
Pozvánka 
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
8. septembra 2016 o 9:00

Hotel Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené

na www.senec.sk a zasadnutie sa bude online 
vysielať na www.zastupitelstvo.sk

V školskom roku 2016/2017 sa budú žiaci vzdelávať už v štyroch seneckých základných školách

Víno, remeslá, premietanie v amfiteátri, futbal a Slnečné jazerá

Ročník 26 september 2016

Letná sezóna bola toho roku taká všelijaká. 
Občas bolo tak horúco, že Slnečné jazerá 
zavalili turisti i domáci a príjemne sa chladili  
v skvelej vode, dali si radler, lángoš,  
či tradičnú pečenú rybu. Občas pršalo tak 
silno, že okrem zablatenej Tehelnej ulice mali 
po členky vodu aj na Vínnom festivale. 
Ako to vyzeralo v kultúre? Počas leta sa 
premietali v letnom kine - v amfiteátri filmy 
pre deti i dospelých. Najmä tie detské mali 
vysokú návštevnosť, veď počas leta malo 
premiéru niekoľko rozprávok, na ktoré 
najmenší diváci čakali - Hľadá sa Dory, Doba 
ľadová: Mamutí tresk, Angry birds vo filme, 
Tajný život maznáčikov, aj nie úplne premiéra 
- Zootropolis. Podarilo sa osloviť aj divákov 
nad 45 rokov, ktorí si našli filmy podľa svojho 
gusta (napríklad film Učiteľka), ale sa aj vrátili 
na miesto, kam chodili ako mládežníci.
Amfiteáter však neslúžil len premietaniu 
filmov. Detské ihrisko, ktoré je ako jediné  
v Senci úplne chránené voči vstupu psov, 
využívali rodiny s deťmi takmer pravidelne. 
V altánku sa počas leta prišli celé rodiny 
pozrieť na divadielka, ktoré mali úspech.  
Na jedno z nich prišlo až 130 divákov.
Pódium zasa aj tento rok poslúžilo skvelému 
koncertu - tento raz to boli Horkýže Slíže 
(niektorým táto kapela chýbala na Seneckom 

lete) a Monkey Business. Ohlas divákov bol 
skvelý. Ohlas niektorých sťažovateľov tiež,  
no im musíme odpovedať, že jeden koncert 
za prázdniny nie je neprekonateľným rušením 
nočného kľudu.
Centrum mesta naplnil najmä festival 
ľudových remesiel, ktorý priniesol aj tradičné  
výrobky a remeselníkov predvádzajúcich 
ich výrobu, ale aj novinky. Umelci opäť 
dokázali, že ich tvorivosť stále má kam rásť. 
A návštevníci zistili, že si stále majú čo krásne 
a užitočné kúpiť.
V kinosále si milovníci folklóru užili vystúpenie 
folklórneho súboru Ekonóm. V návštevnosti 
mu však konkuroval futbalový zápas, ktorý 
sa odohrával v tom istom čase.
Pri futbale sa musíme zdržať ešte chvíľu, 
pretože Senec bol dejiskom futbalových 
Majstrovstiev Európy hráčok do 19 rokov.  
V napínavom finále, ktoré ohrozoval prívalový 
dážď zvíťazilo Francúzsko nad Španielskom 
2:1. 
Článok ochutíme aj výborným vínom, ktoré 
sa podávalo na druhom ročníku Seneckého 
vínneho festivalu. Kto neprišiel, môže ľutovať. 
Ale nemusí veľmi, veď v Senci budeme 
onedlho mať zastávku Malokarpatskej vínnej 
cesty - v priestoroch historickej pivnice  
pod bývalou starou poliklinikou.                MO

Foto: Miro Pochyba
www.virtualneprehliadky.info
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Poslanca Kovácsa nahradila nová poslankyňa Gabrišová Košecová
Predprázdninové zasadnutie mestského za-
stupiteľstva bolo zaujímavé najmä tým, že na-
stala zmena v poslaneckom zbore. Ing. Zoltá-
novi Kovácsovi z klubu SMK Most-Híd zanikol 
mandát. Preto vo volebnom obvode č.1 ako 
náhradníčka nastúpila PhDr. Zuzana Gabri-
šová Košecová, ktorá získala najväčší počet 
platných hlasov v tomto volebnom obvode. 
Na zasadnutí zložila poslanecký sľub a tým sa 
stala právoplatnou poslankyňou MsZ.
Keďže bývalý poslanec Kovács bol zároveň 
členom Mestskej rady, poslanci volili jeho 
nástupcu. Predsedníčka poslaneckého klu-
bu SMK Most-Híd PhDr. Gabriela Németh 
ponúkla toto miesto poslaneckému klubu OZ 
Moje mesto. Vo voľbe zvíťazila Jana Turanská  
za tento klub, no ponuku odmietla. Po pora-
de poslaneckých klubov bol za nového člena 
rady zvolený Mgr. Gyula Bárdos.
Poslanci sa ďalej dohodli na tom, že nového 
predsedu Komisie cestovného ruchu budú 
voliť na septembrovom zasadnutí a za člena 
Rady školy pri ZŠ s vyučovacím jazykom ma-
ďarským A. M. Szenciho zvolili Ing. Mikuláša 
Bertóka.

V súvislosti so zánikom mandátu poslanca Ko-
vácsa pripravila Mgr. Žilková z právneho odde-
lenia prehľad uznesení prípadov hodných oso-
bitného zreteľa, ktoré poslanci opäť prerokujú 
v septembri.
Hosťom bol plk. JUDr. Dušan Válek, ktorý in-
formoval o bezpečnostnej situácii v meste.
Po stanovisku hlavného kontrolóra k záve-
rečnému účtu Mesta Senec bolo následne  
schválené vyhodnotenie rozpočtu MsKS za 
rok 2015 a po veľkej diskusii aj návrh na zme-
nu rozpočtu Mesta Senec na rok 2016.
Do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra na 2. polrok 2016 pridala Ing. Hudáková tri 
nové body, ktoré poslanci schválili.
Dôležitým bodom programu bolo aj nové VZN 
o nakladaní s komunálnymi a drobnými sta-
vebnými odpadmi, ktoré zaviedlo občanom 
povinnosť triediť. Znenie VZN je zverejnené na 
www.senec.sk a výťah z neho vám prinášame 
na 3. strane.
Na zasadnutí sa prerokovalo a schválilo aj 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na nový zberný dvor mesta Senec. 
V bode rôzne sa najdôležitejšou témou stalo 

školstvo. Správu o aktuálnej situácii prednie-
sol riaditeľ Školského úradu Mgr. Kubliniak. 
Gabriella Németh informovala, že BSK schválil 
prenájom voľných priestorov na SOŠ Kysucká, 
ktoré by mohli problém plných škôl a škôlok 
riešiť. Ing. Hudáková navrhla postaviť novú 
škôlku na pozemkoch v záhradkárskej osade 
na Záhradníckej ulici alebo v Mlynskom kline. 
Ing. Némethová navrhla prerobiť mestskú bu-
dovu pri evanjelickom kostole na škôlku. Téme 
sa budú poslanci venovať aj v septembri. MO

Senec bude opäť na vinárskej mape - v historickej pivnici na Farskom námestí

Na Farskom námestí sa pod býva-
lou starou poliklinikou začali práce 
na rekonštrukcii historickej pivni-
ce. OZ Jungpereg 1632 bude túto 
pivnicu využívať na prezentačné 
účely, semináre, rôzne oficiálne 
stretnutia a vínne cesty na pro-
pagáciu vinárstva, vinohradníctva  
a samotného vína.
Činnosť sa začala po tom, čo všet-
ci poslanci MsZ schválili tento zá-
mer. Úpravy sa robia za súkromné 
peniaze, ale priestory bude môcť 
využívať aj mesto Senec.
Víno vždy patrilo k Sencu, ale v no- 
vodobej histórii sa na to akoby po-
zabudlo. OZ Jungpereg 1632 plá-
nuje vrátiť naše mesto opäť na ma- 
pu Malokarpatskej vínnej cesty a to 
už počas tohoročnej jesene. Svoju 
úlohu zohráva aj Mestské múze-
um, s ktorým OZ Jungpereg 1632 
konzultuje históriu tejto časti mesta  
a stavebné úpravy. Pivnica teraz 
prechádza úpravami, ale všetky 
prvky pôvodnej architektúry sa  

zachovajú. Už počas upratovania 
sa podarilo objaviť staré scho-
disko, ktoré je už obnovené a bude 
slúžiť ako vstup do podzemia.  
Nad ním bude vinohradnícky 
domček, ktorý bude vybudovaný 
podľa starej seneckej architektúry.
Na mieste si obyvatelia tejto loka-
lity určite všimli prieduchy, ktoré 
vyčnievajú nad terénom. Napriek 
fámam nejde o žiadne stĺpy,  
ale o vyvýšenie jestvujúcich prie-
duchov na vetranie podzemných 
priestorov, ktoré vandali neustále 
upchávali domovým odpadom.  
Pri prácach bolo vyvezených 15 
fúr odpadu. 
Pri rekonštrukcii pivnice sa robi-
lo veľa vonkajších čistiacich prác  
a vo vnútri si stav pivnice vyža-
duje údržbu pôvodných tehál, 
prípravu elektrických rozvodov, 
celkovú rekonštrukciu priestorov, 
podlahy, sociálne zariadenia a vi-
zuálnu úpravu. A čo bude výsled-
kom? Čisté okolie, využitá pivnica,  

zachovanie historickej pivnice  
a Senec sa opäť ocitne na vinár-
skej mape.
Spýtali sme sa v Mestskom 
múzeu v Senci
• Na čo slúžila pivnica?
Slúžila budovám, ktoré tu existova-
li. V pamäti najstarších Senčanov je 
ešte živá spomienka na základnú 
školu, ktorá tu pôsobila pred po-
liklinikou. Tá bola presídlená v 30. 
rokoch 20. storočia do dnešných 
priestorov staršej časti základnej 
školy Alberta Molnára Szencziho. 
Už je menej známe, prečo vznikla 
táto škola na uvedenom mieste.  
Pri tom je to zaujímavý príbeh  
zo 70. rokov 19. storočia, ktorý sa 
dokonca spája aj s históriou Turec-
kého domu. Ten vtedy slúžil potre-
bám obecného domu, bol však  
vo veľmi nepriaznivom stave. Ma-
jiteľom budovy bolo Esterházyov-
ské panstvo, na ktoré sa Senčania 
obrátili s prosbou, aby im dovolili 
chátrajúci obecný dom zbúrať  
a na pozemku postaviť nový aj  
s obecnou školou. Esterházyovci 
však tejto prosbe (kvôli historic-
kej hodnote budovy!) nevyhoveli 
a mestečku ponúkli pre uvedené 
účely iné zo svojich panských bu-
dov v Senci. Tak sa obecný dom 
zriadil v budove menšieho panské-
ho hostinca na námestí a školu vy-
budovali na mieste domu panské-
ho debnára. Tu sa v genéze pivni-
ce dostávame niekde na začiatok, 
pretože dom panského debnára 
s veľkou pivnicou sa spomína  
na tomto mieste už aj v 18. sto-

ročí. Je tu teda silný predpoklad,  
že pivnica oživená a prispôsobe-
ná novým potrebám tu existuje už  
od tých čias. 
• Akým spôsobom spolupracuje 
múzeum s OZ Jungpereg 1632 na 
úpravách pivnice? Zachová sa jej 
historická hodnota?
S OZ Jungpereg 1632 sme spo-
lupracovali už aj v inom sme-
re (napr. pri výbere názvu OZ).  
Je potešiteľné, že sa do realizácie 
nepustili bez zisťovania historické-
ho pozadia. Aj keď nejde o kultúr-
nu pamiatku, otázku sme konzul-
tovali aj s odborníkmi venujúcimi 
sa pamiatkovej ochrane. Osobne 
sa teším, že sa na seneckom „Pin-
cešori“ konečne niečo aj zachová 
a pritom to bude slúžiť aj k dobru 
verejnosti. Pohľadu na vybagrova-
né jamy po starých pivniciach som 
si tu totiž už užil dosť.

Dom a pozemok panského 
debnára („Pintérlak“) s čís-
lom 253 na komasačnej mape  
z roku 1860

Pripravila Martina Ostatníková

Pozvánka
Dňa 7.9.2016 o 16:00 v MsKS Senec, 
Námestie 1. mája 2, Senec sa bude ko-
nať verejné zhromaždenie, na ktorom 
budú odprezentované kroky spoločnos-
ti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 
ohľadom dobudovania 3. etapy výstav-
by skládky odpadov. Občania mesta 
Senec a okresných obcí majú možnosť 
zúčastniť sa na tomto zhromaždení.
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30.6.2016 mestské zastupi-
teľstvo schválilo všeobec-
ne záväzné nariadenie 
(VZN) č.2/2016 ako to vy-
žaduje zákon o odpadoch.
Zavádza sa v ňom povin-
nosť občanov triediť svoje 

odpady. V nádobách na zmesový odpad má 
končiť len odpad, ktorý nie je možné ďalej 
triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať 
akékoľvek stavebné odpady a podobné od-
pady (zemina, kamene, popol, drevo,...), pa-
pier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný 
odpad, elektroniku, batérie, nebezpečné od-
pady, pneumatiky, textil.
Mesto zabezpečuje zber papiera, plastov, 
kovov a skla ako doteraz - prostredníctvom 
vriec a kontajnerov. Do nádob na plasty pat-
ria po novom aj viacvrstvové kombinované 
obaly (tzv. tetrapaky) od mlieka, smotany, 
vína, ovocných štiav a džúsov. Žlté kovové 
zvony budú postupne nahrádzané plastový-
mi kontajnermi.
Od januára 2017 začne mesto aj so zbe-
rom biologicky rozložiteľného odpadu zo 
záhrad, parkov a cintorínov. Do rodinných 
domov a rekreačných oblastí budú distribu-
ované hnedé plastové nádoby, ktoré budú 
hradiť občania. Kuchynský biologický odpad 
bude možné odovzdávať na zbernom dvore.
PODNIKATELIA POZOR! 
Mesto zabezpečuje zber triedeného odpa-
du len pre občanov! Podnikatelia si musia 
sami zabezpečiť odvoz a zhodnotenie trie-
deného odpadu vznikajúceho pri výkone ich 
podnikateľskej činnosti. Obzvlášť sa to týka 
reštaurácií a kuchýň, ktorým zákon zakazuje 

ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský od-
pad do nádob určených na zber komunálne-
ho odpadu alebo zbavovať sa ho vypúšťaním 
do verejnej kanalizácie. Ak si prevádzkovateľ 
kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďal-
šie nakladanie sám, musí mať na tento účel 
uzatvorenú zmluvu so subjektom oprávne-
ným na nakladanie s týmto odpadom.
Takmer všetky vytriedené odpady môžu 
občania odovzdať na zbernom dvore. 
Okrem:
• drobné stavebné odpady sa zbierajú v areá-
li skládky odpadov na Červenom majeri,
• nepoužité a staré liečivá je povinná prevziať 
každá lekáreň,
• autobatérie a pneumatiky sú povinní pre-
vziať všetci predajcovia,
• nebezpečné odpady sa zbierajú 2krát  
v roku počas jarného a jesenného upratova-
nia na Kalinčiakovej 19, kde sídli Odbor ve-
rejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec,
• elektroodpad sa bude zbierať 2krát ročne. 
Celoročne je možnosť odovzdať veľmi malý 
elektroodpad do 25cm na Mestskom úrade 
počas pracovnej doby alebo v maloobchod-
nej predajni.

