončelo a Milan Nikolić – husle
hralo prvýkrát v Labyrinte na jeseň roku
2014. Zožali vtedy veľký úspech, takže ich
tohoročný aprílový koncert pod názvom
„Gefühlswelten“ (Emocionálne svety) bol
v Senci očakávanou udalosťou medzi milovníkmi vážnej hudby. Program venovali
dvom velikánom hudby Claudeovi Debussymu a Felixovi Mendelssohn Bartholdy-

Miestny odbor Matice slovenskej v Senci Vás pozýva na

slávnostný program pri príležitosti sviatku
sv. Cyrila a sv. Metoda,

našich vierozvestov a spolupatrónov Európy,
ktorý bude 3. júla 2016
v nedeľu o 16:00 v Chráme sv. Mikuláša v Senci.
V programe vystúpi Komorný spevácky zbor zo Zavaru pod
vedením Mgr.art. Jany Schlosser, Art.D a Ženský spevácky
zbor pri MO MS pod vedením Mgr.art. Zdenka Macháčka.

mu. Komorné trio spája so Sencom jej
violončelistka Michaela Škriečková Nikolić, absolventka ZUŠ Senec. Riaditeľ ZUŠ
Gabriel Škriečka sa v prestávke poďakoval Senčanom, ktorí opäť zaplnili veľkú
sálu Labyrintu. Vyznal sa zo svojej túžby,
aby čo najviac talentovaných absolventov ZUŠ prišlo predviesť Senčanom svoje
umenie. Trio Mi pôsobí predovšetkým vo
Viedni v hlavnom meste hudby Európy.
Do Labyrintu priniesli jedinečný štýl viedenskej hudobnej scény, čo patrične ocenilo aj senecké publikum.
VCs
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Noc literatúry v Senci

Už po tretí rok sa Senec zapojil do celoeurópskeho podujatia,
odhaľujúceho aktuálne podoby súčasnej európskej literatúry
i nepoznané priestory miest. V Senci sme Noc literatúry poňali
multikonfesionálne a zvolili sme si Židovskú synagógu, kde sa
konalo slávnostné otvorenie i záverečný ceremoniál, Rímsko-katolícky kostol, Evanjelický kostol a kultúrny dom.
Piati herci čítali v stredu 11. mája maďarskú, slovenskú, francúzsku, nemeckú a českú tvorbu. Každá z kníh mala svoje čaro,
či už to bola Sladká vrahyňa od Dezső Kosztolányiho, ktorá sa
od prvého vydania v roku 1926 dočkala 60 vydaní v maďarčine
a 37 krát bola preložená do 17 jazykov v podaní herca Jókaiho

divadla Otta Culku. Alebo víťazná próza ocenená Anasoft literou
2015 - Medzerový plod od Veroniky Šikulovej, ktorú predniesla dramaturgička, herečka a pedagogička Zuzka Kolejáková.
Či vo Francúzsku ocenený román Mitterandov klobúk od Antoine Lauraina, z ktorého čítal herec Přemysl Boublík. Alebo strhujúca rozprávka Ozaj, už som ti rozprávala od kultovej nemeckej
autorky Sibylle Berg, z ktorej čítala herečka Bibiana Ondrejková. Či posledný titul Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkovej
z česko-slovenského pohraničia Bielych Karpát o liečiteľkách,
ktorého sa už predalo viac ako 100 000 výtlačkov. Do kapitol
tejto knihy sa ponorila herečka Evička Matejková.
V synagóge pozdravila účastníkov Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK a Rastislav Šenkirik, vedúci odboru kultúry, ktorý
predstavil históriu synagógy a smelé plány, ktoré s ňou BSK má.
Spestrením úvodu bolo vystúpenie žiakov z dramatického odboru a na záver vystúpenie učiteľov z hudobného odboru ZUŠ
Senec. Pár viet pridala aj prednostka MsÚ Jarmila Répássyová. Každý účastník získal zľavu 2-10% z nákupu v kníhkupectve
Pergamen v Senci za pečiatky, ktoré zbierali na stanovištiach
a dve dámy postúpili do záverečného žrebovania o víkendový
wellness pobyt v hoteli Kopanice v kraji Žítkovských bohýň.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii a realizácii tohto krásneho projektu. Nás
ako organizátorov veľmi teší, že návštevnosť Noci literatúry
z roka na rok stúpa, veď obdivovateľov literárneho umenia sa
zišlo takmer 200 a zvýšil sa najmä počet mládežníkov.
Mgr. Zuzana Szabóová, MsKS Senec Labyrint

Dňa 30.4.2016 Požičovňa náradia DooM zorganizovala na Slnečných jazerách Juh pri bufete LUMAX,, Deň otvorených dverí“. Pozvanie prijali zástupcovia
rmy Hilti, ktorí prispeli svojim náradím aj do našej Požičovne náradia. Návštevníci mali možnosť vidieť časť sortimentu Požičovne náradia DooM, oboznámiť
sa s možnosťou využitia a zároveň si mnohé náradie odskúšať. Naša akcia mala
úspech nielen v kategórii dospelých. Aj mladší a malí návštevníci sa zrealizovali,
najmä pri vŕtaní, skrutkovaní, pílení... Pri náročnejších prácach nezaostával ani
majiteľ požičovne Ľuboslav Majerovský a ukázal, že kde je vôľa, tam je cesta.
V príjemnom prostredí Bufetu LUMAX, za krásneho počasia, podporení
záujmom širokej verejnosti a riem zo Senca a okolia sme zhodnotili, že otvorenie
Požičovne náradia DooM malo svoje opodstatnenie a naša snaha je ocenená
dobrými vzťahmi s príjemnými a pracovitými ľuďmi. Ďakujeme všetkým, ktorí si
našli čas a strávili s nami príjemné popoludnie. Zároveň sa tešíme na tých, ktorí
síce čas nemajú, ale nájdu si k nám cestu prostredníctvom svojej práce.

Inzercia 02/06/2016
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Športový deň seniorov - 2016
Tohoročný tradičný športový deň seneckých seniorov padol na
štvrtok 19. mája. Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci a mesto Senec pripravili na juhu Slnečných jazier program plný aktívneho
oddychu a dobrej nálady. Pekné slnečné počasie prilákalo približne 50 seniorov. Podujatie otvorili viceprimátor mesta Senec
Dušan Badinský a podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.
Športovci vytvorili päťčlenné družstvá, ktoré sa rozišli na pripravené stanovištia. Súťažilo sa v chôdzi cez prekážky, v hode
kriketovou loptou, v šípkach, v hode na cieľ, v petangu, v pexeso
a v strelách na bránku floorballovou hokejkou.
Tohoročné víťazné družstvo v zložení Majorová Helena, Ruhigová Anna, Untermajerová Edita, Ruman Štefan, Molnár Ladislav,
Nagy Tibor sa na jeseň zúčastní Olympiády seniorov v Bratislave, ktorú organizuje BSK. Držíme im palce!
VCs

1

naše
. narodeniny

In salon oslavuje svoje prvé narodeniny.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.
V mesiaci júl sme pre vás pripravili
15% zľavou na všetky procedúry.