Zakazuje sa odovzdávať elektroodpad, aku-
mulátory a nebezpečné odpady pouličným 
zberačom.
Porušenie VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi je priestupkom, ktorý je možné po-
stihnúť pokutou do 1500 eur.
Podrobnejšie informácie o triedení nájdete 
v „manuáli triedenia“ na internetovej stránke 
mesta Senec v sekcii odpadové hospodár-
stvo už čoskoro.                                           mg

AKTUÁLNE

Rekonštrukcia zvonov
V kostole Sv. Mikuláša prebieha rekonštrukcia 
elektrickej časti pohonu zvonov. Preto sme sa  
opýtali Ing. Gabriela Agárdyho:

• Odkedy sú zvony kostola elektrifikované?
Ako 25 ročný som sa do toho pustil v roku 1975. 
Vtedy ma pán prelát Harsányi požiadal, aby 
sme uľahčili prácu kostolníkovi, aby nemusel 
denne niekoľkokrát zvoniť ručne. V tých časoch 
sme sami vyrábali snímače polohy, navrhovali 
a vyrábali plošné spoje elektroniky – skrátka 
spôsobom „urob si sám“, nakoľko na tento účel 
nebolo možné zohnať nič. Podotýkam, že me-
chanické časti pohonu (motory, hlavy, reťaze, 
laná, atď.) sú pôvodné a už 41 rokov dobre slú-
žia. Elektronická časť však už raz bola menená 
v roku 1997, za podpory mesta. Elektronika má 
priemernú životnosť 10-15 rokov, pri dobrom 
návrhu obvodov maximálne 20 rokov. Hlavný 
dôraz musí byť venovaný účinnej protiblesko-
vej ochrane elektronických častí, čo sa nám aj 
podarilo. Od poslednej výmeny už uplynulo 19 
rokov a blíži sa tak teoretický ako aj praktický 
koniec životnosti elektronických súčiastok.
• Ako prežila elektronika požiar kostola  
v roku 1981?
Elektronická časť aj s časovacím programo-
vateľným automatom v sakristii vyhorela celá,  
ale časť vo veži to prežila „bez väčšej ujmy  
na zdraví“. Vyhoretá časť sa postavila znovu  
a slúžila až do roku 2012, kedy sme nasadili mo-
derný priemyselný riadiaci mikropočítač.
• V čom tkvie rekonštrukcia elektrickej časti 
vo veži?
Mení sa celý silnoprúdový rozvádzač z dôvodu 
opotrebovanosti, ale aj z dôvodu zmeny no-
riem a predpisov. Oceľovoplechová izotermická 
skrinka slaboprúdovej časti je zachovalá, vydrží 
ďalších 20 rokov, preto meníme len vnútornú 
časť a nemusíme prerábať kabeláž. Naprojek-
tovali sme kompatibilnú stykovú svorkovnicu, 
takže výmena sa dá urobiť do jedného dňa. 
Tiež sa menia „socialistické“, na kolene vyrába-
né snímače polohy za moderné indukčné pri-
bližovacie snímače. Mení sa aj vyše 40 ročná 
kabeláž snímačov.
• Kedy plánujete ukončiť rekonštrukciu?
Prípravy trvali asi tak pol roka, aby sa rekon-
štrukcia dala zvládnuť do jedného-dvoch dní. 
Do konca augusta tohto roku by to malo všetko 
fungovať. Potom následne budeme meniť pohy-
bujúce sa mechanické časti ako laná a reťaze. 
Výkyvné ložiská - ktoré sú z tanku, vtedy sa dali 
načierno zohnať - určite mňa prežijú, stačí ich 
premazať a otočiť vonkajší prstenec na opačnú 
stranu. Motory sú v poriadku tiež. Takto sa bude 
môcť zvoniť, dúfajme, ďalších 20 rokov bez väč-
ších problémov. Mňa však čaká najdôležitejšia 
práca: nájsť nasledovníka, ktorý bude udržo-
vať systém v chode ďalších 40 rokov! - red -

Protipovodňové opatrenia sú opäť témou leta
Letné prívalové dažde zaúradovali aj ten-
to rok, najviac zasiahli Tehelnú ulicu. Mesto 
iniciovalo stretnutie s investorom stavby 
za Tehelnou ulicou, ktorý uznal, že veľ-
ká rozostavanosť stavby značnou mie-
rou prispela k zatopeniu Tehelnej ulice  
a prisľúbil náhradu škody dotknutým obyvate-
ľom tejto lokality.
Problém s prívalovými dažďami vyrieši až vy-
konanie všetkých troch etáp protipovodňových 
opatrení v zmysle schváleného Generelu daž-
ďovej kanalizácie. I. a II. etapa rieši systém od-
vodnenia do jazierka Kövécstó a odvodnenia 
severozápadnej časti mesta cez sedimentačné 
nádrže a čistiace objekty do Strieborného ja-
zera. III. etapa rieši odvodnenie severnej časti 
mesta pozdĺž štátnej cesty II/503 taktiež do se-
dimentačnej nádrže II. etapy.
Pre zámery I. a II. etapy sú už vydané všetky 
vodoprávne povolenia a prebehol aj výber do-
dávateľa. Aj pre III. etapu mesto požiadalo o 
vodoprávne povolenie, no riešenie zložitých 
majetkovo-právnych vzťahov môže výrazne 
oddialiť realizáciu tejto etapy.
Všetky ostatné plochy určené na výstavbu  
v rámci katastra mesta sú v Genereli dažďovej ka-
nalizácie riešené systémom vytvorenia retenč-

ných nádrží navzájom prepojených s konečným 
odvádzaním dažďových vôd do Čiernej vody. 
Tieto zámery však nebude financovať mesto,  
ale budú zapracované do podmienok develo-
perom uchádzajúcim sa o výstavbu.
Na dva protipovodňové projekty mesto požia-
dalo o dotáciu MŽP SR, ktoré bude na jeseň 
z envirofondu prideľovať dotácie na tento účel. 
Po získaní prostriedkov sa môžu začať práce.

Nové VZN o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob-
nými stavebnými odpadmi zaviedlo POVINNOSŤ triediť!



4 SENČAN september 2016SPEKTRUM

• Chválime seneckých rybárov: Ladislav Sza-
bo, Štefan Kakaš a Milan Tacho svojou skutoč-
ne obetavou prácou dňa 8.7.2016 vyťahovali 
mŕtve (smradľavé ryby) z Kövécstó, kde došlo 
k ich hromadnému úhynu zatiaľ z neznámeho 
dôvodu. Naša Mestská polícia okamžite rea-
govala po nahlásení úhynu rýb a zaistila účasť 
veterinárnej správy aj dobrovoľných rybárov.

• Naše naj... kuchárky
Nedá mi, aby som nepochvália a nevzdala 
úctu kuchárkam z našej MŠ na Košickej ulici 
pod vedením pani vedúcej Mariky Gottgei-
selovej. Onedlho odchádzam do dôchodku  
a je mojou povinnosťou  poďakovať sa za ich 
namáhavú prácu v podobe kvalitnej, pestrej  
a výdatnej stravy. Polievky sú výborné a druhé 
jedlá rozmanité so šalátmi z čerstvej zeleniny 

či v letnom alebo zimnom období. Ráno sa 
rodičia detí pýtajú, čo bolo predchádzajúci 
deň na obed, nakoľko deti doma hovoria, že to 
bolo „mňam, mňam“.
Za ich kladný prístup k deťom, milý úsmev  
a pekné slovo im patrí obrovská vďaka, Želám 
všetkým materským školám, aby mali také ku-
chárky, aké sú v našej materskej škole.

Emília Smolková
• Karháme vandalov, ktorí polámali novú vý-
sadbu stromov na piatom jazere. Stalo sa to  
z pondelka 4. júla na utorok 5. júla. Jedná sa  
o 3 zlomené stromy.

• Milí Senčania, asi každý z nás prerába, 
opravuje si svoj byt. Pri tejto príležitosti si za-
voláme odborníkov. Dobrých a kvalitných od-
borníkov v Senci nie je až tak veľa, preto nie-

ktorí využívajú túto situáciu pre seba. Chcem 
apelovať na všetkých Senčanov, aby nena-
leteli majstrovi zo Senca, ktorý vás pripraví  
o peniaze (napríklad ak je cena za materi-
ál cca 300 eur a vy zaplatíte 800 eur). Buďte 
opatrní Senčania, hlavne vy, ktorí prerábate 
byt alebo dom. Senčan

• Situácia sa  opakuje každý týždeň, v piatok 
cca o 14.00 hodine odvezú smeti a do jednej 
hodiny sú obidva kontajnery úplne plné. Dva 
kontajnery sú určené na komunálny odpad, 
ale skončí v nich naozaj úplne všetko. Pro-
sím vás o zverejnenie týchto fotografií, možno  
si to poniektorí obyvatelia osady uvedomia,  
že máme aj zberný dvor, kam väčší odpad  
môžu odviesť bez poplatku.

Chválime, Karháme

Denne sa stretávame  
s konfliktnými situá-
ciami, ktoré sa môžu 
vystupňovať a prerásť  
do nepríjemných vý-
mien názorov a sporov. 
Takto rozhnevaní ľudia 
si následne nevedia 
prísť na meno a vzájom-
ne sa vyhýbajú spoloč-
nej komunikácii, ktorú 
znižujú na minimum. 
Častokrát tak prídeme o priateľa, suseda, ob-
chodného partnera, zamestnanca, kolegu alebo 
sa v sporoch môžu ocitnúť aj celé rodiny a spor 
môže trvať celé týždne, mesiace a aj roky.
Na riešenie vyhrotenej situácie existuje špecialis-
ta, ktorý je nestranný (nezaujatý) voči sporiacim 
sa stranám. Je to mediátor, ktorý hľadá spoločnú 
cestu, ktorá by bola priechodná pre obe rozhne-
vané strany a jeho cieľom je dosiahnuť vzájomnú 
dohodu znepriatelených strán (podmienky, ktoré 
budú obe strany akceptovať a riadiť sa nimi), a/
alebo obnoviť komunikáciu a vzťahy medzi na-
hnevanými osobami.
Mediátor sporné strany nesúdi, nedáva im  
za vinu, kto pochybil. Mediátor nesúdi minulosť, 
ale pracuje s budúcnosťou a vytvára pevný zák-
lad, na ktorom sporné strany začnú stavať pozi-
tívny vzťah a pravidlá-podmienky ďalšieho spolu-
nažívania a spolupráce.
Výsledkom mediácie je mediačná dohoda, kto-
rá je záväzná pre obe strany (ako každá klasická 
dohoda uzatvorená medzi dvomi alebo viacerými 
stranami). 
Mediačnú dohodu je možné potvrdiť súdom, ale-
bo sa môže spísať vo forme notárskej zápisnice  

a stáva sa exekučným titulom = je teda záväzná 
a nárokovateľná = vymahateľná. 
Mediátor musí spĺňať viacero podmienok z etic-
kého kódexu a jednou z nich je aj mlčanlivosť. 
Ide o veľmi dôležitý a citlivý fakt, pretože ak by sa 
spor riešil súdnou cestou, súdne pojednávanie 
je verejné a všetci zúčastnení na súde sa môžu 
dozvedieť veľmi citlivé informácie zo života spo-
riacich sa strán.
Mediácia je dobrovoľný, mimosúdny a neverejný 
proces, ktorý je rýchlejší a lacnejší ako riešenie 
sporu súdnou cestou. Môže trvať niekoľko sedení 
(niekoľko dní, týždňov, ale maximálne 6 mesia-
cov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak). Cenové 
náklady mediácie sú niekoľkonásobne nižšie, 
ako riešenie súdnou cestou. 
Mediácia sa môže vykonávať aj v prípade, že už 
bol podaný návrh na súd a v závislosti od štádia 
súdneho pojednávania môže nastať situácia, že 
strany spor vyriešia mediačnou dohodou, ktorú 
predložia súdu. Súd následne mediačnú dohodu 
akceptuje a vráti súdne poplatky vo výške 30%, 
50% alebo až 90% vstupného poplatku, ktoré ža-
lobca zaplatil pri podaní návrhu na súd.
Mediáciou sa dajú riešiť aj tieto spory:
• susedské spory/nezhody, obťažovanie hlukom, 
prachom, dymom, odpadmi, zvieratami,
• konflikty občanov s inštitúciami, reštauráciami, 
dopravcami, spory medzi mestami alebo obcami 
navzájom, ochrana osobnosti, spory o náhradu 
škody,
• rodinnoprávne spory, úprava rodičovských 
práv, výživné, bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov, generačné nedorozumenia, dary, pô-
žičky, dedičské spory, vysporiadania podielové-
ho spoluvlastníctva
• obchodné záväzkové spory, vzťahy medzi pod-

nikateľmi, spory medzi veriteľom a dlžníkom, vy-
sporiadanie podielového spoluvlastníctva medzi 
spoločníkmi firmy, 
• spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov, 
obťažovanie na pracovisku, bossing, mobing, 
šikana na pracovisku, spory s kolegom alebo 
nadriadeným, spor zamestnancov navzájom, 
zamestnanec a zamestnávateľ, výpoveď, nevy-
platenie mzdy, 
• environmentálne konflikty 
Väčšina mediátorov poskytuje úvodnú konzul-
táciu na posúdenie prípadu bezplatne, preto 
nemusíte mať obavy osloviť mediátora. Zoznam 
akreditovaných mediátorov vedie Ministerstvo 
spravodlivosti SR na svojej web stránke.

M. Urbanovič, mediátor

POZVÁNKA
Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci 

pozýva svojich členov na 
tradičné stretnutie pri príležitosti mesiaca 

úcty k starším 
Termín: 5. október 2016 (streda) o 16:00

Miesto: SOŠ Kysucká 14

Na posedení si zaspomíname na našich 
členov, ktorí nás opustili za posledný rok, 
zároveň zablahoželáme našim 80., 85., 

90. ročným jubilantom. Večera a príjemná 
hudba je zabezpečená, Vaše stoly môžete 

obohatiť domácimi dobrotami.
    Termín záväzného prihlásenia:

26., 27., 28. septembra medzi 14-17:00  
v KD.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!         
Helena Majorová, vedúca KD

Pri sporoch môže pomôcť mediácia
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Stavba križovatky Blatné skrývala osadu z obdobia 5 000 rokov pred Kristom
Z tlačovej správy Národnej diaľničnej spo-
ločnosti, ktorá obletela slovenské médiá, sa 
Senčania mohli dozvedieť o archeologickom 
náleze, ktorý sa podarilo odhaliť pri prieskume  
pozemkov pod plánovanou stavbou diaľničnej 
križovatky Blatné na D1. Ide o unikátny nález 
– sídlisko z obdobia neolitu (mladšej doby ka-
mennej) z čias 4 000 až 5 000 r. pred Kristom.
Ako sa v správe ďalej píše, „geofyzikálny 
prieskum identifikoval na severnom území 
(smer do Bratislavy) 13 plôch a na južnom 
území (smer do Trnavy) 43 plôch s výskytom 
objektov, identifikovaných a kompletne pre-
skúmaných bolo viac ako 400 archeologic-
kých nálezov.“
Nakoľko sú významné archeologické nálezy 
odkryté pri stavbe križovatky Blatné, sme zis-
ťovali od generálneho riaditeľa Archeologickej 
agentúry s.r.o. Františka Žáka Matyasowszké-
ho, PhD., PhDr., Mgr.:
„Predbežne môžeme povedať, že sme potvrdi-
li existenciu „osady z mladšej doby kamennej-
-neolitu“, ktorú možno na základe objavených 
artefaktov prisúdiť kultúre s mladšou lineárnou 
keramikou. Existovala tu už v období cca 5 ti-
síc rokov pred Kristom. Podľa predbežných 
výsledkov tu bolo až 10 neolitických obydlí 
(„dlhých domov“), čo je podľa nás skutočne 
výnimočný archeologický objav.“
V ďalšom výskume sa zatiaľ pokračovať nebu-
de, pretože ako nám napísal „predmetom zá-
chranného archeologického výskumu boli len 
plochy, ktoré boli bezprostredne na území vý-
stavby. Keďže terénny archeologický výskum 
je deštrukčná metóda, je veľmi dobré, že zvyš-

ná časť osídlenia zostane naďalej nedotknutá 
v zemi. Keď nami objavené archeologické ob-
jekty a nálezy „vydržali“ toľké tisíce rokov, tie, 
čo sme neobjavili určite „vydržia“  ešte veľmi 
dlhú dobu pre ďalšie generácie.  Nevylučujem 
ale v budúcnosti ďalšie možnosti prieskumu, 
najmä neinvazívneho (nedeštruktívneho).“
Archeológovia tu našli atrefakty sídliskového 
či hrobového charakteru, keramiku, bronzové 
náramky a náušnice, strelky, železnú kopiju, 

nožíky či britvy, črepové materiály a sekerky 
či perly.
To, čo Senčanov určite zaujíma, je vplyv vyko-
pávok na práce. Spýtali sme sa priamo v NDS:
„Terén sa momentálne pripravuje na výstavbu. 
Vplyv objavu na lehotu výstavby je len zane-
dbateľný,“ napísala hovorkyňa NDS Michaela 
Michalová. Výstavba by mala byť ukončená  
v decebri 2017.

MO

Na južnej strane Slnečných 
jazier sa už druhý rok konal 
Vínny festival v Senci. Výrob-
covia kvalitných vín zo Slo-
venska, Moravy, Maďarska a 
Talianska predstavili pestrý 
výber tohto lahodného moku 
rôznych odrôd. Spestrenie fes-
tivalu kultúrnym programov  
a umiestnenie priamo v areáli 
jazier prilákalo nielen Senčanov, 

ale aj turistov, ktorí sa vrátili aj 
po prívalovom daždi, čo zalial 
priestor tak, že sa personál ocitol 
po členky vo vode. Veď výborné 
víno, dobrá nálada a posedenie  
s priateľmi stojí za to.
Organizátormi festivalu sú 
OZ MŠK Senec v spolupráci  
s mestom Senec, SCR Senec  
a OZ Jungpereg 1632.
                                              MO

Výborné víno, nálada a priatelia

Dvojkoncert kapely Horkýže Slíže 
a Monkey Business vo vynovenom 
seneckom amfiteátri bol doslova 
triumfom! Množstvo ľudí, fantas-
tická nálada a krásne prostredie 
prispeli k tomu, že fanúšikovia aj 
samotní umelci majú nezabud-
nuteľný zážitok. Spojenie popu  
s punk-rockom sa ukázalo ako 
dobrý krok a to najmä preto,  
že obe kapely sú známe príslo-

večným humorom. Matěj Ruppert  
z Monkey Business nezostal nič 
dlžný svojej povesti a predviedol 
sa v bomba trenkách s nápisom 
Senec, ktoré si zaobstaral špeci-
álne pre túto príležitosť! Slovenská 
aj česká kapela si koncert natoľko 
pochvaľujú, že by si radi podobné 
vystúpenie zopakovali. Začali do-
konca snívať o spoločnom songu!
Zdroj: MsKS a Propaganda House

Dvojkoncert Horkýže Slíže a Monkey Business
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Letný tábor, ktorý už desaťročia organizujú sa-
leziánski spolupracovníci pod hlavičkou spe-
váckeho zboru Radosť a pod vedením Ferka 
Podolského, je už niekoľko rokov stabilne v 
Jedlinách. Prečo? Výborne tam varia, rozmiest-
nenie chát a ihrísk v areáli presne vyhovuje po-
trebám tábora a nie je tu signál. 
Trendom v táboroch je už dlhšie to, aby animá-
tori dokázali odpútať deti od techniky a urdža-
li ich pozornosť počas hier v prírode a medzi 
deťmi. A letný tábor Radosti má ešte pridanú 
hodnotu, ktorou je duchovný program. Rok 
2016 vyhlásil Svätý Otec František za rok milo-
srdenstva a práve to bolo témou tábora. Počas 
siedmich dní sa deti učili „variť“ guláš lásky. 
Pod vedením Jožka Lančariča, SDB, ktorý je 
duchovným otcom zboru, každý deň pridávali 

nové ingrediencie, ktoré k láske potrebujeme.
V dvoch turnusoch tu staršie i mladšie deti a 
mládež zažili množstvo hier v prírode, nočnú 
hru, diskotéku, mali k dispozícii bazén a hlavne 
vytvorili rodinné spoločenstvo.
Tím animátorov je správne namiešaný z rodičov, 
ktorí už majú nejaký ten rôčik starostlivosti o deti  
za sebou a mládeže, ktorá prináša nadše-
nie a nové nápady. Špeciálne pochválime 
programový tím, ktorý mesiace dopredu  
a potom aj počas tábora pripravuje všetko po-
trebné.
Prvý turnus, v ktorom boli mladšie deti, navští-
vili aj dvaja najvyšší muži Senca, primátor Ing. 
Karol Kvál a viceprimátor Ing. Dušan Badinský.
Tento tábor má dlhú tradíciu, vychováva no-
vých animátorov a pomáha deťom zábavne 

a zmysluplne tráviť voľný prázdninový čas. 
Skúškou správnosti toho, že je to  naozaj 
skvelý tábor, sú slzičky detí, ktoré sa domov 
aj tešia, ale radšej by zostali ešte pár dní. MO

Deti zo speváckeho zboru Radosť a ich kamaráti sa tešili z leta v tábore Jedliny

Toto leto sa už štvrtý rok konal farský tábor 
Laboratórium. Stalo sa tak v rekreačnom za-
riadení Jedliny, ktoré sa na týždeň premenilo 
na archeologický tábor plný mladých dob-
rodruhov. 
Pod vedením skúsených animátorov sa 67 
detí odhodlalo putovať po stopách pokladu, 
o ktorom hovorila starodávna kniha. Puto-

vali sme po „Svätej zemi” presne po tých 
miestach, na ktorých Ježiš vykreslil podo-
benstvá, príbehy z Biblie, ktoré nám znázor-
ňovali jednotlivé skutky telesného a duchov-
ného milosrdenstva. Na zábavnej, ale napí-
navej ceste si deti nielen nacvičovali skutky 
milosrdenstva, ale museli splniť aj viacero 
úloh – napr. hľadanie ukrytého pokladu alebo 

rozlúštenie zašifrovanej knihy. Po týždni pu-
tovania sme šťastne došli do cieľa a objavili 
ten najväčší poklad. 
Za úspešný priebeh tábora chceme poďako-
vať Bohu, kňazom seneckej farnosti, animá-
torom, všetkým sponzorom a rodičom detí. 
Tešíme sa na vás aj budúci rok!

Za organizačný tím – Ľuboš Bača

Farský tábor Laboratórium – dobrodružná výprava za milosrdenstvom
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ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA/
ANWALTSKANZLEI/LAW OFFICE

si  dovoľuje svojim klientom oznámiť, 
že spoločnosť zmenila svoje sídlo, 

ktoré sa nachádza na adrese: 

Lichnerova 6, 903 01 Senec 
(1.poschodie, nad cukrárňou Balkán).

Ostatné kontaktné údaje ostávajú 
nezmenené:

tel.: 421 911 120 375
@ dana.marton@marton-partner.sk

www.marton-partner.sk

Riadková inzercia

• Prepustím 2 hrobové miesta na cintoríne 
v Senci oproti Bille. 
Podmienky na č.: 0918756368

• VN - JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký jazyk pre dospelých 
organizuje Mgr. Viola Nováková na ZŠ Ta-
jovského Senec
2 hodiny týždenne celý školský rok 2016-
2017
Zápis:  8. 9. 2016 od 16,00 do 19:00 hod.
            13. 9. 2016 od 16,00 do 19:00 hod.  
             na ZŠ Tajovského Senec
T. č.: 0905 662 504, 
www.jazykovekurzyvn.sk

• Hľadám min. 2-izbový byt najlepšie  
s pivnicou, balkónom (nie je podmienkou), 
v prípade vyššieho podlažia s výťahom. 
Na dlhodobý, seriózny prenájom do 400 
eur vrátane energií. 
Kontakt: 0915259697. 
Vopred ďakujem.

Sami a s nami
psychologicko-sociálna intervencia nielen pre závislých klientov

Ste sami? Hľadáte program ako využiť čas a zároveň chcete stretnúť 
niekoho nového? Pridajte sa k nám! Prostredníctvom organizácie 
Lepšia cesta, n.o. otvárame s podporou mesta Senec úplne nové 
skupinové sedenia. Prísť môže každý, kto sa cíti sám a má pocit,  
že sa potrebuje podeliť o svoj životný príbeh či chce stretnúť nových 
ľudí. Sedenia budú prebiehať každý štvrtok od 8.9.2016 od 17:00 – 
18:30 v priestoroch Lepšia cesta, n.o. Nám. 1.mája 2 Senec (vchod 
z boku MsKS). V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Janu Beňuškovú 
0904 304 304, ktorá urobí vstupný pohovor. Tešíme sa na Vás!

Nezabudnite relaxovať!!!
Pre všetkých, ktorí majú pocit, že žijú rýchlo, potrebujú fyzické a zá-
roveň aj psychické uvoľnenie, no nevyhovuje im aktívne cvičenie, robí 
Lepšia cesta aj naďalej relaxáciu.
Psychické a fyzické uvoľnenie môže znížiť prežívanie chronických bo-
lestí, i pomôcť odstrániť psychické nevyrovnané stavy, či depresie. 
Relaxácia je tiež vhodná metóda pri nadmernom alebo dlhodobom 
strese, stavoch vyčerpania alebo zníženej schopnosti odpočívať. 
Relaxujeme každý štvrtok o 19:00 v priestoroch Lepšia cesta, v MsKS. 
Vzhľadom na kapacitu miestnosti a rovnako samotného pohodlia 
relaxujúcich môže u nás relaxovať max. 10 ľudí naraz. Preto je po-
trebné sa objednať a priniesť si karimatku alebo deku. Teší sa na Vás  
Mgr. Jana Beňušková 0904 304 304.

Prijmeme pracovníkov do strážnej služby v Senci.  
Vítaný preukaz  odb. spôsobilosti.  Kontakt:  0905880121  
alebo mango@dis.sk.
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09.09.2016
prvý festivalový deň

HLAVNÝ PROGRAM

Park oddychu Amfiteáter
 – hlavné pódium

15.00  „Zázračný automat“. Teatro Tatro. 
16.00  „Zázračný automat“. Teatro Tatro.
Pre divákov od 6 rokov. Vstupné na každé pred-
stavenie je 5 eur. 
Kapacita hľadiska je obmedzená, sedenie je 
voľné.
21.30  „Kwadratura Konia“. Movement The-
atre Group. Poľsko. 
Pre dospelých divákov. Vstupné 15 eur. 
Kapacita hľadiska je obmedzená, sedenie je 
voľné.

Park oddychu Amfiteáter – altánok

08.30  „Lili (batolárium)“. Féder Teater. 
09.30  „Lili (batolárium)“. Féder Teater.
Pre divákov od 6 mesiacov do 3 rokov. Vstup-
né 2,50 eur. Kapacita batolária je obmedzená, 
maximálne 12 detí.
11.00  „Veselá vandrovka“. Divadlo TUŠ. 
14.00  „Žofka a Žofka“. Lucia Hivešová.
Organizované predstavenia pre školy.
16.00  „Kisgömbőc”/ „Hamčo”. Bóbita Báb-
szinház. Srbská Vojvodina. 
Predstavenie v maďarskom jazyku. Pre divákov 
od 2 rokov.
18:00  „Príbehy z maringotky“. Divadlo 
ZkuFraVon.
Rodinné predstavenie pre divákov, čo už čítať 
vedia. Vstupné na každé predstavenie 2,50 eur. 
Kapacita hľadiska je obmedzená, sedenie je 
voľné.

Park oddychu Amfiteáter
 – zóna dielňa

10.00  „Tri prasiatka“. Výtvarná tvorivá diel-
ňa na motívy knihy Tri prasiatka pod vede-
ním jej ilustrátora Vladimíra Krála. 
12.00  „Výtvarná tvorivá dielňa“. Andrea 
Černá ZUŠ Senec.
14.00  „Keramický ateliér“. Vedie Lucia Čar-
nogurská.
Organizované dielne pre školy.
16.00  „Dielničky so Šidielkom“. OZ Šidielko.
18.00  „Výtvarný happening pre dospelých“. 
Katarína Zemková.
Vstupné na jednotlivé dielne je 2,50 eur. Kapa-
cita dielní je obmedzená.

MsKS Senec – kinosála

10.00  „Nám sa ešte nechce spať“. Bratislav-
ské bábkové divadlo. 
Organizované predstavenie pre školy.
17.00 „Kým nacionalista zakikiríka“. Znudy 
ľudu. 
Ochotnícke divadlo MsKS Senec. Pre divákov 
od 15 rokov. Vstupné 4 eurá.
19.30  „Veselá vdova“. Záznam divadelného 
spracovania známej operety Franza Lehára. 
Vstupné 8 eur.

MsKS Senec LABYRINT Galéria
– Výstava

„Ešte sa len učíme :-)“. Výstava semes-
trálnych prác študentov divadelnej a báb-
karskej scénografie v bakalárskom stupni 
na Divadelnej fakulte VŠMU. Výstava trvá 
08.09. – 23.09.2016. Vstup voľný.