KADERNÍCTVO, KOZMETIKA,PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

Inzercia 03/06/2016
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Mestské kultúrne stredisko Senec

KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

KINO – KINOHITY

SENČAN jún 2016

SENČAN jún 2015

KINOSÁLA
3.6. piatok o 17:30
4.6. sobota o 14:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
tanečného odboru ZUŠ

Milí návštevníci kina,
od 3. júna 2016 štartujeme
letnú filmovú sezónu na amfiteátri.
V kine Mier budeme opäť premietať
až od septembra.
Letné kino v rámci Parku oddychu
Vám aj počas tohtoročných letných
mesiacov ponúkne viaceré novinky
ako aj najúspešnejšie reprízové tituly.
Čaká Vás výborná kvalita filmov
v 2D formáte, príjemná
a nezabudnuteľná atmosféra
sledovania filmov pod holým nebom.
Tešíme sa na Vás každý večer !

8.6. streda o 19:00 4,- Eur
Teodor Bulavčiak

4.6. sobota od 10:00 do 12:00
Vstup voľný

komédia v dvoch dejstvách
v maďarčine v podaní ochotníckeho
divadla Révisz z Rece.
6.8. szerda 19:00
Bulavčiak Teodor

Prezentácia kurzov, ktoré celoročne
prebiehajú v MsKS Senec Labyrint.
Zažijete argentínske Tango (Petra
Bertová), americký street art & dance
(S3t kidz). Závan orientu i východných
kultúr precítite vďaka Orientálnym
tancom, Ladies Dance Academy.
Predstavia sa aj kurzy angličtiny pre deti.
O kreatívny kútik sa postará
už tradične OZ Šidielko.
Pódium pred budovou MsKS. V prípade
zlého počasia sa podujatie nekoná.

DEŇ OBCE

FALUNAP

komédia két részben a rétei Révisz
előadásában. Beléptidíj 4 Eur

KNIŽNICA
30.5. - 5.6. Vstup voľný

OSTRÍ CHLAPCI

12.6. nedeľa o 21:00 4,- Eur
13.6. pondelok o 21:00 4,- Eur

Druhý týždeň čítania deťom
v Slovenskej republike

Patronát nad podujatím prevzal prezident
SR Andrej Kiska

HRNČEK VAR

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

„POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ!“
a program bude akceptovať myšlienku:
„Čítajme deťom 20 minút každý deň!“

LABYRINT

Výstava

Nevítaní návštevníci alebo
dopady klimatickej zmeny

HĽADÁ SA DORY

18.6. sobota o 21:30 4,- Eur
19.6. nedeľa o 21:30 4,- Eur

2.6. štvrtok 18:30 Vstup voľný
Výtvarný odbor ZUŠ Fándlyho
v Senci. Vernisáž.
Výstava trvá od 2.6. do 24.6.2016

O údajných inváznych kobylkách píše
s hrôzou už samotná biblia. A dnes príbeh
opäť ožíva. Klimatická zmena ako vážny
environmentálny a ekologický problém
prináša so sebou okrem priamych
klimatických efektov aj široké spektrum

SENČAN jún 2016

SENČAN jún 2015

KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko Senec
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

sekundárnych vplyvov na životné
prostredie, ekonomiku či zdravie samotného človeka. K rizikovým dôsledkom
patria celkom určite aj biologické invázie,
v rámci ktorých prenikajú na naše územie
nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej
ríše, ľahko a agresívne sa adaptujúce
na nové podmienky a úspešne vytláčajúce
konkurenčne menej schopné pôvodné
organizmy. Nová výstava je venovaná
najmä tým druhom, ktoré v súčasnosti
alebo v najbližšej budúcnosti ovplyvnia
životy bežných obyvateľov nášho regiónu.
Spoznajme ich včas a pripravme
sa na ich inváziu. Výstava bude prístupná
do konca októbra.

SLNEČNÝ
FESTIVAL

12.6. nedeľa o 15:00 – 18:00

FESTIVAL V OKOLÍ

detské folklórne popoludnie
na Námestí 1. mája v Senci
(pred kultúrnym domom) v spolupráci
s MsKs Senec a mestom Senec

Výstava

Stála expozícia prírody
a starších dejín Senca
a jeho okolia

VEĽKÝ
LETNÝ
KARNEVAL
24. JÚN
www.velkyletnykarneval.sk

Osídlenie okolia od doby kamennej,
história stredoveku a novoveku
v archeologických nálezoch a archívnych
dokumentoch, živá i neživá príroda
od Čiernej Vody po Svätý Martin.
Dermoplastické preparáty zvierat,
nálezisko mamuta v Senci.

MESTSKÉ PODUJATIA

SENECKÉ
LETO
11. JÚN

Predpredaj
vstupeniek
v Mestskom kultúrom stredisku
a na Správe cestovného ruchu:
5 Eur dospelí, deti od 6 rokov,
dôchodcovia, študenti.
Predaj vstupeniek na mieste:
8 Eur dospelí, deti od 6 rokov,
dôchodcovia, študenti.
www.seneckeleto.sk
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PRIPRAVUJEME

9. a 10. SEPTEMBER
Určite sa pamätáte na Slnečný festival.
Konal sa na sklonku leta ako záver letnej
sezóny a úvod tej divadelnej. Aj tento rok
by sme chceli zachovať tento zámer.
Leto si predĺžime a divadelné dianie
zaplní tradičné aj netradičné priestory
nášho mesta 9. a 10. septembra.
Divadlo má mnoho podôb, to súčasné
je charakteristické premiešavaním žánrov,
rúcaním zaužívaných schém a snahou
priblížiť sa k divákovi. Nie tematikou,
ale skôr výberom miesta na inscenovanie
či ochotou zapojiť diváka do diania.
A to Vám chceme ukázať. Že divadlo
je divadlom aj keď je na ulici, na lúke,
na streche, v galérii... V podstate
kdekoľvek, pokiaľ Vás dokáže vtiahnuť
do deja, prinúti rozmýšľať, či vytrhne
zo všednosti. Vie byť "urozprávané", čisto
fyzické, aj vizuálne. Častokrát sa snaží
zapojiť všetky naše zmysly, núti nás
pochybovať, smiať sa, plakať i možno
neveriacky krútiť hlavou. Jednoznačne
v nás otvára nepoznané, pokiaľ sa
necháme unášať jeho odkazom.
Práve preto koncipujeme program
vrstevnato, na rôznych miestach Senca,
a pre rôzne vekové i "záujmové" kategórie
- odborným jazykom povedané. Skaza
Titanicu, Zázračný automat, Trpaslíci,
Kwadratura Konja, Ako išlo vajce
na vandrovku, Pes Prítulák... Známe
či neznáme tituly, no verte, že sú to
zaručené divadelné zážitky. Stoja za nimi
mená a divadlá ako Sveťo Malachovský,
Michal Kubovčík, Lukáš Latinák,
Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo
PIKI, Teatro Tatro či Túlavé divadlo,
Cirkus kus...
Príďte si predĺžiť leto na Slnečný festival.
www.slnecnyfestival.sk

Vo štvrtok, 4. augusta 2016 môžete zažiť
v seneckom amfiteátri unikátny
dvojkoncert, na ktorom
česká pop-funková kapela Monkey
Business a slovenská punk-rocková
kapela Horkýže Slíže predstavia
to najlepšie zo svojej tvorby.