Park oddychu Amfiteáter
– literárny stan – Výstava

Ilustrácie. Vlado Král. Vstup voľný.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Park oddychu amfiteáter 
– literárny stan

10.00  „Literárne stretnutie so Slovenským 
pedagogickým nakladateľstvom Mladé letá“. 
13.00  „Ako išlo vajce na vandrovku/Tri pra-
siatka“.
Beseda s ilustrátorom Vladom Králom a zá-
stupkyňami vydavateľstva Buvik.
15.00 „Cesta okolo sveta“. Švandenie a tvo-
renie s divadlom JAJA.
Organizovaný program pre školy.   
17.00 „Károly Fellinger, Szárasz Pál, Erika 
Nagy“. 
Čítanie a diskusia v maďarskom jazyku.
19.00 „Hodinka s...Dadom Nagyom“. Talk-
šou Moniky Macháčkovej. Vstup voľný.

Pódium pred MsKS a dianie na ulici

10.00 – 18.00  „Pouličné klauniády, žonglér-
ske čarovanie, bublinovanie a kadečo iné...“ 
Cirkus kus, Divadlo Agapé. 
Pre divákov akéhokoľvek veku.
18.00 „Environmental“. Mačky vo vreci, ZUŠ 
Senec.
20.00 „Kabinet Dr. Van Helsinga“. Divadlo 
na vysokej nohe. 

/Privátne sanatórium pre nesmierne talen-
tované a choré duše/. 
Pre divákov, ktorí už čítať vedia. Vstup voľný.

MsKS Senec LABYRINT

“Inscenácia ako východisko výuky”. THe-
atr Ludem. Dramatodielňa pre pedagógov 
pod vedením Hany Volkmerovej a Tomáše 
Volkmera, Česká republika.
Kapacita obmedzená – je nutné sa prihlásiť. 
Cena workshopu 15 eur.

Slnečný festival 
na seneckých školách

09.00 „Loutkování“. THeatr Ludem. Drama-
todieňa pre deti, Česká republika.
10.00 „Loutkování“. THeatr Ludem. Drama-
todieňa pre deti, Česká republika.
Organizované podujatia  pre senecké školy.
10.00 „Cirkusová škola“. Cirkus kus. Dra-
matodieňa pre deti.

„Oddychová“ free zóna
v Parku oddychu Amfiteáter
Hojdi.sk. Vstup voľný.

„Hravá“ free zóna pri MsKS 
Gaming Keep TT. Vstup voľný.

10.09.2016
druhý festivalový deň

HLAVNÝ PROGRAM

Park oddychu  Amfiteáter
– hlavné pódium

16.00 „Trpaslíci z RTVS“. RTVS. Známi det-
skí hrdinovia spievajú deťom. Pre divákov 
od 2 rokov.
Vstupné 3 eurá. Kapacita hľadiska je obmedze-
ná, sedenie je voľné.

Park oddychu Amfiteáter – altánok

09.00 „Batolárium“. Bábkové divadlo na ráz-
cestí. 
Pre batoľatá od 10 mesiacov do 3 rokov a ich 
rodičov.
11.00 „Dobrú chuť vlk“. Bábkové divadlo  
na rázcestí. 
Hra o výnimočnom priateľstve plná humoru  
a nonsensu. Pre divákov od 3 rokov.

www.slnecnyfestival.sk

Senec
9. a 10. september 

2016

SENEC ŽIJE DIVADLOMSENEC ŽIJE DIVADLOM
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SOLAR Hvezdáreň Senec

Astronomická prednáška

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
14. 9. 2016 o 18:00 h

Téma: HELIO- A ASTERO-SEISMOLOGIE: 
DO NITRA SLUNCE  

A JINÝCH VIBRUJÍCÍCH HVĚZD
Prednáša: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Astronomického ústavu UK a Astrono-

mického ústavu AV ČR (CZ)

Helioseizmológia nedávno oslávila polsto-
ročie svojej existencie. Zaradila sa medzi 
štandardné postupy pri výskume Slnka  
a v poslednej dobe aj výskume iných hviezd. 
Túto modernú metódu pozorovania skrytých 
podpovrchových častí Slnka nám vo svojej 
prednáške priblíži popularizátor astronómie, 
vedecký pracovník Astronomického ústavu 

UK a Astronomic-
kého ústavu AV 
ČR, zaoberajúci 
sa slnečnou fyzi-
kou, najmä dyna-
mikou atmosféry 
Slnka a magne-
tických polí.

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

V závere školského roka naša škola,  
ZŠ J. G. Tajovského v Senci, opäť usporiadala 
pre žiakov 2. stupňa trojdňovú Letnú environ-
mentálnu školu. V tomto školskom roku so za-
meraním na vodu, jej znečistenie, ochranu, vy-
užívanie človekom, vodu ako životný priestor 
pre organizmy. Formou prednášok, exkurzií  
a pozorovaní v prírode chceme deťom poskyt-
núť možnosť spoznávať svet okolo nás inak 
ako v školskej lavici na vyučovaní. Prvý deň 
sme s pánom Miroslavom Demkom zo Slo-
venskej ornitologickej spoločnosti pozorovali 
vodné vtáctvo na Trnavských rybníkoch. Po-
zornosti detí neunikli ani iné živočíchy žijúce 
pri vode: pijavice, obojživelníky, hmyz. Druhý 

deň sme sa vybrali do ČOV v Senci, kde sa 
žiaci dozvedeli, aký náročný je proces čistenia 
a úpravy splaškovej vody z domácností a pod-
nikov. Potom sme sa presunuli do Jelky na ko-
lový mlyn na Malom Dunaji. Deti mali možnosť 
spoznať, akým spôsobom silu vody využívali 
už naši predkovia. Posledný, tretí deň, prijal 
naše pozvanie rybár, pán Gabriel Vincze, kto-
rý priniesol aj rôzne rybárske potreby – udice, 
podberáky, háčiky, plaváky, návnady a deťom 
porozprával svoje zážitky z rybačiek. Všetky 
informácie, ktoré deti počas týchto troch dní 
nadobudli, na záver využili pri tvorbe plagátov 
a prezentácií.
Mgr. Oľga Kráľová, Mgr. Monika Švihranová

Letná environmentálna škola 2016

14.00  „Kladivo obce“. Csavar Színház  
z Chotína.
Pre divákov akéhokoľvek veku. Predstavenie  
v maďarskom jazyku.
18.00  „Herkules alebo Dobytie pekla“. Ty-
játr. Rodinné predstavenie pre všetkých, ktorí 
už čítať vedia. Vstupné na každé predstavenie 
je 2,50 eur. Kapacita hľadiska je obmedzená, 
sedenie je voľné.

Park oddychu Amfiteáter
– zóna dielňa

10.00 „Keramický ateliér“. Vedie Lucia Čar-
nogurská. Pre deti od 6 rokov.
12.00 „Dielničky so Šidielkom“. OZ Šidielko. 
Pre deti od 3 rokov.
14.00 „Hráme sa v čarovnej záhrade“. Inte-
raktívne hľadanie čarovného vajíčka s Ale-
nou Wagnerovou a Martou Šurínovou. 
Pre deti od 3 rokov.
16.00 „Tvorivé výtvarné dielne“. Jitka a Bar-
bora  Bezúrové zo SZUŠ Ateliér. 
Pre deti od 6 rokov.
18.00 „Výtvarný happening pre dospelých“. 
Katarína Zemková
Vstupné na jednotlivé dielne je 2,50 eur. Kapa-
cita dielní je obmedzená.

MsKS Senec – kinosála

10.00 „Pes (prí)tulák“. Divadlo PIKI. 
Pre divákov od 3 rokov.
16.00 „Oskar“ Teatro Neline. 
Poetická hra o zmysle života i smrti. Pre divá-

kov od 15 rokov. Vstupné na každé predstave-
nie je 4 eurá. Kapacita hľadiska je obmedzená.
21.30 „Skaza Titaniku“. Štúdio L+S, s.r.o. 
Pre divákov od 15 rokov. Vstupné 15 eur. Kapa-
cita hľadiska je obmedzená.

MsKS Senec LABYRINT Galéria
– Výstava
„ Ešte sa len učíme :-)“. Výstava semes-
trálnych prác študentov divadelnej a báb-
karskej scénografie v bakalárskom stupni 
na Divadelnej fakulte VŠMU. Výstava trvá 
08.09. – 23.09.2016. Vstup voľný.

Park oddychu Amfiteáter
– literárny stan – Výstava
Ilustrácie. Vlado Král. Vstup voľný.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Park oddychu amfiteáter
– literárny stan

10.00 „Len tak zľahka s Bibianou Ondrejko-
vou“.
13.00 „Rozprávky po telefóne“. Vydavateľ-
stvo Artforum. (Gianni Rodari, Martina Já-
nošíková a Veronika Kořínková)
15.00 „Múzejné okienko“. Múzeum v Senci.    
17.00 „Hávedník“. Vydavateľstvo Artforum. 
(Jiří Dvořák a Martin Meľo)
19.00 „Hodinka s...Sväťom Malachovským 
a Michalom Kubovčíkom. Talkšou Moniky 
Macháčkovej. Vstup voľný.

Pódium pred MsKS a dianie na ulici
10.00 – 18.00  „Pouličné klauniády, žonglér-
ske čarovanie, bublinovanie a kadečo iné...“ 
Cirkus kus, Divadlo Agapé. Pre divákov aké-
hokoľvek veku.
13.00 „Flašinet“. Tyjátr. Skoro zabudnutý 
hudobný nástroj rozozvučí bábkoherec 
Ivan Gontko.
14.00 „Flašinet“. Tyjátr. Skoro zabudnutý 
hudobný nástroj rozozvučí bábkoherec 
Ivan Gontko.
18.00  „O ničom. Lasica“. Mačky vo vreci, 
ZUŠ Senec.
20.00  „Rómeo, Júlia a vírus“. Túlavé di-
vadlo.
Pre divákov od 12 rokov. Vstup voľný.

MsKS Senec LABYRINT
„Divadlo ulice, bojovníkov a klaunov”. 
Dramatodielňa pod vedením Jakuba Nvotu 
a Petra Nuska. 
Kapacita obmedzená – je nutné sa prihlásiť. 
Cena workshopu 15 eur.

„Oddychová“ free zóna
v Parku oddychu Amfiteáter
Hojdi.sk SC. Vstup voľný.

„Hravá“ free zóna pri MsKS 
Gaming Keep TT. Vstup voľný.

Informácie o vstupenkách: 
www.slnecnyfestival.sk 
www.ticketportal.sk
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KINO – KINOHITY

PARK ODDYCHU
AMFITEÁTER SENEC

BOŽSKÁ FLORENCE 
3.9. sobota o 18:00 4,- Eur

UČITEĽKA
17.9. sobota o 18:00 4,- Eur

SENECKÝ FESTIVAL
DYCHOVEJ HUDBY

4.9. nedeľa o 15:00 Vstup voľný

           

                  Výstava

                       Nevítaní
                       návštevníci 

                           alebo dopady 
                      klimatickej 

               zmeny

K rizikovým dôsledkom klimatickej zmeny, 
ako vážneho environmentálneho 
a ekologického problému, patria 

aj biologické invázie, v rámci ktorých 
prenikajú na naše územie nepôvodné 
druhy organizmov, ľahko a agresívne 

sa adaptujúce na nové podmienky 
a úspešne vytláčajúce konkurenčne menej 

schopné pôvodné organizmy. Výstava 
je venovaná práve takýmto druhom, ktoré 
v súčasnosti alebo v najbližšej budúcnosti 

ovplyvnia životy bežných obyvateľov 
nášho regiónu. Výstavu môžete navštíviť  

do konca októbra.

konferencia 
13.9. utorok o 9.00 

ZŠ Alberta Molnára v Senci

Mladšia fraknóovská vetva  
Esterházyovcov 

Panstvá a osobnosti

Medzinárodná vedecká konferencia 
so zastúpením popredných vedeckých 
pracovníkov z akadémií vied, univerzít 

a iných inštitúcií zo Slovenska a Maďarska 
(so simultánnym prekladom). 

Podrobný program: 
www.msks-senec.sk/muzeum

Spoluorganizátori: Mesto Senec, Mestské 
kultúrne stredisko – Mestské múzeum 
v Senci, Maďarský inštitút v Bratislave 

Balassi Intézet, 
ZŠ Alberta Molnára v Senci

prednáška
 29.9. stvrtok o 19:00  

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.: 
Eugenika – veda alebo demagógia.

kniha o Senci 
do každej rodiny 

SENEC
STÁROČIA MESTA
Publikácia odzrkadľuje výsledky  

dvojdňovej interdisciplinárnej konferencie 

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
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30.9. piatok Vstup voľný
19:00 – György Derzsi: 

MÔJ MILOVANÝ SÁRDY
Hudobný denník v jednom dejstve

        Derzsi György: 
SZERELMEM, SÁRDY 

Zenés napló egyfelvonásban
20:00 – Otvorenie výstavy malieb,  

výtvarníčka Márta Kiss:  
KOHÚTIK (KISKAKAS) 

        9.9. piatok  
                 10.9. sobota 

„Senec žije divadlom“ 
Nasledujúce obrázky Vás sprevádzajú 

celé leto. Má to svoj význam. Je to výber 
z toho najlepšieho čo na festivale uvidíte 

a zažijete. Srdečne Vás pozývame, čakajú 
Vás divadelné lahôdky.

Movement Theatre 
Group 
z Poľska – predstavenie 
„Kwadratura Konia“

Divadlo Tyjátr 
z Nitry – flašinet 

Ivana Gontka
Štúdio L+S 
z Bratislavy 
– predstavenia 
„Skaza Titaniku“

Teatro Tatro 
z Nitry – „Zázračný 

automat“

Cirkus kus 
z Bratislavy – pouličné 

divadlo a nový 
cirkus v meste

                          SLNEČNÝ 
               FESTIVAL

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

z novembra 2012 zameranej na známe 
i neznáme hodnoty Senca. Jej príspevky 

nielenže sumarizujú doteraz známe 
vedomosti ale poväčšine ich výrazne 

posúvajú dopredu v daných tematických 
okruhoch. Kniha je dostupná v múzeu 

v slovenskom i maďarskom jazyku.

MIRO JAROŠ
KONCERT

PRE NEPOSLUŠNÉ DETI
kinosála

2.10. nedeľa o 15:30 hod. 7,- Eur
predpredaj vstupeniek: od 5.9. 2016 

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
kinosála

4.10. utorok o 19:00 hod. 14,- Eur
predpredaj vstupeniek: od 5.9. 2016

PRIPRAVUJEME

všetko o jablkách a dobrotách z nich

JABLKOVÉ HODOVANIE
8.10. sobota o 10:00

MALFONS & MARIAN
DUO JAMAHA

kinosála
22.10. sobota o 19:00 hod. 7,- Eur
predpredaj vstupeniek: od 5.9. 2016 

Tréning pamäti a koncentracie 
pre seniorov

NENECHAJTE MOZOG 
ZLENIVIEŤ

                        KATARZIA
                             Koncert speváčky    

                       26.10. streda 
                                 o 19:00 hod. 5,- Eur

Katarzia je Katarína Kubošiová, 
autorka skladieb a textov, ktoré spieva 

a hrá na gitare. Jej skladby svojho času 
raketovou rýchlosťou oslovili tisíce 

poslucháčov, získala si kritikov a veľký 
záujem slovenských, českých klubov 

a festivalov o jej koncerty. Za CD 
Generácia Y získala dve nominácie 

v oceneniach Rádia_FM 
Raiohead_Awards v kategórii Nováčik 

roka a World Music.

KINOSÁLA

 

LABYRINT

OPERETNÝ VEČER 
Interoperett z Budapešti

21.9. streda o 19:00
09.21. 19.00 Operett – est  

Operett Varázs  BT.  Budapestről

motivačná prednáška

PAVOL „ HIRAX“
BARIČÁK

28.9. streda o 18:00 6,- Eur

 

                    
XLVII. DNI ALBERTA MOLNÁRA 

SZENCZIHO – XLVII. SZENCZI MOLNÁR 
ALBERT NAPOK
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Hudobný denník v jednom dejstve

        Derzsi György: 
SZERELMEM, SÁRDY 

Zenés napló egyfelvonásban
20:00 – Otvorenie výstavy malieb,  

výtvarníčka Márta Kiss:  
KOHÚTIK (KISKAKAS) 

        9.9. piatok  
                 10.9. sobota 

„Senec žije divadlom“ 
Nasledujúce obrázky Vás sprevádzajú 

celé leto. Má to svoj význam. Je to výber 
z toho najlepšieho čo na festivale uvidíte 

a zažijete. Srdečne Vás pozývame, čakajú 
Vás divadelné lahôdky.

Movement Theatre 
Group 
z Poľska – predstavenie 
„Kwadratura Konia“

Divadlo Tyjátr 
z Nitry – flašinet 

Ivana Gontka
Štúdio L+S 
z Bratislavy 
– predstavenia 
„Skaza Titaniku“

Teatro Tatro 
z Nitry – „Zázračný 

automat“

Cirkus kus 
z Bratislavy – pouličné 

divadlo a nový 
cirkus v meste

                          SLNEČNÝ 
               FESTIVAL

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

z novembra 2012 zameranej na známe 
i neznáme hodnoty Senca. Jej príspevky 

nielenže sumarizujú doteraz známe 
vedomosti ale poväčšine ich výrazne 

posúvajú dopredu v daných tematických 
okruhoch. Kniha je dostupná v múzeu 

v slovenskom i maďarskom jazyku.

MIRO JAROŠ
KONCERT

PRE NEPOSLUŠNÉ DETI
kinosála

2.10. nedeľa o 15:30 hod. 7,- Eur
predpredaj vstupeniek: od 5.9. 2016 

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
kinosála

4.10. utorok o 19:00 hod. 14,- Eur
predpredaj vstupeniek: od 5.9. 2016

PRIPRAVUJEME

všetko o jablkách a dobrotách z nich

JABLKOVÉ HODOVANIE
8.10. sobota o 10:00

MALFONS & MARIAN
DUO JAMAHA

kinosála
22.10. sobota o 19:00 hod. 7,- Eur
predpredaj vstupeniek: od 5.9. 2016 

Tréning pamäti a koncentracie 
pre seniorov

NENECHAJTE MOZOG 
ZLENIVIEŤ

                        KATARZIA
                             Koncert speváčky    

                       26.10. streda 
                                 o 19:00 hod. 5,- Eur

Katarzia je Katarína Kubošiová, 
autorka skladieb a textov, ktoré spieva 

a hrá na gitare. Jej skladby svojho času 
raketovou rýchlosťou oslovili tisíce 

poslucháčov, získala si kritikov a veľký 
záujem slovenských, českých klubov 

a festivalov o jej koncerty. Za CD 
Generácia Y získala dve nominácie 

v oceneniach Rádia_FM 
Raiohead_Awards v kategórii Nováčik 

roka a World Music.

KINOSÁLA

 

LABYRINT

OPERETNÝ VEČER 
Interoperett z Budapešti

21.9. streda o 19:00
09.21. 19.00 Operett – est  

Operett Varázs  BT.  Budapestről

motivačná prednáška

PAVOL „ HIRAX“
BARIČÁK

28.9. streda o 18:00 6,- Eur

 

                    
XLVII. DNI ALBERTA MOLNÁRA 

SZENCZIHO – XLVII. SZENCZI MOLNÁR 
ALBERT NAPOK
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Nadácia Pontis a nadačný 
fond Telekom pre dôchodcov

Odbor sociálnych vecí mesta Senec dlhodobo 
spolupracuje s nadačným fondom Telekom, 
ktorý patrí do portfólia nadácie Pontis. Fond 
poskytol začiatkom tohto roku finančný prí-
spevok v hodnote 500 eur Klubu dôchodcov 
na Hviezdoslavovej ulici. Peňažný dar bol ur-
čený ako príspevok na aktivity seniorov zapo-
jených do projektu „Aktívni seniori“. Projekt 
zahŕňa záujmové činnosti členov Klubu dô-
chodcov v tvorivých dielňach, kde majú príle-
žitosť sa naučiť a ďalej rozvíjať nové techniky. 
Cieľom projektu je podpora vytvárania a po-
silňovania medziľudských vzťahov seniorov, 
aby efektívne, aktívne a kreatívne trávili voľný 
čas a aby ostali integrovanými členmi spoloč-
nosti. Za príspevok fondu boli nakúpené ma-
teriály pre tvorivé dielne na celý rok. Členovia 
klubu si od Veľkej noci až do Vianoc vyrábajú 
upomienkové a ozdobné predmety pri príle-
žitosti všetkých spoločenských aj rodinných 
sviatkov. Zakúpené materiály dopĺňajú aj 
rôznymi vlastnoručne nazbieranými prírod-
nými materiálmi, zbierajú šišky, sušia plody, 
ktorými kreatívne dopĺňajú svoje diela. VCs

Peniaze pre Nezábudku
8. júla 2016 odovzdal primátor mesta Se-
nec Ing. Karol Kvál symbolický šek TESCO  
Nezábudke – združeniu na pomoc rodinám  
so zdravotne postihnutými deťmi a mladis-
tvými.
„Veľmi pekne ďakujeme za finančný dar HM 
TESCO Senec v sume 1300 eur z programu 
„Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorý bude 
použitý na skvalitnenie sociálnych služieb  
v Nezábudke Senec, na rozšírenie špeciálnej 
snoezelen terapie pre ťažko zdravotne zne-
výhodnené deti a mládež z celého okresu 
Senec. Srdečné poďakovanie vyjadrujeme 
aj v mene rodičov detí členov Nezábudky,“ 
napísala zástupkyňa riaditeľa Ildikó Mada-
rászová.                                                     MO

V nedeľu 3. júla zneli v seneckom chráme  
sv. Mikuláša skladby európskych majstrov 
16. a 17. storočia, pravoslávne spevy, poé-
zia 9. a 20. storočia pri príležitosti sviatku  
sv. Cyrila a Metoda, našich vierozvestcov  
a spolupatrónov Európy pod názvom De-
dičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
Ich misia je základom našej kultúry, pre-
hĺbením náboženského života i pokusom  
o začiatok politickej samostatnosti. Chrámom 
zneli skladby pravoslávnej liturgie, barokové 
skladby sakrálnej hudby - Komorný zbor  
zo Zavaru viedla Mgr.art. Hana Schlosser.
Proglas, úvodná báseň k prekladu Evanjelia 
podľa Jána, znela z úst herca a recitátora 
Mgr.art. Juraja Baču. V jeho interpretáci 
sme si vypočuli obranu staroslovienskej 
liturgie, ako sa zachovala v Živote sv. Kon-
štantína Cyrila, báseň P. Ušáka Olivu Mado-
ne, vyznanie Jána Pavla II k dielu sv. Cyrila 

a Metoda  na Veľkej Morave v jeho encyklike 
Slavórum apostoli.
Program obohatilo aj vystúpenie Spevácke-
ho zboru pri MO Matice slovenskej v Senci  
pod vedením Mgr.art. Zdenka Macháčka. 

H.Č.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Centrum mesta naplnil festival ľudových re-
mesiel, ktorý priniesol aj tradičné výrobky  
a remeselníkov predvádzajúcich ich výrobu, 
ale aj novinky. Umelci opäť dokázali, že ich 
tvorivosť stále má kam rásť. A návštevníci 
zistili, že si stále majú čo krásne a užitoč-
né kúpiť. Piaty ročník letnej medzinárodnej 

prehliadky tradičných ľudových umeleckých 
remesiel sa konal na námestí pred MsKS  
a na Lichnerovej ulici. Svoje výrobky po-
núkalo 100 remeselníkov reprezentujúcich 
30 remesiel, ktorí prišli okrem Slovenska aj  
z Čiech, Poľska, Maďarska a z Ukrajiny.

Text: MO, Foto: VCs

Ľudové umelecké remeslá 2016

Smrť mladého Nemca Hartmuta Tautza bola 
zločinom proti ľudskosti. Pred 30-imi rok-
mi ho na československo-rakúskej hranici 
roztrhala svorka tzv. samostatne útočiacich 
psov Pohraničnej stráže. Pri tejto príležitosti 
usporiadali Bratislavský samosprávny kraj, 
Ústav pamäti národa a Platforma európskej 
pamäte a svedomia pietnu spomienku, ktorej 
sa zúčastnila aj Hartmutova sestra Carola. 
Neďaleko miesta tragédie zároveň odhalili 
9. augusta pamätník. Spomienkového pod-
ujatia a odhalenia pamätníka obete zločinu 
proti ľudskosti Hartmuta Tautza sa zúčastnili 
i hostia z Českej republiky, Rakúska, Nemec-
ka či Bulharska.                            Zdroj: BSK

Zomrel aj za našu slobodu



KADERNÍCTVO, KOZMETIKA 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

 LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie 

Stretnutie s Bikiny 
fitneskou Renátou 
Šipošovou a Ingrid 
Klamovou majiteľkou 
IN hair & beauty salonu 
Skúste sa nám v skratke predstaviť 
a povedať niečo o sebe, čomu sa 
napríklad venujete?
   Volám sa Renáta Šipošová rodáčka 
zo Senca, kde naďalej aj bývam a venu-
jem sa svojej práci, ktorá je zároveň aj 
mojím koníčkom. Od útleho detstva som 
sa venovala tancu. Po absolvovaní ZUŠ 
som začala precvičovať Zumbu / bola to 
vtom čase novinka /. Momentálne vediem 
hodiny Piloxingu, kruhový tréning a taktiež 
som osobná trénerka vo fitness.
V roku 2014 som sa chcela posunúť 
trošku ďalej a preto som začala súťažiť 
vo fitnes v kategórii Bikiny Fitness. Moje 
doterajšie úspechy:
2016 - 8.miesto v SR v Bikiny Fitness do 
163cm - SAKFST - Slovenská asociácia 
kulturistiky, fitness a silového trojboja /
IFBB/, 
2015 - Majsterka v SR v Bikiny Fitness do 
164 cm - v Naturálnej kulturistike a fitness 
2014 - Vicemajsterka v SR v Bikiny  
Fitnesss do 164 cm - v Naturálnej  
kulturistike a fitness
Momentálne som v príprave na jesenné 
súťaže.

Čo Vás teda viedlo navštíviť menovaný 
salón ?
   Napriek tomu, že intenzívne cvičím, po-
trebovala som rozprúdiť lymfatický systém 
a odvodniť moje telo pred súťažou.
Ako ste našli salón IN hair & beauty  
v Senci?
   In hair & beauty salón je susediaca 
budova s mojim štúdiom / Štúdio pohybu 
u Reni/ a následne som si vyhľadala salón 
na internete, kde som sa všetko ostatné o 
salóne dozvedela.
S akými požiadavkami ste do salónu 
prišli ?
   Do salónu som prišla s požiadavkou 
o vyhľadenie pomarančovej pokožky v 
oblasti stehien.
Aké kozmetické ošetrenie ste teda 
absolvovali ?
   Po konzultácii s terapeutkou a zároveň 
majiteľkou salónu pani Ingrid Klamovou 
sme dospeli k záveru, že najlepšie pre 

mňa bude ošetrenie LPG prístrojom - 
neinvazívnou metódou, čo u mňa vzbudilo 
záujem, nakoľko som naklonená  
k zákrokom, ktoré sú na prírodnej báze  
a hlavne, ošetrenia sú bezbolestivé.
Ako ste boli s daným ošetrením  
spokojná ?
   S ošetrením som bola veľmi spokojná. 
Bola som veľmi prekvapená ako dané 
ošetrenie pôsobí na telo hneď po prvom 
ošetrení. Výsledok bolo vidno hneď. 
Takže napriek tomu, že sa aktívne 
venujete športu a mali ste daný 
problém, podarilo sa Vám ho vyriešiť?
   Nakoľko mávam v príprave na súťaž 
aj objemovú fázu, hneď sa to odzrkadlilo 
aj na pokožke. No vďaka ošetreniu LPG 
prístrojom sa môj problém vyriešil. Moje 
telo bolo odvodnené, pokožka bola krásne 
vyhladená a jemnejšia.
S akou spokojnosťou ste z ošetrenia 
odchádzali?
   Od prvej návštevy nedám na dané  
ošetrenie LPG prístrojom dopustiť :)
Odporúčali by ste teda ošetrenie LPG 
prístrojom aj iným?
   LPG ošetrenie odporúčam každému, 
kto má akýkoľvek problém - či už s lym-
fatickým systémom, alebo so zavodnením, 
s takzvanou pomarančovou pokožkou- 
teda celulitídou, vyhľadením pokožky, spe-
vnením a v neposlednom rade s celkovým 
výzorom svojho tela, nech ošetrenie 
pomocou LPG prístroja určite vyskúšajú!
Podstúpili ste v danom salóne aj iné 
procedúry prípadne s akými inými 
službami ste sa v IN hair & beauty 
salóne stretli?
   Áno, taktiež som si vyskúšala ošetrenie 

tváre pomocou LPG prístroja / bolo tiež 
úžasné - relaxačné, nebolestivé a hlavne 
príjemné /. Bola som aj na úprave obočia 
a depilácii / metódou s ktorou som sa 
stretla tiež po prvý krát / a to depilácia 
bielou čokoládou - nielenže bola depilácia 
krásne voňavá, ale nepálila, nebolela a v 
neposlednom rade nebolo vidno žiadne 
začervenanie, tak ako po iných de-
piláciách napr. voskom a mohla som hneď 
ísť von bez toho, že by si na mne niekto 
čokoľvek všimol.
Budete teda navštevovať a opakovať 
ošetrenia v danom salóne?
    Áno, pravdaže! Nakoľko som veľmi 
spokojná salón budem pravidelne navšte-
vovať a určite každému odporúčať.
Čo by ste nám povedali na záver?
   V salóne som sa cítila veľmi príjemne 
hneď pri prvom kroku, ako som do neho 
vstúpila. Salón je naozaj krásny, luxusný. 
Pôsobí čisto, voňavo, vzdušne. Je tam prí-
jemná atmosféra, príjemný a profesionálny 
personál. 
    Kto chce byť IN - mladší, krajší, štíhlejší 
a určite príjemne zrelaxovaný, tak nech 
navštívi IN hair & beauty salón v Senci.
Chcem sa touto cestou poďakovať 
danému salónu za doterajšie procedúry  
a ošetrenia.
   Vždy sa budem tešiť na stretnutie s 
Vami, keď pôjdem na ďalšie z vašich pro-
cedúr či ošetrení. Reni Šipošová

Ďakujeme Vám za príjemné stretnutie 
s Vami a rozhovorom, ktorý nás v istom 
smere posunie zasa o niečo ďalej.