Monkey Business
& Horkýže slíže

- 180 minút plných hitov dvoch významných česko-slovenských kapiel.
Fanúšikovia iste ocenia okrem známych
melódií podobnú akčnosť, humor a spontánnosť prejavu. V Senci 4. augusta 2016
na jednom pódiu zažijete jedinečný zážitok, jedinečný koncert a dve výnimočné
hudobné kapely! Vstupenky si môžete
zakúpiť online na ticketportal.sk
a v Turisticko informačnom centre Senec.
Info: www.quickproduction.sk
+421 905 562 555

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
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Čipka s maľbou
v Labyrinte
Májová výstava v MsKS Senec patrí textilnej výtvarníčke
a maliarke, členke Umeleckej
besedy slovenskej pani Emílie Hodasovej z Bratislavy. Už
na prvý pohľad je z názvu OBRAZOVÉ BALADY A ČIPIEK
NÁLADY zrejmé, že autorka

Inzercia 04/06/2016

vo svojich dielach vytvorila fúziu maľby a paličkovanej čipky. Jedinečným spôsobom
tak pretavila svoj vnútorný svet
do originálnych – na Slovensku jedinečných diel. Sú inšpirované vlastnou fantáziou,
svetom rozprávok, prírodou
a zvieratami, jemnou ženskou a dievčenskou krásou,
módou i svetom duchovna,
a v neposlednom rade milovanou vnučkou. Ešte niečo
oku bystrého pozorovateľa
na výstave neujde – čipkársky valec, bez ktorého pani
Hodasová nejde ani na krok,
aby jej náhodou neunikla

žiadna dobrá inšpirácia. Na
vernisáži, ktorá sa konala v
prvý májový piatok nechýbali
dlhoroční priatelia pani Hodasovej – významní slovenskí
umelci. Medzi inými PhDr.
Bohumír Bachratý, CSc., kurátor výstavy, ktorý vyzdvihol
výnimočnosť autorkinho diela alebo hudobný skladateľ
Igor Bázlik, ktorý ozvláštnil
program ladnou hrou na klavír. Spestrením bol aj prednes
čipkovanej básne Liliankou
Hajóssyovou, žiačkou dramatického odboru ZUŠ Senec.
Mgr. Zuzana Szabóová
MsKS Senec Labyrint

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
Dátum: 8. 6. 2016 o 18:00
Miesto: ZŠ A. Molnára Szenciho
Prednáša: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Téma: GRAVITAČNÉ VLNY
Profesor, teoretický fyzik, popularizátor astrofyziky a astronómie. Vedecký pracovník a pedagóg v oblasti teórie plazmy na univerzite České vysoké učení technické v Praze,
katedra fyziky. Držiteľ ocenenia Littera Astronomica 2010
a zakladateľ združenia Aldebaran Group for Astrophysics.
Portál pre vedu www.aldebaran.cz.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Sme mladý, ale úspešný plavecký klub
• ponúkame Vám najlepšie podmienky na plávanie
pre deti zo Senca a okolia
• v rámci Bratislavského kraja sme na 3. mieste
v kategórii Žiaci, skupina B (podľa SPF)

Deti poďte prav
videlne plávaťť 
KONTAKT:
avan
nie@
@swim
mklu
ubsenec.ssk
pla
910 909 908
tel.: 09

www.swimklubsenec.sk
Inzercia 05/06/2016

Uzávierka júl - augustového vydania je
20. júna 2016 - sencan@senec.sk
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A Szenczi Molnár Albert MTNY Gimnázium és Szakközépiskola diákjai Szarka Réka, Simon Dóra, Németh Mónika
és tanáruk Sándor Zoltán a Festival of
Mind nemzetközi vetélkedő keretén belül háromnapos vajdasági tanulmányi kiránduláson vettek részt. A szerbiai Novi
Sadban (Újvidék) a nemzeti fordulókon
továbbjutott versenyzők munkáinak kiértékelésére került sor. A szlovákiai forduló tavaly szeptember 18-án a Grössling
Utcai Gimnáziumban volt. A diákoknak a
Doris logikai játék színes nyolcszögeiből
kellet ábrákat kirakniuk. Legalább három
alakzatot kellett elkészíteni 90 perc alatt,
majd erről fotódokumentáció készült. A
több kontinens képviselőiből álló zsűri a

benevezett 1200 pályamunkából választotta ki a 60 legjobbat, melyeknek alkotóit
meghívták a végső kiértékelésre. Szlovákiát rajtunk kívül a Grössling Utcai Gimnázium versenyzői is képviselték. Diákjaink
munkáit nagyon pozitívan értékelték, akik
végül a 44. (Tóth Krisztián), 30. (Németh
Mónika), 26. (Simon Dóra) és 17. (Szarka Réka) helyezést érték el. Mindemellett a résztvevők megtekintették Újvidék
belvárosát, a Péterváradi erődítményt,
de bemutatták énektudásukat is az esti
karaoke műsorban. Külön köszönet illeti
PhDr. Németh Gabriellát, Pozsony megye
alelnökét, aki benevezte iskolánkat erre a
rangos vetélkedőre, maga is részt vett a
verseny kiértékelésén, amelyre a Vajdasági Tartományi Parlamentben került sor.
Mgr. Sándor Zoltán

govej ulici v Bratislave. úlohou súťažiacich bolo za 90 minút zostaviť najmenej
tri obrazce z farebných osemuholníkov
logickej hry Doris. Vytvorené obrazce boli
fotograficky zdokumentované a zaslané
na vyhodnotenie. Medzinárodná porota,
ktorej členovia pochádzajú z viacerých
kontinentov, vybrala z 1200 prác 60, ktorých autorov pozvali do finále súťaže.
Slovensko okrem nás reprezentovali aj
študenti Gymnázia na Grösslingovej ulici. Naši žiaci získali výborné hodnotenie:

Krisztián Tóth obsadil 44., Mónika Németh 30., Dóra Simon 26. a Réka Szarka
17. miesto. Vo voľnom čase sa žiaci prešli
po centre Nového Sadu, pozreli Petrovaradinskú pevnosť a ukázali aj svoje spevácke schopnosti na večernom karaoke
party. Patrí vďaka podpredsedníčke BSK
Gabrielly Németh, ktorá prihlásila našu
školu do tejto prestížnej súťaže. Zúčastnila sa aj vyhodnotenia súťaže, ktoré sa
uskutočnilo v regionálnom parlamente
Vojvodiny.
Mgr. Zoltán Sándor

kat. A kutató diákok értékes adalékokkal
szolgálnak Szenc és környéke helytörténetéhez. Kutatásaikat többnyire a családi
vagy települési „legendáriumok“ inspirálják. Idén április 27-én már ötödik alkalommal mutatták be munkájuk eredményeit a
zsűri tagjainak, Korpás Árpádnak, Szanyi

Máriának, Polák Margitnak és Sztresnyák
Gábornak. Az idei előadók - Kišš Kitti, Tirinda Eszter, Untermayer Ferenc, Tomovics Evelin, Éliáš Viktória, Bergendi Máté,
Fülöp Lívia és Bartoš Roland – munkái
jövőre egy összefoglaló kiadványban jutnak el az érdeklődőkhöz.
VCs

bo z obecných či mestských „legendárií“
cenné príspevky dotvárajúce poznatky o
histórii Senca a okolia. 27. apríla už piatykrát prezentovali svoje výsledky mladí historici v Tureckom dome porote v zloženi:
Árpád Korpás, Mária Szanyi, Margit Polák
a Gábor Sztresnyák. Prezentované práce

od Kitti Kišš, Eszter Tirinda, Ferenc Untermayer, Evelin Tomovics, Viktória Éliáš,
Máté Bergendi, Lívia Fülöp, Roland Bartoš, Zsófia Zsóka Holocsy, Lilla Korpás,
Emma Straňák a Adél Strešňák budú zverejnené budúci rok v zborníku regionálnej
konferencie.
VCs