Klamová Ingrid 
majiteľka IN hair & beauty salón Senec

BUĎTE KRÁSNE S NAMI 
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Az Oktatásügyi Minisztérium és Szenc Város 
az állami költségvetés terhére beadott közös 
pályázata alapján elnyert 85000,- eurós ke-
retből a nyár folyamán elkezdődhetett a SZ. 
M. A. Alapiskola 30 éves  tornatermének fel-
újítása és korszerűsítése. A teljes költségek, 
Szenc város hozzájárulásával együtt, elérték 
a 117000,- eurót. A legsürgetőbb munka a tető 
szigetelése volt, hiszen ki kellett zárni a beá-
zás lehetőségét. A tetőt vízhatlan fóliával bo-
rították, kicserélték az esőcsatorna-rendszert 
és a villámhárítókat is. A munkálatok augusz-
tus első hetében fejeződtek be. Eközben folyt 
a tornaterem festése, a fűtésrendszer cse-
réje, majd a falvédő lambéria felújítása. Au-
gusztus közepén kezdődött a felújítás utolsó 
szakasza: a tornaterem padlójának cseréje, 
korszerű fapadló kerül az elkorhadt parketta 
helyére. Tornatermünk felújítása remélhető-
leg szeptember közepéig befejeződik, addig 
a tornaórákon szabadtéri foglalkozások lesz-
nek a belső udvaron. Köszönet a városháza 
dolgozóinak, akik a projekt előkészítésétől 
kezdve a minisztériummal való tárgyalásokon  
keresztül   egészen  a  munkálatokat   követő 

CSEMADOK - szeptemberi programok 
Szeptember 3. : kirándulás Hollókőre, Ipolytarnócra és Alsósztre-
govára – idegenvezető Korpás Árpád – részvételi díj 25 euró, amely 
tartalmazza az útiköltséget és a belépőjegyek árát – jelentkezési ha-
táridő 2016. augusztus 25., de az esetleges visszalépők helyetti rész-
vétel iránt érdeklődni lehet szeptember 2-ig – jelentkezni lehet Lukáč 

(Galambos) Editnél (0905/211 019) 
Szeptember 14. : Nyárbúcsúztató 19 órától a Holiday Village-ben – 
Zenél Burger Tibor 
Szeptember 21. : 19:00 – OPERETT VARÁZS Keszler Éva és Egri    
József budapesti művészek előadásában – jegyelővétel a CSEMA-
DOK vezetőségi tagoknál - jegyár: 5,- euró

CSEMADOK - septembrové podujatia
3. septembra: výlet do Hollókő, Ipolytarnócu a Dolnej Strehovej  
s turistickým sprievodcom Árpádom Korpásom – cena výletu je 25,- 
eur, obsahuje cestovné náklady a cenu vstupeniek – prihlásiť sa môžete 
do 25. augusta, ale uchádzať sa o účasť namiesto prípadných odhláse-
ných sa môžete do 2. septembra – na výlet sa hláste u  Edit (Galambos) 

Lukáč (0905/211 019) 
14. septembra: Rozlúčka s letom v  Holiday Village od 19:00 –  
do tanca hrá Tibor Burger 
21. septembra: OPERETT VARÁZS (Čaro operety) v podaní buda-
peštianskych umelcov Éva Keszler a József Egri – lístky v cene 5,- eur 
cudú v predpredaji  u členov vedenia MO Csemadoku v Senci

A nagyarányú felújítások jegyében telt az idei nyarunk 

Prostredníctvom spoločného projektu Minis-
terstva školstva a Mesta Senec získala ZŠ  
s VJM Alberta Molnára Szencziho 85000,- 
eur zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu 
30 ročnej telocvične. Celkové náklady spolu 
s príspevkom Mesta Senec dosiahli 117000,- 
eur. V prvom rade bolo treba vymeniť izoláciu 
strechy, aby sa zamedzilo ďalšiemu zatekaniu. 
Do polovice augusta bola strecha telocvične 
aj spojovacej chodby do telocvične hotová, 
izolačná vrstva je uzavretá vodotesnou fó-
liou, bol vymenený celý odkvapový systém 
aj bleskozvody. Zároveň vo vnútri prebiehala 
výmena vykurovacieho systému, maľovalo 
sa a obnovovali sa drevené obklady stien.  
V poslednej etape rekonštrukcie prišla na rad 
výmena podlahy. Staré vŕzgajúce parkety na-
hradí nová drevená podlaha. V rámci tohto 
projektu bude doplnený aj inventár telocvične 
novými loptami, žinenkami a doskočiskom 
pre skok do výšky. Práce by mali byť ukon-
čené do polovice septembra, dovtedy budú 
hodiny telesnej výchovy na dvore školy. Vďa-

ka patrí všetkým pracovníkom Mesta Senec,  
ktorí od prípravy projektu cez rokovania  
na ministerstve až po upratovanie po jed-
notlivých etapách prác, významne prispeli  
k realizácii projektu. Rovnako patrí vďaka aj 
zamestnancom školy, ktorí počas prázdnin 
zabezpečili každodenný dozor v budove školy. 
Vďaka príspevku v hodnote 990,- eur získané-
ho od rodičovského združenia sme zakúpili 
na zadný dvor školy povrazovú pyramídu aj 
s bezpečnostnou sieťkou. Škola z vlastného 
rozpočtu doplnila ihrisko kladinou v hodnote 
120,- eur. V budúcom školskom roku plánuje-
me dokúpiť dve ďalšie kladiny a chceme vy-
budovať na ihrisku aj špeciálny chodník, ktorý 
bude slúžiť pre deti ako zdravotnícka pomôcka 
na prevenciu vzniku plochej nohy. Na ihrisku 
sú vysadené ovocné aj okrasné stromy, ktoré 
o pár rokov ponúknu našim žiakom príjemné 
prostredie na oddych. V blízkej budúcnosti 
chceme pre starších žiakov zabezpečiť aj čo-
raz populárnejšie exteriérové fitnes stroje. 
                                            Mgr. Mónika Matus 

Leto v znamení rozsiahlej renovácie a zveľaďovania

összetakarításig, rengeteget tettek a pályázat 
megvalósításáért. Mivel minden egyes mun-
kanapon biztosítani kellett az iskolai jelenlétet 
a munkálatok alatt, köszönet az iskola alkal-
mazottainak, akik napi beosztásban vállalták 
a nyári ügyeletet. 
A szülői szövetség 990,- eurós hozzájárulásá-
val sikerült beszerezni a hátsó iskolaudvarunk 
játszóterére egy biztonsági hálóval ellátott 
kötélpiramist. Az iskola saját költségvetésé-
ből kiegészítette a játszóteret egy 120 eurós 
egyensúlypaddal. A következő tanévben még 
két egyensúlypadot szeretnénk vásárolni, 
valamint egy speciális egészségügyi talpös-
vényt kialakítani, amely segítené a lúdtalp 
megelőzését. A terület gyümölcsfákkal és dí-
szfákkal  fásított, így pár éven belül árnyékos 
pihenőhelyet kínál majd a tanulóinknak. A na-
gyobb tanulóknak a közeljövőben kültéri fit-
nesszgépeket szeretnénk beszerezni, hiszen 
a fiatalok körében egyre nagyobb divat a test-
építés.                                 Mgr. Matus Mónika

Ne vajúdj te vágy
Váljon valóvá a tiszta álom
és a drága nép ne törje hitét!
hisz int a jövő, szinte már látom
önfeledten én mindazt, mit ígért

Álmok nagy álma terebélyesedj
milliók agyán, dobogó szívén
és mint még soha, te ne keseregj!
s vess hű bizalmat véreim hitén.

Ne vajúdj te vágy, érkezz, köszönts ránk!
tett legyen álmunk! mert jön a hajnal,
születik, mi kell: meglelt hű tanyánk,
hol élnünk lehet, a cél már sarkall!

Gyönyörű tavasz, rügyeztesd álmunk,
virítson a szív és minden álom
váljék valóvá, hisz erre vágyunk!
mert győz az élet, hűség: halálon.

Álmodjuk a jót, mi tetté sarjad
testvérszívekben, hisz ez már jövőnk!
Bő aratás lesz és a föld gazdag
s többé nem lesznek: gonosz cselszövők!

Edzz lélek bátran, s álom légy igaz
üdvre, hűségre, mi való, örök,
a lélek álma áldott, szent vigasz
tetté tornyosul, mert a föld pörög!

                                       Mgr. Katona Roland
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Az erre a kérdésre adható pozitív szakmai 
válaszok igazának a próbája a gyakorlat. A 
Szenczi Molnár Albert Alapiskolában idén 
negyedszer megrendezett színjátszótábor 
ismét igazolta, hogy a szerepjátékok nagy-
szerű lehetőséget adnak a gyerekeknek a 
szórakozásra és az önismeret megszerzésé-
re. Mégis 2013-ban, az első színjátszó tábor 
megszervezésekor, sem a szervezők, sem 
a résztvevők nem gondolták volna, hogy 
2016-ban is lesz jelentkező erre a szünidei 

rendezvényre. A foglalkozásokat vezető he-
tényi CSAVAR  Színház népszerű színészhá-
zaspárját, Gál Tamást és Kiss Szilviát,  va-
lamint legkisebb gyermeküket Virág Annát 
nagy örömmel fogadták a szenci Kincske-
reső Rigó színpadának tagjai.  A színmű-
vészek sok ötletes drámapedagógiai játék-
kal, népmese feldolgozásokkal, a napközi 
pedagógusai Molnár Enikő és Hideghéty 
Herics Mónika pedig képzőművészeti foglal-
kozásokkal kötötték le a 34 különböző korú 
gyerek figyelmét. A táborban a nagyobbak 
mellett minden évben ott van az utánpótlás 
az első és második évfolyamokból, valamint 
az óvodából első osztályba lépőkből. A há-

rom, négy vagy hat év korkülönbség ellenére 
a gyerekek nagyon jól játszottak, szórakoz-
tak együtt. A csoportfoglalkozásokon igazi 
színházi műhelymunka zajlott. Egy napot a 
természetben, a Nagyfödémes melletti Fe-
ketevíz ekoparkban töltöttek a gyerekek a 
felnőttekkel. Volt sok játék és természetesen 
nagy foci Gál Tamással.  A színjátszó tábor 
a begyakorolt mesejátékok, jelenetek előa-
dásával ért véget a szülők, nagyszülők hálás 
közönsége előtt. Gál Tamás és Kiss Szilvia 
pedig már a következő évi foglalkozásokat 
tervezte. Végülis ettől jó ez a tábor, hogy a 
gyerekek is kimondták: „Jó volt, nem unat-
koztunk, jövőre is jövünk!“         Polák Margit

Mitől jó a színjátszó  
gyermektábor ?

ZŠ A. M. Szencziho vyhrala zberom papiera  
a separovaným zberom odpadu hlavnú cenu  
v hodnote 600,- eur v súťaži „Žiačik Separá-
čik” spoločnosti AVE. Ocenenými jednotlivca-
mi boli:  Mónika Jankó, Alan Kevežda a Tamás 
Farkaš. Naša škola sa už piaty rok zapája 
do tejto súťaže a doteraz každý rok dosiahla 
medailové umiestnenie. Vo všetkých triedach 
máme nádoby pre separovaný zber papiera, 
plastov a zmesového odpadu. Okrem finanč-
nej odmeny za doteraz dosiahnuté umiest-
nenia je dôležitejším benefitom tejto súťaže 
to, že separovaný zber odpadu sa stal sú-
časťou každodenného života našich žiakov,  
čo posilňuje ich vzťah k životnému prostrediu.                                                                                                                                      
                                        Ing. Antónia Párkány 

S obcou Halászi, známou aj ako brána riečne-
ho ostrovu Szigetköz ohraničenom korytom 
Dunaja na severe a Mošonským Dunajom  
z juhu a západu, už roky udržiavame výborné 
vzťahy. Senecký kulinársky tím, verný tradíci-
ám aj tento rok, sa zúčastnil súťaže vo varení 
jedál z rýb a diviny, usporiadanej v rámci Dňa 
obce Halászi. Náš tím súťažil pod vedením 
Františka Suslu s osvedčeným paprčkovým 
perkeltom a držkovým perkeltom, ktorý delil 
od víťazného haláslé len jeden bod. O druhú 
priečku sme sa delili s rovnakým počtom bo-
dov s výborným gulášom z diviny. Napokon 
nám porota pridelila tretie miesto. Gratuluje-
me nášmu tímu!                       Gábor Agárdy 

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola az AVE 
„Žiačik Separáčik” elnevezésű versenyében 
idén megnyerte a fődíjat, 600 euró értékben, 
a papírgyűjtéssel és a szemét szelektálásá-
val! Különdíjat kapott Jankó Mónika, Kevež-
da Alan és Farkaš Tamás. Iskolánk 5 éve vesz 
részt ebben a versenyben és eddig minden 
évben dobogós helyezést ért el. Minden osz-
tályunkban külön gyűjtőkosárban különítjük 
el a papírt, műanyagokat, és a nem elkülönít-
hető hulladékot. Az elért helyezésekkel járó 
pénzjutalomnál is fontosabb hozadéka a ver-
senynek, hogy diákjaink mindennapjainak 
a részévé vált a szelektív hulladékgyűjtés, 
amely a környezettudatos gondolkodást erő-
síti bennük.                     Ing. Párkány Antónia

Správnosť odborne ladených odpovedí  
na túto otázku najlepšie overí prax. ZŠ A. 
M. Szencziho sa stala toho roku už štvrtý-
krát domovom detského divadelného tábo-
ra, ktorý opäť potvrdil, že rolové a situačné 
hry ponúkajú deťom jedinečnú príležitosť na 
rozptýlenie a na sebapoznanie. V roku 2013,  
keď bol zorganizovaný prvý divadelný tábor, 
nikto nepredpokladal, že aj v roku 2016 bude 
taký záujem o túto prázdninovú aktivitu. Ve-

dúcich tábora Tamása Gála a Szilviu Kiss, kto-
rí prišli so svojou najmladšou dcérou Annou 
Virág, privítali členovia seneckej detskej scény 
Kincskereső Rigó s veľkou radosťou. Manžel-
ský pár populárnych hercov tvorí jadro Divad-
la CSAVAR z Chotína. Ako vždy, aj teraz pri-
niesli seneckým deťom nápadité dramatické 
hry a adaptácie ľudových rozprávok. Pedago-
gičky školského klubu Enikő Molnár a Mónika 
Herics Hideghéty zamestnávali deti vo výtvar-
ných dielňach. Osadenstvo tábora má každý 
rok pestré vekové zloženie, od predškolákov 
až po deti z druhého stupňa ZŠ, ale napriek 
vekovým rozdielom si veľmi dobre rozumeli. 

Na skupinových aktivitách panovala atmo-
sféra ozajstných tvorivých divadelných dielní. 
Celý 34 členný tábor, spolu s dospelými sa  
na jeden deň vysťahovali do prírody, do Eko-
parku Čierna Voda pri Veľkých Úľanoch, kde 
sa nehralo len divadlo, ale aj futbal s Tamá-
som Gálom. Posledný deň mladí divadelníci 
predviedli svoje umenie pred vďačným obe-
censtvom, pred svojimi rodičmi a starými ro-
dičmi. Tamás Gál a Szilvia Kiss už plánujú bu-
dúcoročný tábor. Napokon z vyjadrenia detí 
vieme, prečo je dobrý divadelný tábor: „Dobre 
bolo, nenudili sme sa, prídeme aj budúci rok!“ 

Margit Polák

Žiačik separáčik 

Városunk a Szigetköz kapujaként is ismert 
Halászi községgel már évek óta kitűnő kap-
csolatokat ápol.  A jól bevált hagyományok-
hoz híven Szenc város kulináris csapata 
idén is részt vett a Szigetközi Hal- és Vadfő-
zőversenyen és Falunapon  Halásziban. A 
Susla Feri vezette csapat ismét a klasszikus 
körömpörkölttel és pacalpörkölttel vállalta a 
megmérettetést. A gasztronómiai terv be-
jött, mert a csapat  az elsődíjas halászlétől 
csak egy ponttal maradt le holtversenyben  
egy kitűnő vadgulyással. A zsűri a holtver-
senyt eldöntve a harmadik helyzet ítélte 
meg a pacalpörköltünknek. Gratulálunk a 
csapatnak!                                   Agárdy Gábor

Deň obce HalásziFalunap Halásziban

Žiačik separáčik 

Prečo je dobrý detský   
divadelný tábor?
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Damián Mika, Patrik Arpáš, Dominika 
Petrášová, Michal Dančo, Zoe Ziva Kraváriková, 

Richard Sofka, Zuzana Krajčovičová, Tereza 
Králiková, Anna Palasiewiczová, Damián 

Horváth, Sofia Járošová, Juraj Papánek, Viliam 
Válek, Diana Benovičová, Hana Króliková, 

Michal Bečka, Alica Petrušková, Sára Urminská, 
Stella Matláková, Matúš Boťanski, Alexandra 

Badinová, Nicol Šipošová, Ema Fejo, Michaela 
Emy Sirotová, Sofia Šujanská, Natália Paula 

Fatura, Alica Mikušová,
Ivan Chobot, Šimon Valo, Stela Kučerová, 

Jonáš Neuschl, Tomáš Jurik, Mia Pirč,
Michaela Záturová, Jakub Kovář, Vivien 

Bombalová, Sabina Štefančíková,
Hana Lengyelová

Zosobášili sa
Michal Krajčovič – Lea Matláková
Anna Világiová – Adriano Nuscis
Miroslav Kováč – Daniela Lidová

Elvis Mujevič – Erika Kahrovič
Juraj Horecký – Alena Nikitinská

Mário Novák – Nina  Áčová
Michal Muránsky – Lucia Lengyelová

Miroslav Lapšanský – Janka Romančíková
Marián Gluštík – Eva Šotníková
Karol Šajdík – Juliana Fülöpová

Stanislav Sofka – Barbora Horgosiová
Radovan Kováčik – Kvetoslava Václaviková

Martin Hupka – Monika Simanová
Tomáš Kis – Lenka Vráblová

Jozef Lengyel – Kamila Dropková
Marek Polakovič – Martina Sikoraiová

Jozef Buvala – Ivana Ilková
Viliam Patera – Zlatica Krajčovičová

Richard Szabó – Michaela Jakubišinová
Tomáš Mentel – Mária Zvolenská
Branislav Vaš – Jana Morvayová
Ivan Gilbert – Martina Boťanská

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov 

Irena Čaputová (80), Mgr. Alžbeta Grolmusová 
(70), Marta Pražňáková (70)

Klub dôchodcov
Zita Dubovcová (65), Mária Cvedlerová (70), 
Marta Detáriová (70), Mária Pirošková (75), 

Irena Čaputová (80), Milan Hrouzek (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Irena Turčeková (70)

Opustili nás
Ján Világi (1929), Ella Pénerová (1925), Július 
Makki (1957), Mária Bittová (1952), Marta Ja-

kubcová (1940), Ladislav Baranyai (1929), Marta 
Blašková (1927), prof. RNDr. Ján Chrapan DrSc. 

(1936), Arpád Szabó (1929),
František Janík (1961), Ing. Marián Sninčák 

(1950), Sami Ansari (1990), Martin Niňaj (1995), 
Alžbeta, Kasáková (1958), Mária Svoreňová 

(1941), Daniel Horváth (1949)

Dňa 10. augusta uplynulo 6 rokov,  
čo nás navždy opustila drahá manžel-
ka, mamička, babička, sestra a švag-
riná Magdaléna Bittnerová. S láskou 
a vďakou na ňu spomína rodina, pria-
telia a známi. Odpočívaj v pokoji. 

Odišla si tíško, niet ťa medzi nami,  
v našich srdciach žiješ spomienka-
mi. Dňa 4. júla uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustila Elena Bordáčová.  
S láskou a úctou spomína manžel  
a deti s rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

Tá rana v srdci bolí a nikdy sa ne-
zahojí. Aj keď nie si medzi nami, v 
našich srdciach stále žiješ s nami. 
So smútkom v duši si 10. septem-
bra pripomenieme desiate výro-
čie, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný syn a brat Janko Ďuris. 
S láskou na teba spomíname. Ro-
dičia a bratia Peter a Miloš. Venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku. 

Ďakujeme všetkým priateľom, suse-
dom, známym z domova i zo zahra-
ničia, ktorí sa prišli 17. augusta 2016 
rozlúčiť s naším drahým zosnulým, 
manželom, otcom a dedkom Danie-
lom Horváthom na cintorín v Senci. 
Ďakujeme za slová útechy, ktoré ste 

vyjadrili s položením kvetín na jeho rakvu. Naša 
vďaka patrí Pohrebnej službe VA-SI za vybavenie  
a dôstojnú prípravu rozlúčkovej miestnosti. Smú-
tiaci otec František, manželka Ľubka, deti Evička  
a Danko s rodinami a ostatná rodina. 

Dňa 18.8.2016 sme si pripomenu-
li nedožité 90. narodeniny našej 
mamy, babky a prababky Heleny 
Kubalovej, rod. Kodayovej. Aj keď 
nie je medzi nami, v našich srdciach 
žije stále s nami. S láskou spomínajú 
dcéra Helena s rodinou a synovia 
Milan a Eduard s rodinami. 

Dňa 4.8.2016 si pripomíname 1. vý-
ročie úmrtia nášho milovaného man-
žela Jána Mikuláštika. S láskou a so 
smútkom v srdci si na neho spomí-
najú manželka Betka, dcéra Renáta, 
syn Ľuboš s rodinami a sestry s rodi-
nami. Kto ste ho poznali venujte mu 
tichú spomienku. 

Tak náhle a nenávratne dotĺklo 
tvoje srdiečko. Tvoja láskavosť, 
dobrota, trpezlivosť odišla s tebou 
naveky. Chceme sa zobudiť z toh-
to sna a vrátiť všetko späť. Toľko 
žiaľu, bolesti a sĺz si nám zanechal 
a množstvo nezodpovedaných 
otázok, hlavne prečo tak sko-

ro, veď ešte všeličo si mohol dokázať a tešiť sa  
v kruhu najbližších. Koľko času budeme potrebo-
vať, aby sme sa s tvojím odchodom zmierili, nevie 
nik, ale jedno je isté, že nikdy na teba nezabudne-
me. 29.7.2016 sme sa s tebou rozlúčili. Ďakujeme 
rodine priateľom, spolužiakom, spolupracovní-
kom, že ste boli pri tom. Pred dvadsiatimi rokmi 
nás opustil aj tvoj otec, stále ostáva v našich srd-
ciach, všetci spomíname a nezabúdame. Ďakuje-

me. Zároveň chceme poďakovať pohrebnej službe 
VA – SI, spol. s.r.o. za ich profesionálne odvedenú 
službu na poslednej rozlúčke so zosnulým Joze-
fom Líškom. 

Stíchlo srdce i tvoj hlas, no zostali 
krásne spomienky v nás. Dňa 4. júna 
uplynulo 20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko 
a brat Rudolf Podmanický. S láskou 
na neho spomínajú manželka, syn, 
dcéra s rodinou, sestry s rodinami. 

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali 
len spomienky a žiaľ. V auguste sme 
si pripomenuli nedožitých 70 rokov  
a 9. septembra uplynie už 20 rokov  
od nečakaného odchodu nášho dra-
hého manžela, otca, brata a švagra 
Štefana Petroviča. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S úctou 
a láskou manželka, deti a sestry s rodinami. 

Milá maminka Aurélia Satúryová,  
k tvojim nedožitým 85 narodeninám 
tu na zemi, ti posielame pozdrav do 
neba so želaním – „Tento deň – 7.9. 
tam hore nech je pre teba pekný.“ 
Posielame pozdrav s krásnou spo-
mienkou na teba. Pripomíname, 
že nám je za tebou veľmi smutno, spomíname  
na krásne dni prežité v tvojej prítomnosti. Žiješ stá-
le v našich srdciach a hoci spomienky sú bolestivé 
pre tvoju neprítomnosť medzi nami, ale zároveň 
krásne pre chvíle šťastia, ktoré si s nami prežila, 
starala sa a pripravila si nás do života. Spomíname 
a ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetko, čo si 
pre nás urobila. Tvoje milujúce dcéry Zlatka, Anka 
a Eva s rodinami a syn Anton s rodinou. 

Smútok a žiaľ v srdci máme, Na Vás 
s láskou spomíname, Len na krátky 
čas sa lúčime, Vo večnosti sa opäť 
zídeme. Dňa 28.8.2015 sme si pripo-
menuli 1. výročie úmr-
tia milovaného manže-
la a otca Imricha Ta-

kácsa a 4. výročie úmrtia milovanej 
dcérenky Veroniky Denkóczyovej 
rodenej Takácsovej. S láskou spo-
mína manželka, synovia Martin, To-
máš s rodinou a ostatná rodina. 

Ďakujeme rodine, priateľom a zná-
mym, ktorí  dňa 29 júna 2016 prišli  
na poslednú rozlúčku s naším dra-
hým Jánom Világim, ktorý nás na-
vždy opustil vo veku 87 rokov. Ďaku-
jeme za kvetinové dary a prejavenú 
sústrasť. Smútiaca rodina

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves ro-
konnak, barátnak és ismerősnek, hogy 2016. júni-
us 29-én elkísérték utolsó útjára drága halottunkat, 
Világi Jánost, aki életének 87. évében hunyt el. 
Köszönjük a virágadományokat és részvétnyilvání-
tásokat. A gyászoló család 

Dňa 15.6.2016 sme sa navždy 
rozlúčili s naším drahým bratom, 
švagrom a ujom Mgr. Joze-
fom Zrnekom, ktorý nás opustil  
vo veku 68 rokov. Zo srdca ďaku-
jeme rodine, priateľom a známym 
za prejavenú sústrasť. Smútiaca 
rodina
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• Ako sa Vám páči v Senci?
Ako niektorí možno vedia, chodil 
som do Senca počas posledné-
ho roka na diakonskú prax. Boli 
to síce len niektoré víkendy počas 
roka, ale už počas nich mi napadlo,  
že by som bol veľmi rád, ak by som 
sem mohol prísť za kaplána. Nejde 
len o to, že Senec je blízko k môjmu 
domovu Bratislave, ale o to, že sa 
tu cítim pomerne tak ako doma. Je 
tu veľa príležitostí ako tráviť voľný 
čas s priateľmi či už športovo la-
denými alebo „kávičkármi“. Dojem 
z farnosti zatiaľ nemám ucelený, 
to zrejme bude chcieť viac času. 
No zatiaľ Senec vnímam ako veľmi 
pestrú farnosť. Je tu veľa mladých 
ale tiež aj starších ľudí a všetci majú 
veľmi úprimný záujem o vieru. Veľ-
mi sa z toho teším a som vďačný 
otcovi arcibiskupovi, že som začať 
svoje kňazstvo práve v Senci.

• Začínate sa tu pomaličky cítiť 
ako doma?
Zatiaľ len veľmi pomaličky. Hoci 
už sa mi stane, že keď poviem 
„idem domov“ myslím tým faru. 
Myslím, že v kňazskom povolaní 
ťažko hovoriť o tom, že sa niekde 
budem cítiť ako doma. Aspoň 
ja to tak vnímam, že tie Kristo-
ve slová „syn človeka nemá kde 
hlavu skloniť“ sa spĺňajú práve aj  
na živote kňaza, ktorý svoj domov 
a najbližších opustil pre nebeský 
domov, ktorý však dosiahne až 
neskôr. Dovtedy je skôr pútnikom 
kráčajúcim svetom. To však nič 
nemení na fakte, že spoločen-
stvo, ktoré tvoríme na fare je na-
ozaj domovom.
• Hovorí sa, že k prvej kaplánke 
má kňaz citový vzťah po celý ži-
vot, bude to tak aj u Vás?
Nepochybujem o tom. Myslím, 
že prvý rok kňazstva je pre kňa-
za veľmi silný. Všetko je nové  
a postupne poznáva kňazský ži-
vot a to veľmi intenzívne. Práve to 
je podľa mňa dôvod prečo je prvá 
kaplánka pre kňaza tak dôležitá  
a pravda aj „pamätná“. Sú to ako-
by jeho prvé kroky v novom spô-
sobe života, ktoré si veľmi dobre 
zapamätá a v prípade dobrého 
spoločenstva a zázemia aj rád  
na ne spomína.
• Ktorá časť Vášho kňazského 
povolania je Vám najbližšia?