VI. Festival of Mind

VI. Festival of Mind
Žiaci Spojenej školy s VJM A. M. Szencziho, Réka Szarka, Dóra Simon, Mónika
Németh a ich učiteľ Zoltán Sándor sa zúčastnili na trojdňovom študijnom zájazde
vo Vojvodine v Srbsku v rámci medzinárodnej súťaže Festival of Mind. V Novom
Sade sa konalo vyhodnotenie prác súťažiacich, ktorí postúpili z národných kôl.
Slovenské kolo prebehlo už minulý rok
18. septembra v Gymnáziu na Grösslin-

Kutató diákok
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola 2012
óta szervezi a Szenci Városi Múzeummal
és a Közös Igazgatású Sz. M. A. Gimnázium és MTNy Szakközépiskolával együttműködve a helytörténeti konferenciá-

Žiaci výskumníci
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho od
roku 2012 organizuje v spolupráci s Mestským múzeom a so Spojenou školou s
VJM konferencie pre mladých bádateľov
histórie, ktorí prinášajú z rodinných ale-
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netüket fejezik ki Kramarics Laci bácsinak, a szenci múzeum munkatársainak
és Szanyi Máriának a segítségért. Május
10-én Straňák Emma a Tajovský iskolában első lett a járási biológia olimpián,
felkészítői Párkány Antónia tanító néni
és a gyakorlati részben Sevcsik Tamás
gondnok voltak. Aznap a fiúk is remekeltek, a Jednota futball kupa járási fordulóján lettek a legjobbak Hlaváč Beatrix
tanító néni vezetésével. A járási és kerületi fordulót megnyerve Nagyszombatban május 13-án, pénteken a Szóvirág
- Jazykový kvet elnevezésű angol nyelvű drámaverseny országos fordulóján
harmadik helyezést értünk el, a Hanko
Krisztina tanító néni által vezetett csoport
a Beauty is a Beast című drámajátékkal
remekelt.
Mgr. Matus Mónika

Sikereink
Április végén és május első heteiben kiemelkedő országos, illetve nemzetközi
sikereket ért el a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola. Holocsy Zsóka Zsófia első
lett versmondásban a Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Versenyen
Rimaszombatban, majd megnyerte Tatán az „Ébredj tavasz” elnevezésű nemzetközi szavalóversenyt is. Felkészítője
nagymamája, Fekete Irén. A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának XV.
országos döntőjén, Budapesten Zeman
Tamás kiemelt első helyezést nyert A
szenci hősök emlékművének története
című munkájával. Felkészítője Takács
Róbert tanító bácsi kiemelt tehetséggondozó munkájáért oklevelet vett át. Köszö-

Naše úspechy
Koncom apríla a začiatkom mája dosiahla ZŠ A. M. Szencziho na celoštátnej
úrovni, aj v zahraničí významné úspechy. Zsófia Zsóka Holocsy obsadila prvé
miesto v prednese poézie na celoštátnej
Súťaži v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote a potom
triumfovala v prednese poézie aj v Tate
v Maďarsku na medzinárodnej súťaži
„Ébredj tavasz”. Na súťaže ju pripravovala jej babička Irén Fekete. Tamás Zeman
v celoštátnom finále XV. Vedeckej konferencii detských výskumníkov získal v Budapešti prvé miesto s výnimočnou pochvalou poroty za svoj súťažný príspevok
„História pomníku seneckých hrdinov“.
Pripravujúci pedagóg Róbert Takács dostal diplom za jeho vynikajúcu prácu v

oblasti starostlivosti o talentov. Ocenení
vyslovujú vďaku Lászlóovi Kramaricsovi,
pracovníkom Mestského múzea v Senci
a Márii Szanyi. Na 10. mája padli dve víťazstvá. Emma Straňák získala prvenstvo
na okresnom kole biologickej olympiády
organizovanej na ZŠ Tajovského. Pripravila ju pani učiteľka Antónia Párkány, pri
praktickej príprave pomáhal aj školník
Tamás Sevcsik. V ten deň excelovali aj
chlapci. Vyhrali turnaj vo futbale Jednota
Cup pod vedením pani učiteľky Beatrix
Hlaváčovej. Po prvenstvách v okresnom
aj krajskom kole v dramatickej sekcii súťaže v anglickom jazyku „Jazykový kvet“
získali naši žiaci v celoštátnom kole 13.
mája v Trnave tretie miesto. Žiaci nacvičili
a s úspechom predviedli inscenáciu „Beauty is a Beast” pod vedením pani učiteľky Krisztiny Hankó. Mgr. Mónika Matus

hölgyklubhoz, amelyben az iskola játszóterének fölújítására igényelt támogatást.
A szenci alapiskolát új-zélandi, argentin,
holland és olasz hölgyek látogatták meg.
A helyszíni szemle eredményes volt, mert
április végén jó hír érkezett az iskolába.
A hölgyklub jótékonysági bizottsága úgy
döntött, hogy 1500,- euróval támogatja a
játszótér fölújítását, és ezt az összeget át
is utalták az iskola számlájára. Az iskola
vezetősége és a szülői munkaközösség
tagjai köszönetüket fejezik ki a támogatásért.
VCs

Megújul a játszótér
Ez év márciusában a Pozsonyi Nemzetközi Hölgyklub (International Women’s
Club of Bratislava) tagjai látogatták meg
a Szenczi Molnár Albert Alapiskolát. A
klub tagsága nagyrészt a pozsonyi diplomáciai képviseletek személyzetének
családtagjaiból tevődik össze. Tevékenységük fő célja az eltérő kultúrák közti
megértés elősegítése, emellett jótékony
célú tevékenységet is folytatnak. Popálená Ildikó szülő pályázatot nyújtott be a

Ihrisko bude vynovené
V marci zavítali na ZŠ A. M. Szencziho
členky Bratislavského medzinárodného
dámskeho klubu (International Women’s
Club of Bratislava). Klub združuje hlavne
rodinné príslušníčky členov bratislavského diplomatického zboru. Hlavným

15

cieľom tohto združenia je podporiť porozumenie medzi ľuďmi z odlišných kultúr a realizácia dobročinných projektov.
Ildikó Popálená, členka rodičovského
združenia podala projekt, ktorým požiadala klub o finančnú podporu na obnovu
školského ihriska. Školu navštívili dámy z
Nového Zélandu, Argentíny, Holandska

a z Talianska. Obhliadka miesta dopadla dobre a komisia klubu pre posúdenie
dobročinných projektov zaslala koncom
apríla pozitívnu správu, udelila 1500,- eur
na rekonštrukciu školského ihriska a túto
čiastku hneď zaslala na účet školy. Vedenie školy a členovia rodičovského združenia vyjadrujú vďaku za podporu.
VCs
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Liliana Puškáčová, Eliška Agócs,
Jaroslav Tušš, Marián Ištvanfi,
Izabela Ester Kováčová, Ester
Koszorús, Viktória Viteková,
Marcus Röth, Bea Banásová, Dorota Drugdová, Rastislav Papp,
Patrik Novotný, Tamara Mentelová,
Marek Šipoš

Zosobášili sa
Ing. Jozef Nádaský – Erika Olerínyová
Milan Harašimovič – Denisa Moleková
Jakub Podolský – Annamária Nagyová
Peter Turza – Andrea Kollárová
Peter Áč – Mariana Hrbáčková
Milan Boháč – Izabela Filkaszová
Rastislav Pavlík – Anna Širilová
Peter Frčo – Veronika Nedová
Marek Valek – Michaela Wodziňská

Blahoželáme jubilantom
Slovenský zväz telesne postihnutých
Jaroslav Šebo (65), Ida Urgelová (70),
Tonka Ostatníková (65)
Jednota dôchodcov
Alžbeta Kovácsová (65), Jarmila Zemánková
(70), Ladislav Takáč (70),
Ing. Ladislav Heriban (80)
Klub dôchodcov
Alžbeta Kovácsová (65), Ida Urgelová (70),
Mária Janovičková (70),
Ladislav Takáč (70)
Július Szabo a Viera Szabová 12. mája
2016 oslávili 60 rokov
manželského spolužitia. Ku krásnemu
jubileu im celá rodina
zo srdca želá všetko
najlepšie, aby ešte veľa ďalších rokov prežili
spolu v šťastí, v rodinnej pohode a v dobrom
zdraví.
Dňa 5.7.2016 sa dožíva 60 rokov Štefan Vidra. Zo srdca
mu prajú veľa zdravia a šťastia
v ďalšom živote manželka Helena, brat Tibor, švagriná Anna,
synovci Tibor s manželkou Júliou a Juraj s manželkou Erikou. Sladký bozk posielajú Júlinka a Miška.
Dňa 23.5.2016 naša Viktória
Michaleková má krásnych
7 rokov. Láska naša, všetko
najlepšie prajeme. Veľa zdravia, šťastia, lásky prajú Dedo,
Baba, Krsná, Bibi, Tato, Marika
(Poštárka) a celá rodina. Ľúbime Ťa.

Navždy nás opustili
Robert Križan 1967, Alexander Bordács
1958, Terézia Skaličanová 1935,
Elena Rössnerová 1930, Dezider Ferenci
1953, Ivan Ožvald 1961,
Jaroslav Šebo 1938, Eva Hermannová 1956,

Vladimír Kadlec 1973,
Mgr.Štefan Kováč 1951,
František Šipoš 1922
Kniha života sa zavrela ...,
všetko čo máme, je jeden plamienok a žiaľ v srdci, spomienky na spolu prežité chvíle, občasný úsmev, pár skrytých sĺz.
Dňa 13.6.2016 uplynie šesť
rokov, čo nás po ťažkej chorobe opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Ján Dóka. V tichej modlitbe dúfame, že sa
ešte raz stretneme. S úctou, manželka Elena,
dcéry Adriana a Edita s rodinou.
Zomrel si tíško, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach ale
žiješ stále spomienkami. Dňa
24.7.2016 uplynie 26 rokov,
čo nás navždy opustil Ján Fodor, môj manžel, otec a dedko.
S láskou a úctou spomína celá
rodina.
Spí sladko svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe
každý deň. Dňa 9.7.2016
uplynie 30 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, deduško
a pradedko Ján Škrabák.
S láskou spomína celá rodina.
Smútok a žiaľ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname,
len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.
Dňa 24. marca nás vo veku 77
rokov opustil náš drahý manžel, otec a dedko Jaroslav
Šebo. Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom a všetkým za účasť
na poslednej rozlúčke ako i za kvetinové dary
a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.
Smútiaca rodina
6. júna uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá,
manželka,
mama
a babka Marta Kisová. S láskou na ňu spomínajú, manžel
a synovia s rodinami. Prosíme
venujte jej tichú spomienku.
Dňa 4.5.2016 uplynuli smutné
tri roky čo nás opustila naša
mamička Ľudmila Magyaricsová. Kto ste ju poznali venujte
s nami spoločnú tichú spomienku. S láskou spomínajú
deti Robert, Silvia s rodinami.
23. júna uplynú tri roky, čo nás
navždy opustil Imrich Matus
vo veku 70 rokov. S láskou
naňho spomína manželka Eva
a syn Imrich.
Június 23–án lesz három éve
annak, hogy 70. életévében
örökre eltávozott közülünk Matus Imre. Szeretettel és fájdalommal őrzi emlékét felesége
Éva és fia Imrus.
Na krídlach anjelov vzlietol v diaľ. Už necíti
bolesť, necíti žiaľ. Necíti života ukrutné muky,

tam v diaľke ho objali Pánove ruky. A trpkosť osudu, tá
ho už nemučí, našiel pokoj
v nebeskom náručí. 28. júna
si pripomíname 3. výročie
smrti nášho drahého strýka,
brata Františka Michaleka.
S láskou a úctou na teba spomíname. Smútiaca rodina. Chýbaš nám veľmi, strýko môj.
(neterka)
Dňa 4.5.2016 sme sa naposledy rozlúčili s našim najdrahším, milovaným manželom, otcom, synom, bratom,
zaťom, dedkom svokrom,
švagrom PharmDr. Ivanom
Ožvaldom, ktorý nás opustil
vo veku 55 rokov. Ďakujeme Ti za srdce plné
lásky, za Tvoju dobrotu, obetavosť, ochotu,
pracovitosť, za všetko čo si pre nás v živote
urobil. Chýbaš a budeš nám chýbať. Útechou
je nám, že život sa smrťou nekončí, ale mení.
Súcitom a posilou nech sú nám naše modlitby. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Smútiaca manželka s rodinou
Dňa 13. mája 2016 sme sa
rozlúčili v katolíckom cintoríne
v Senci s otcom, dedom a pradedom Františkom Šipošom.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí ho odprevadili na jeho poslednej ceste.
Smútiaca rodina.
Rodina pána Františka Šipoša touto cestou ďakuje pani doktorke Ľube Szikhartovej a sestričke Valike Sokolovskej za veľkú
obetavosť, neuveriteľný prístup, ľudskosť
a ochotu... boli ozaj ako rodina. Dedo ich mal
veľmi rád, tešil sa na ne a hlavne ich počúval
ako nikoho. Tiež by sme sa radi poďakovali
najlepšiemu urológovi, pánovi doktorovi Milanovi Blaškovi, ktorý takisto preukázal neuveriteľný prístup doktora k pacientovi. Toto sú
ľudia, ktorých chcete mať na svojej strane vo
vzťahu lekár – pacient, keď ste na tom ozaj
zle. Vzdávame hold ľuďom, ktorí robia dobré
meno svojmu povolaniu a profesia je pre nich
zásluhou, nie štandardom. V mene celej rodiny ĎAKUJEME.
Nikto to nepovie, nik to nevie
čim bol ocko každému z nás.
Nikto ho nevráti, nikto ho nezobudí, nikdy už nezaznie
nám jeho hlas. Dna 24. mája
si pripomíname tretie výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca, svokra, dedka a pradedka Ľudovíta
Váradyho. S láskou v srdci spomína manželka, deti, zať, vnúčatá a pravnučka.
V hlbokom zármutku oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym smutnú
správu, že nás navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel,
otec, dedo, syn a brat pán
Štefan Vician rodák zo Senca, jeho srdce ticho dotĺklo v piatok 29.4.2016
vo veku 68 rokov. Smútiaca rodina.
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Talentovaná mladá plavkyňa
Piatačka v športovej triede na ZŠ Mlynskej Markéta Fiedorová je plavkyňou Swim Clubu Senec. V rámci Slovenska spomedzi dievčat narodených v roku 2005 drží päť plaveckých rekordov na: 100m kraul, 100m motýľ, 200m motýľ, 100m znak, 200m znak.
• Ako si sa dostala k plávaniu?
Mala som päť rokov, keď som začala ako
akvabela, robila som synchronizované
plávanie v Slávii Bratislava. Bolo to časovo náročné, mali sme tréningy aj v sobotu.
Našli sme potom klub AQUATICA Bernolákovo, kde okrem synchronizovaného
plávania sme trénovali aj klasické plávanie. Rodičia videli, že som lepšia v plávaní, tak som prestúpila do klubu Piccard
Senec, v ktorom som rok trénovala a zúčastňovala sa súťaží. Na konci roka 2015
nastali problémy v technickom zabezpečení klubu, na plavecké tréningy sme mali
začať chodiť do Čilistova, čo by mi zabralo
všetok čas po vyučovaní, preto som prestúpila do Swim Clubu Senec, kde trénujem a výkonnostne plávam aj so svojimi
dvomi kamarátkami Ivkou a Alickou.
• Koľko trénuješ?
Máme osem plaveckých tréningov v týždni, k tomu cvičenie na hodinách telesnej
výchovy v športovej triede. Tréningy sú
ráno od 6:15 do 7:15 a poobede od 14:30
do 16:00, alebo od 13:30 do 15:00.
• Aké výsledky dosahuješ?
Za rok 2015 zo súťaží na Slovensku aj
v zahraničí som priniesla 24 ocenení
za prvé až tretie miesta. Zúčastňujem sa

súťaží organizovaných, alebo odporúčaných Slovenskou plaveckou federáciou a to Slovenského pohára družstiev,
Slovenského pohára žiakov, aj iných
samostatných pretekov. Teraz súťažím
v kategórii B, čo sú deti narodené v roku
2004 a 2005. Chodíme aj na medzinárodné súťaže, v minulom aj v tomto roku sme
boli v Rakúsku, Maďarsku aj Slovinsku a
v lete by sme mali ísť do Berlína. V Slovenskom pohári žiakov som v roku 2015
skončila na siedmom mieste. Teším sa,
keď sa mi na preteku podarí predbehnúť aj „bratislavské špičky“ v mojej ve-

Prvá Waldorfská lastovička v Senci
Alternatívy klasickej normatívnej pedagogiky dostali u nás
zelenú po nežnej revolúcii,
ale nedá sa povedať, že by sa
po nej „roztrhlo vrece“ s alternatívnymi školami. Napriek
mnohým úskaliam už máme
v Senci prvý Waldorfský detský klub. O Detskom klube Jazierko sme sa zhovárali s Ulou
Belianskou.
• Kde sa skrýva a aký je Detský klub Jazierko?
Komunitný Detský klub Jazierko funguje už druhým rokom
na Oravskej 22 v Senci. Je to
malý klub, v ktorom sa momentálne stretáva 12 detí. Práve pracujeme na projekte vybudovania nových priestorov
u nás na záhrade. Hľadáme
možnosti financovania tejto
stavby. V budúcich priestoroch plánujeme dve triedy
s počtom do 25 detí.
• V čom je iná Waldorfská
škôlka, oproti klasickej?
Waldorfská pedagogika je

v prvom rade iná v tom ako
pristupuje ku dieťaťu. Hlavným krédom je dieťa v úcte
prijať, s láskou vychovať
a v slobode prepustiť. Vychovávateľ si uvedomuje, že dieťa
k nemu odniekiaľ prichádza
a zároveň niekam smeruje a on
má to privilégium ho na tejto
ceste sprevádzať s láskou, aby
raz bolo schopné po nej kráčať samé a to tak, že si bude
vedieť vytvárať svoje vlastné
úsudky, bez ich preberania
od iných autorít. Život vo Wal-

kovej kategórii. Minulý víkend sme boli
na Majstrovstvách Bratislavského kraja
odkiaľ som si priniesla 7 zlatých, jednu
striebornú a jednu bronzovú medailu.
V svojej vekovej kategórii som najlepšia
na Slovensku v 50 metrovom bazéne
na 200m kraul, znak a motýlik, 100m
znak a motýlik a v 25 metrovom bazéne
na 50m motýlik, 100m kraul, znak a motýlik
a 200m kraul. Na konci júna budeme
pretekať na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Bratislave na Pasienkoch.
• Čo ťa ešte baví okrem plávania?
Rada lyžujem, bicyklujem a korčuľujem,
ale to len cez víkendy, inokedy na to nie
je čas. Cez prázdniny sa s tatom potápam
a učím sa windsurfing.
• Ako vidíš svoju budúcnosť?
Môj otec je zverolekár a aj ja mám rada
zvieratká a biológiu, takže by som chcela študovať veterinu. V plávaní sa chcem
dostať do Útvaru talentovanej mládeže
Slovenskej plaveckej federácie. Bude sa
ma to týkať až budúci rok, keď dovŕšim 12
rokov. Keď sa mi to podarí, tak budem mať
možnosť dostať sa do juniorského plaveckého reprezentačného družstva Slovenska. A potom ... chcela by som sa dostať
na olympiádu!
VCs

dofskej škôlke je podmienený
rytmu roka, týždňa a dňa. Vychádzame z vedomia, že Zem
je živý organizmus, ktorý vždy
po roku dospeje k tomu istému bodu. Súčasťou našej výchovy je i slávenie tradičných
sviatkov, ktoré sú dôležité pre
pestovanie zvykov, spoznávania našej kultúry. Snažíme sa,
aby všetko čo v spoločných
chvíľach robíme, bolo pre
deti zmysluplné s konkrétnym
vzťahom ku skutočnosti, me-

lieme zrno, pečieme chlieb,
maľujeme, pracujeme na záhradke. Vybavenie vo Waldorf-

ských škôlkach a hračky sú
z prírodných materiálov, ktoré
podporujú prirodzený rozvoj
zmyslového vnímania dieťaťa.
Na dvore sa deti majú možnosť do sýtosti vyhrať dokonca
i s pieskom, zemou aj blatom.
• Kam s deťmi po Waldorfskej
škôlke?
Je dôležité, ako to vnímajú
rodičia. Pre niektorých je prirodzené a samozrejmé, že
dieťa pokračuje vo Waldorfskej škole, ale niektorí sa rozhodnú dať dieťa do inej školy.
Pokiaľ viem, väčšina rodičov
sa rozhodne pre pokračovanie
vo Waldorfskej škole. Zatiaľ to
nie je jednoduché, pretože je
len jedna škola v Bratislave,
kde sa hlási do 1. ročníka 90
detí, ale už vzniká v Bratislave aj druhá Waldorfská škola.
Aj v súčastnosti navštevujú
Waldorfskú školu v Bratislave
viaceré deti zo Senca a okolia.
Dôležitejšie ako vzdialenosť je
presvedčenie rodičov o tom,
čo je pre ich deti najlepšie.
VCs
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Oranžový tím Gebrüder Weiss vstupuje do futbalovej miniligy Senca
Podpora športových aktivít by mala byť
prioritou zamestnávateľov v jednotlivých
regiónoch. Týmto heslom sa v rámci svojho pôsobenia v logistickom parku v Senci
riadi aj spoločnosť Gebrüder Weiss, ktorá
chce byť aktívna pri úspechoch lokálnych
športových klubov. Najnovším prírastkom
v miestnej minilige v Senci je preto klub
Yard Dogs, ktorý chce skúsiť hráčske
šťastie, ale najmä talent v ťahu na bránu
svojich súperov. O ambíciách a plánoch
hovorí jeden z jeho členov, zamestnanec
GW Lukáš Šranko.
• S akými ambíciami ste sa prihlásili
do miestnej futbalovej miniligy?
V prvom rade som rád, že som členom
tímu, ktorý chce ísť za svojím športovým snom. Snažíme sa jeden druhého
podporovať, a udržiavať dobrú náladu,
a správne sa odreagovať vo svojom voľnom čase.

• Ako sa volá a čím je špecifický nový tím
v lige, ktorý vediete?
Nášmu mužstvu sme dali meno YARD
DOGS, čo znamená, že sme draví a húževnatí. Od spoločnosti Gebrüder Weiss

sme dostali zapožičané oranžové dresy,
ktoré sú jej korporátnou farbou. V budúcej sezóne sme dostali „zelenú“ na nové
dresy, ktoré nám dúfam, prinesú šťastie.
• Ako skončil pre vás tohtoročný turnaj
2015/2016?
Na turnaji, ktorý má už 12 ročnú históriu bolo spolu s nami 10 mužstiev,
a my ako nováčikovia sme sa umiestnili
na 8. mieste.
• Ako hodnotíte vaše šance do budúcej
sezóny?
Veľmi nám do budúcej sezóny pomôže, že naďalej s podporou Gebrüder
Weiss budeme môcť využívať ihrisko,
ktoré nám bude platiť na naše tréningy,
a taktiež nám uhradí účastnícky poplatok. Keďže sme v lige iba prvý rok, náš
tím sa kryštalizoval, takže sme nemali
ešte veľké oči na umiestenie, ale budúci
rok by sme chceli skončiť do 5. miesta.
Inzercia 06/06/2016

Májový futbalový turnaj 2016 - výborná nálada, športový duch a skvelé počasie
Organizátori 12. ročníka Májového futbalového turnaja sa pri výbere dátumu pre
priateľské zápolenie trafili do čierneho.
Spomedzi rozmanitých jarných vrtochov
počasia padlo na 6. mája pekný slnečný
deň, kedy o ôsmej ráno vybehli na umelý trávnik NTC Senec mužstvá: Mestská
polícia Senec, ELV Produkt a.s., EL-TRAS spol. s r.o., ECM, NAY a.s., NEP
Senec Gardens, Gebrüder Weiss spol.
s r.o., RAVI s.r.o., Západoslovenská distribučná a.s., Piccard Senec. Športovcom popriala pekný športový zážitok
podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. V mene garanta turnaja, primátora mesta Senec Karola Kvála pozdravila
prítomných Alžbeta Bondorová, tajomníčka Komisie športu. Mužstvo NAY a.s.
vo finále premohlo Piccard Senec.
V duchu filozofie Májového futbalového turnaja, ktorá podčiarkuje priateľský
charakter turnaja, ďalšie poradie mužstiev nebolo vyhlásené. V tradičných

špeciálnych kategóriách turnaja boli
ocenení títo jednotlivci: Cena Fair
Play - Ladislav Heringeš - Mestská
polícia Senec, Hviezda zápasu na turnaji - Peter Polák - ELV Produkt a.s.,
Najlepší brankár turnaja - Boris Silný - RAVI s.r.o., Najlepší obranca turnaja - Martin Hrnčík - Gebrüder Weiss
spol. s r.o., Najlepší útočník turnaja
- Jaroslav Nagy - NAY a.s., Najkrajší
gól turnaja - Lukáš Kurtin - EL-TRAS
spol. s r.o., Najmäkší hráč turnaja - Ján
Hrompa – ECM, Najtvrdší hráč turnaja
- Vladimír Nemčovič - Picard Senec,
Najkrajšie zakopnutá lopta - Vladimír
Klopan - NEP Senec Gardens, Najlepší nehrajúci účastník - Jakub Labuda
- Západoslovenská distribučná a.s.
Turnaj aj tento rok podporovali dobrovoľníci, ktorí pomohli od občerstvenia cez zdravotnícke zabezpečenie až
po fotodokumentáciu podujatia. Patrí
im veľká vďaka.
VCs

Súťaž v Taekwon-Do
V Nitre sa 23.04.2016 konala súťaž
v bojovom umení Taekwon-Do I.T.F.
pod názvom Nitra Cup. Na tejto súťaži
s medzinárodným prvkom sa zúčastnili pretekári zo 4 krajín: SR, ČR, Maďarsko
a Srbsko. Za náš senecký klub Taekwon-do I.T.F. Senec sa tohto šampionátu pod
vedením Tibora Labudu, III. Dan dagree
black belt zúčastnili Kristián Piroška, ktorý získal 3. miesto v disciplína sparing,
Robert Vito, ktorý si vybojoval 1. miesto
v disciplíne sparing, Martin Bais - 3. miesto
v disciplíne formy /5kup/ a Robert Knotek
- 3. miesto v disciplín formy/4kup/. Klub reprezentovali aj Erik Zelman a Adam Medveď.
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Situácia v seneckom futbale
Už skôr avizované spojenie ŠK Senec a.s.
a mesta Gabčíkova sa stalo skutočnosťou
16.3.2016, keď vznikol klub ŠK Gabčíkovo
1923, a.s. Aj vďaka osobnej návšteve primátora mesta Senec Karola Kvála i viceprimátora Dušana Badinského u prezidenta SFZ
Kováčika a ich interpelácii na slobodné rozhodnutie mládežníkov hrajúcich v ŠK Senec,
o ich futbalovej budúcnosti bez prípadného
odstupného uspeli. Oficiálny list generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta potvrdil
právo novovzniknutého futbalového klubu
ŠK Gabčíkovo 1923, a.s. na odstupné v prípade, že niektorí z futbalistov sa rozhodne
zostať hrať v Senci, poprípade v inom klube.
Toto rozhodnutie sa zmenilo hlasovaním členov výkonného výboru SFZ, ktoré jednomyseľne odsúhlasilo, že hráči do 18 rokov sú
voľnými hráčmi a rozhodnutie, kde budú hrať
záleží na ich rodičoch a môžu tak urobiť bezodplatne.
Predseda klubu MŠK Senec Ľudovít Szabo aj
s Dušanom Badinským v uplynulom období
vysvetľovali rodičom chlapcov z ŠK Senec
možnosti a podmienky, za ktorých by bolo
možné chlapcov preregistrovať. Prekvapil ich
predbežný vysoký záujem rodičov zostať hrať

v Senci. Klub MŠK Senec uznesením MsZ
dňa 10.4.2016 prevzal do správcovstva
mestskú budovu na NTC v Senci, ktorú sa
hneď niekoľkým dobrovoľníkom podarilo dať
do slušnejšieho stavu, a ktorá je novým sídlom futbalu v Senci. Po daných prísľuboch
od ľudí je viac ako možné, že nový ročník
2016/2017 by súťaže hralo 10 až 11 mládežníckych mužstiev a klub prihlasuje do súťaže aj mužstvo dospelých, ktoré by malo byť
poskladané výhradne z odchovancov seneckého futbalu. Funkcionári MŠK pevne veria,
že podporu získajú aj v zastupiteľstve, keďže

pôvodná dotácia bola napasovaná na 5-6
mládežníckých mužstiev.
Klub MŠK Senec pokračoval v tradícii
a po 18-ty krát sa seneckí chlapci zúčastnili Medzinárodného futbalového festivalu
,,Challenge du printemps,, vo francúzskom
Guipavas. Neskutočné množstvo zážitkov
nielen na samotnom turnaji, ale aj po ceste,
návšteva miest Strassbourg, Brest, Paríž, západ slnka pri majáku St. Mathiew, dalo určite
zabudnúť aj na nie príliš vydarenú športovú
časť. Výsledky si síce môžme vždy prečítať, ale zážitky a spomienky nám zostávajú
v hlavách natrvalo! Síce sme boli z Európy najvzdialenejšia výprava, spoločensky
sme to opäť vyhrali a všetci sa presvedčili,
že mesto Senec poznajú aj v 2000 km vzdialenom Guipavas. Výbor MŠK Senec chce touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili o tento podarený športový
zájazd, či už nejakou materiálnou pomocou
alebo v prípade mesta Senec aj finančnou injekciou. Ďakujeme! Ďakujeme aj seneckému
dopravcovi L plus L, majiteľovi Ľudovítovi Andrássymu, ktorý aj s druhým šoférom Jakubom nás, tak ako vždy bezpečne a radostne
priviezli domov!!!
Dušan Badinský

Riadková inzercia
SOŠ, Senec, ponúka všetkým športovým nadšencom na prenájom 3 tenisové kurty a futbalové ihrisko s umelým povrchom.
V prípade potreby sú k dispozícii aj šatne a hygienické zariadenia.
Cena dohodou.
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec.
Kontakt: 0905 691 361

Mix-volejbalový turnaj zamestnancov škôl
okresu Senec o Putovný pohár primátora
V dnešnej uponáhľanej dobe často
zabúdame, že by sme si mali nájsť
čas aj na zdravý pohyb, a stretnutia
s priateľmi. Obe tieto skutočnosti
spojili zamestnanci stredných škôl
okresu Senec 8. apríla, keď sa zúčastnili 15. ročníka volejbalového
turnaja, ktorý už tradične pripravila Stredná odborná škola záštitou
primátora mesta Senec Ing. Karola
Kvála.
Mix-volejbalový turnaj sa začal
o 12-tej hodine zahájením v telocvični SOŠ Senec. Turnajové zápolenie otvorili hráči tímov SOŠ Senec a SOŠ Ivánka pri Dunaji. Hoci
sa naši učitelia poznajú a často sú
medzi nimi nielen profesionálne,
ale aj priateľské vzťahy, išlo kamarátstvo bokom. Vystriedal ho „tvrdý
boj“, veď išlo o víťazstvo a úspech
celej školy. Za výdatného povzbudzovania ostatných tímov sa hralo
zanietene a s chuťou, lopta letiaca
ponad sieť pohltila záujem všetkých na ihrisku i vedľa neho. Pod

sieťou sa postupne vystriedali
všetky zúčastnené družstvá: SOŠ
Senec, SOŠ Ivánka pri Dunaji, MsÚ
Senec a hostia z UMIC Bratislava.
Veľmi nás mrzí, že sa súťaže nemohol zúčastniť tím SOŠ J. A. Gagarina v Bernolákove. Naši kolegovia
nám chýbali, to však neovplyvnilo
kvalitu volejbalových zápasov.
Po tom, ako si zahral každý
s každým, prišli na rad zápasy
o umiestnenie. Zo stretnutia tímov SOŠ Senec a MsÚ Senec
vyšla víťazne Stredná odborná škola, v zápase o 1. miesto
medzi SOŠ Ivánka pri Dunaji
a UMIC BA sa viac darilo Bratislavčanom.
Na konečnom poradí až tak nezáležalo. Dôležité je, že sme si aj
tento rok našli čas na priateľské
stretnutie, ktoré ako vždy prinieslo
veľa smiechu, radosti a vtipných
poznámok.
Mária Sebíňová

Finále MINIBasket liga 2016 – Senec – 18.6.2016
Tento rok najmenší basketbalisti
z prípravok a krúžkov na ZŠ Tajovská a ZŠ Mlynská Senec si skúšajú svoje basketbalové umenie
v prvých „ozajstných“ zápasoch
so svojimi rovesníkmi z bratislavských základných škôl. „MINIbasket liga mala v tomto roku päť kôl
a posledné finálové sa podarilo
vybojovať v Senci. Aktuálne sme
z piatich zúčastnených tímov
na krásnom 2. mieste a verím,

že si ho udržíme“ hovorí trénerka
Gabriela Rebrošová a dodáva ...aj
keď pre mňa víťazstvo sú predovšetkým spokojné a šťastné deti
a ich rodičia. Verím, že finálové
kolo bude mať skvelú divácku kulisu a telocvičňa na ZŠ Mlynská
bude praskať vo švíkoch“. Finále
MINIBasket ligy 2016 sa bude konať v telocvični ZŠ Mlynská v sobotu 18.6.2016, príďte povzbudiť
naše basketbalové nádeje.
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XIII. ročník Seneckej olympiády žiakov

Zlá povesť trinástky nemala vplyv
na úspešný priebeh XIII. ročníka Seneckej olympiády žiakov,
ktorý sa toho roku konal od 11.
do 13. mája, tradične v dvanástich športových disciplínach,
v troch vekových kategóriách
školákov a v zvláštnej kategórii
pre deti z materských škôl. Ráno
11. mája sa z pódia pred MsKS
prítomným hosťom, pedagógom
a žiakom prihovoril viceprimátor
mesta Senec Dušan Badinský
a generálny sekretár Slovenského olympijského výboru Jozef
Liba. Nasledoval olympijský

sľub rozhodcov a sľub žiakov,
po ktorom vystúpil na pódium
zakladateľ a iniciátor Seneckej žiackej olympiády Vladimír
Chríbik. Do pozornosti mladým
športovcom odporučil známe
olympijské heslo pripisované
zakladateľovi moderných olympijských hier Pierre de Coubertinovi: „Rýchlejšie, vyššie,
silnejšie“. Po hudobno-tanečnom programe žiačok a žiakov
ZŠ Mlynskej sa školáci rozišli
na športoviská. Výsledková listina olympiády je zverejnená
na www.senec.sk.
VCs

Seneckí šachisti postúpili do II. ligy
Senecký šachový klub ŠK Senec bol založený
pred dvadsiatimi rokmi na ZŠ A. M. Szencziho
v Senci. Prvé kroky, tohto kráľovského športu boli u nás dosť neisté, veď sme nemali ani
to najdôležitejšie, vhodnú vlastnú miestnosť
pre odohranie vylosovaných zápasov. Všetko,
čo sa týkalo šachu, tréningy aj organizačnú
prácu sme museli robiť na pôde spomínanej
školy. Mali sme málo kvalitných hráčov, rovnako málo fanúšikov aj sponzorov. Húževnatou prácou sme problémy postupne odstránili. Získali sme vhodnú klubovú miestnosť,
najprv v CVČ, neskôr v dome dôchodcov na
Hviezdoslavovej ulici, pričom náklady spojené
s činnosťou klubu hradili členovia z vlastných
zdrojov. Z roka na rok sme posilnili hráčsku
základňu mladými talentovanými hráčmi, ale aj
hosťujúcimi hráčmi.
V súčasnosti máme vhodnú hraciu miestnosť
v MsKS - Labyrint, a finančnú podporu nám
každý rok poskytuje Mestský úrad Senec. Je
to pre klub veľká pomoc Bez nej by sme dnes
nemali čo oslavovať.

Postup do druhej ligy vybojovali hráči: FM
Gábor Farkas, FM Dávid Varga, FM Martin Jablonický, László Takács, Peter Balogh, Miroslav
Kleman, Miroslav Gruca, Pavel Pušec, Štefan
Lesný, Michal Kovaľ, Ján Cíbik kap. družstva,
Matúš Újhelyi, Renata Koloditsová a Evelina Tomovics
László Mészáros

Hádzanári SPORT CLUB
Senec v Slovinsku

V dňoch 25. – 27.3. sa v meste Koper v Slovinsku konali turnaje v hádzanej družstiev „KOPER CUP“. SPORT CLUB Senec ako jediný
zo Slovenska reprezentovali 3 družstvá. Najmladší reprezentanti bojovali s družstvami
zo Slovinska, Chorvátska a umiestnili sa
na 6. mieste. Mladší žiaci SPORT CLUB Senec vybojovali 5. miesto spomedzi 15 družstiev. Najstaršia kategória mladších dorastencov predviedla výborné výkony s družstvami Čierna Hora, Slovinsko, Chorvátsko
a Taliansko.
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