Ak sa pýtate na pastoračné za-
meranie tak ako mladý človek 
rád pracujem s mladými. Ale viac 
menej sa priznám, že tú „svoju 
oblasť“ ešte musím odhaliť. Zatiaľ 
len akoby poznávam možnosti, 
ktoré Senec ako farnosť ponúka.
• Aké máte v Senci kňazské pred-
savzatia?
No. Dobrá otázka. Prvé čo mi 
napadlo je prežiť.  Nene-
chať sa prevalcovať aktivitami  
a prácou na úkor osobného ži-
vota s Bohom. Toto vnímam 
ako veľké pokušenie v živote 
kňaza a o to viac novokňaza. 
Skutočnosť, že sa s rados-
ťou rozbehnem do pastorácie  
k ľuďom a popri tom, v dobrej 
viere, že slúžim druhým, akoby 
zabudnem na seba a svoj vzťah 
s Bohom. Takže keď to zhrniem, 
mojím predsavzatím je, napriek 
mnohým povinnostiam a aktivi-
tám vždy si nájsť svoj čas na toho, 
ktorý mi dal všetko.
• V čom nachádzate krásu kňaz-
ského povolania a čo Vás privied-
lo k tomuto povolaniu?
Krása kňazského povolania 
je pre mňa v slovách svätého 
Pavla „viem komu som uveril“.  
V kňazskom povolaní je moja ces-
ta k Bohu. Nestal som sa kňazom 
preto, že by sa mi kňazské po-
volanie páčilo. Stal som sa ním 
preto, lebo som spoznal a uveril,  

že toto je cesta, na ktorú ma za-
volal Boh. Nevravím, že kňazstvo 
sa mi nepáči. Ale na začiatku ne-
bolo nejaké mladícke nadšenie 
„byť kňazom“ alebo obetovať sa  
pre dobro druhých. Na začiatku 
bola ponuka Bohu. A ako sa ho-
vorí v jednej reklame: Keď ju milu-
ješ, nie je čo riešiť.
• Kým je pre Vás Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus. Je to niekto, kto 
mi dal život, kto mi dal zmysel, 
kto mi dal nádej. Niekto, kto 
mi dal všetko, čo mám a čím 
som. Je to niekto, na koho ča-
kám celý život a veľmi sa teším  
na stretnutie s ním. Rád by som 
ponoril celý svoj život do jeho ta-
jomstva a prežíval ho spolu s ním.
• Aké máte koníčky?
Veľmi rád plávam, ale od vyso-
kej školy som už viac menej len 
„prázdninový plavec“. Tiež sa 
posledných pár rokov snažím 
venovať hre na husle. A inak som 
sa pokúšal venovať viacerým ak-
tivitám aj športový aj hudobným,  
ale kvôli štúdiu na vysokej ško-
le a formácii v seminári mi ne-
ostávalo veľa voľného času, ta-
kže väčšina z nich skončila tak 
rýchlo ako začala. Ale myslím,  
že v koníčkoch som taký klasik. Čiže 
bicykel, korčule, knihy, motorka  
a možno od septembra aj pes.

Rozhovor pripravila Martina 
Ostatníková

ROZHOVOR/SPEKTRUM

V kňazskom povolaní je moja cesta k Bohu. 
Po odchode otca Tomáša prišla na seneckú katolícku faru nová posila, novokňaz Martin Mosný.

Moldavsko pracuje na moder-
nizácii verejnej správy. Na pod-
poru tohto procesu ponúkla 
Regionálna rozvojová agentúra 
Senec – Pezinok pomoc mestám 
Centrálneho rozvojového regiónu 
Moldavska. Projekt pod názvom 
„Budovanie kapacít miest v ob-
lasti integrovaného mestského 
plánovania v regionálnom kon-
texte“ si kládol za cieľ posilnenie 
schopností moldavských samo-
správ konať aktívne pre zlepšenie 
životných podmienok obyvateľov. 
Do projektu sa zapojilo aj mesto 
Senec. Naše mesto a náš región 
sa vo všetkých ohľadoch radí me-
dzi najvyspelejšie územné celky 
Slovenska, čo nás predurčuje  
k zapájaniu sa do medzinárod-
ných rozvojových projektov  
v prospech krajín usilujúcich sa  
o približovanie sa k EU. 
V decembri 2014 zavítala moldav-
ská delegácia do Senca, v januári 
2015 zasa slovenská delegácia 
navštívila Moldavsko. Následne 
sa v novembri 2015 senecká dele-

gácia zúčastnila Moldavsko-Slo-
venského fóra v obci Ivancea.
Začiatkom júna 2016 finišovali zú-
častnené moldavské mestá svoje 
rozvojové projekty. Wokshopu 
v Kišiňove sa zúčastnili aj naše 
projektové manažérky Nataša 
Urbanová a Angelika Matlohová, 

ako expertky v oblasti tvorby eu-
roprojektov.
Bodkou za projektom bola zá-
verečná konferencia. Zúčastnili 
sa na nej zástupcovia 12 miest 
moldavského Regiónu Stred  
a projektoví partneri, vrátane de-
legácie mesta Senec, štátneho 

tajomníka Ministerstva regionálne-
ho rozvoja a výstavby Moldavskej 
republiky, zástupcu slovenského 
veľvyslanectva v Kišiňove, odbor-
níkov a zainteresovaných strán. 
Primátori moldavských miest oce-
nili prínos projektu pre mestá a Re-
gión Stred a vyjadrili želanie pokra-
čovať v spolupráci. 28. júna 2016  
v meste Ialoveni podpísali zmlu-
vy o predĺžení spolupráce medzi 
moldavskou regionálnou rozvo-
jovou agentúrou Región Stred  
a Regionálnou rozvojovou agen-
túrou Senec – Pezinok a na rad- 
nici mesta Ialoveni primátor mesta 
Senec Karol Kvál a primátor mesta 
Ialoveni Sergiu Armaşu, podpísali 
zmluvu o partnerstve. 
Pimátor Kvál vyzdvihol, že popri 
vecnej rovine uzatvoreného pro-
jektu vidí význam v tom, že sme 
spoznali v moldavských partne-
roch srdečných ľudí, s ktorými 
sme si blízki. Napriek jazykovej 
bariére si rozumieme, preto má 
naše partnerstvo sľubnú perspek-
tívu! Viac na www.senec.sk.

Moldavské mesto Ialoveni sa stalo piatym partnerským mestom Senca 
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Jednota dôchodcov Senec: Naši členovia Ludmila Mihálová, Miku-
láš Šesták, Vojtech Kiss a Štefan Mrva sa zúčastnili 1. júla 2016 kraj-
ských športových hier dôchodcov v Malackách. Súťažilo sa v rôznych 
športových disciplínach v kategóriách muži a ženy do 70 rokov a nad 
70 rokov. Medzi 300 štartujúcimi dôchodcami sa úspešne presadi-
la naša pretekárka Ľudmila Mihálová v troch súťažných disciplínach: 
stolný tenis 2. miesto, streľba zo vzduchovky 2. miesto a petang  
2. miesto. Gratulujeme!

Ľudmila Mihálová trikrát strieborná

Senčanka Rebeka Némethová strieborná na Majstrovstvách Slovenska
V dňoch 1. až 3. júla 2016 
sa v národnom žrebčíne  
v Topoľčiankach uskutoč-
nili Majstrovstvá Slovenska 
v drezúre koní. Výrazný 
úspech zaznamenala aj tri-
násťročná senecká rodáčka 
Rebeka Némethová na koni 
Víťaz, keď v kategórii detí 
získala striebornú medailu. 
Rebeka sa venuje jazdec-
tvu päť rokov. Jazdecké 
základy absolvovala na ko-
ňoch v Hrubej Borši a prvé 
športové skúsenosti získala  
na vytrvalostných prete-
koch. Od roku 2015 sa už 
naplno venuje drezúrnemu 
jazdeniu v jazdeckom klube 
JK Equinibrium pod vede-
ním skúsenej trénerky Vik-
tórie Rusnákovej. Gratuluje-
me a želáme jej veľa ďalších 
úspechov.

Na fotografii vicemajsterska 
SR Rebeka Némethová s ko-
ňom Víťaz.
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MŠK Senec je prihlásený v 10 mládežníckych súťažiach a aj v súťaži mužov
Už koncom augusta sa začínajú súťaže mlá-
deže MŠK Senec. MŠK Senec bude súťažiť 
v desiatich mládežníckych súťažiach a aj  
v súťaži mužov. 

Zoznam mužstiev:
1. Muži 6.liga ihr. NTC hrací čas piatok 18:30 
tréner A.Štellár
2. Starší dorast – 3.liga ihrisko Igram, nedeľa 
pUHČ, T.Švarda
3. Mladší dorast – 3.liga ihr. Igram, ne ppUHČ, 
K.Zelenka
4. Starší žiaci A – 2.liga ihr. Réca, sobota 10:00 
, Lukáš Poša
5. Starší ziaci B – 3.liga ihrisko UT NTC, sobota 
14:00, R.Božik
6. Mladší žiaci A – 2.liga ihrisko Réca, sobota 
12:00, P. Pomichal
7. Mladší žiaci B – 3.liga ihr. UT NTC, sobota 

16:00, Ivan Kolembus ml.
8. Prípravka A - PMA1 BFZ – UT NTC nedeľa 
9:00, P. Szabo
9. Prípravka B - PMB 1 BFZ – UT NTC nedeľa 
10:30, M.Šimončič
10. Prípravka C – PMC1 BFZ – UT NTC nedeľa 
12:00, T.Huszár, D.Macsicza
11. Prípravka D – PrSC - UT NTC nedeľa 13:30 
hod, Ľ.Noga
12. + 2 mužstvá pusiniek bez súťaže, M.Buček 
a P.Pomichal
13. Trénerom brankárov je Peter Vencel.

V lete začali prípravu aj muži MŠK Senec.  
Do klubu sa nahlásilo viac ako dvadsať se-
neckých odchovancov, z ktorých väčšina dala 
reprezentácii svojho mestu prednosť pred lep-
šími ponukami z okolitých klubov. Funkcioná-
rom klubu spoločne s predstaviteľmi mesta sa 

podarilo vybaviť hrací čas na piatok o 18:30. 
Trénerom mužstva je ďalší senecký patriot 
Andrej Štellár, vedúcim mužstva je Ján Ne-
szméry a masérom Michal Szabadoš. Srdeč-
ne Vás pozývame na prvý domáci zápas, kto-
rý sa však kvôli uprednosteniu mužskej repre-
zentácie Slovenska neuskutoční v piatok, ale 
v sobotu 3.9. o 17:00 v NTC v Senci. Vstupné 
počas celej sezóny je pre všetkých bezplatne!
Súpiska A mužstva:
Vladimír Palkovič, Filip  Mentel, Vladimír Mi-
kulášek, Denis Šavara, Štefan Csémy, Lukáš 
Pomichal, Patrik Szabo, Gabriel Petrovič, Jo-
zef Mačišák, Alex Kováč, Peter Vigoda, Ivan 
Kolembus, Michal Čambal, Martin Matúš, Pe-
ter Bozsik, Peter Futo, Marián Brnula, Tomáš 
Sabo, Marek Poór, Michal Szabadoš, Pavol 
Piatka, Patrik Pomichal, Gabriel Sikorjak, Ši-
mon Štellár.

Senec hostil futbalové ME žien do 19 rokov 
Slovensko je pätnástou krajinou, ktorá 
organizovala Majstrovstvá Európy žien  
do 19 rokov vo futbale. Šampionát prebie-
hal od 19. do 31. júla 2016 v štyroch mes-
tách: v Senici, Myjave, Zlatých Moravciach 
a v Senci. Program finálového turnaja mal 
pätnásť zápasov, semifinálový aj finálový 
zápas šampionátu sa odohrával v Senci. 
Slovenky v záverečnom zápase A-sku-
piny proti Nórsku v Zlatých Moravciach 
získali bod na šampionáte po remíze 0:0,  
ale do ďalšej fázy sa neprebojovali. Fran-
cúzky vo finálovom zápase v Senci zvíťazili 
nad Španielkami 2:1 a štvrtý raz zasadli 
na európsky trón v tejto vekovej kategó-
rii. Španielske reprezentantky prenikli  
do finále tretí raz v sérii, no opäť nezvlád-
li posledný krok k titulu. Konečné poradie 
ME futbalistiek do 19 rokov na Slovensku: 
1. Francúzsko, 2. Španielsko, 3. Holand-
sko a Švajčiarsko, 5. Nórsko, 6. Nemecko,  
7. Slovensko, 8. Rakúsko.
                                    Zdroj: SITA, Foto: TASR

Zľava doprava stoja: G.Sikorjak, I.Kolembus, A.Kováč, P.Jaborek, M.Čambal, M.Brnula, V.Palkovič, M.Matúš, M.Poór, V.Mikulášek, Š.Csémy, 
P.Szabo a P.Bozsik. Sedia zľava doprava: D.Badinský, A.Krátky, Š.Stellár, J.Mačišák, Ján Nészmery – ved.mužstva, Ľ.Szabo – predseda MŠK 
Senec, A.Štellár – tréner mužstva, G.Petrovič, P.Futo, L.Pomichal a M.Szabadoš. Chýbajú: P.Piatka, P.Vigoda a P.Pomichal
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17. september 2016
... chceli ste náhradný termín 
pre akciu,  nech sa páči :)

Majstrovstvá Slovenska v plážovom 
futbale 2016 sa opäť konali v Senci.
Tím TGB Kúpeľne Senec sa pre-
bojoval do semifinále turnaja a 
skončil na štvrtej priečke. Medai-
listi: III. miesto: BSC Futbalshop, 
II. miesto: Uni-liga Beach Team, I. 
miesto: Artful BSC Bratislava. 
Prvý júlový víkend aj počas tejto 
letnej sezóny patril na pieskovom 
ihrisku južnej strany Slnečných 
jazier Majstrovstvám Slovenska v 
plážovom futbale. Primátor mesta 
Senec Karol Kvál a prezident Slo-
venskej asociácie plážového fut-
balu Juraj Gubáni otvorili turnaj a 
popriali futbalistom veľa športových 
úspechov. 
Zápasy sa odohrávali na horúcom 
piesku od rána, kým sa nenaplnil 
osemčlenný zoznam účastníkov 

štvrťfinále, ktorí nastúpili do boja 
v nedeľu. Medzi nich sa dostali aj 
BSC Senec a prekvapenie turnaja 
TGB Kúpeľne Senec, ktorý sa pre-
bojoval až do semifinále a napokon 
skončil na štvrtom mieste. Maj-
strom Slovenska v plážovom fut-
bale sa stal Artful BSC Bratislava, 
zo striebra sa tešil Uni-liga Beach 
Team a bronzovú priečku obsadil 
BSC Futbalshop.
Toto športové podujatie bolo di-
vácky veľmi pútavé, pretože okrem 
krásneho prostredia Slnečných ja-
zier zaujalo aj výkonmi futbalistov, 
z ktorých Senčanov najviac tešila 
bojovnosť domácich hráčov.

Text: VCs, Foto: Simona Švorco-
vá, VCs

Športovcov i divákov pozývame na

Senecký beh okolo 
Slnečných jazier

ktorý sa bude konať 

24. septembra
v čase od 8:00 do 15:00

Všetky informácie nájdete na stránke behu
www.facebook.com/SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier


