V školách sa podarilo obnoviť dve telocvične, laboratórium a vytvoriť nové triedy
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V Senci a v ďalších obciach kraja sme si pochutili na špecialitách z jabĺk
Jablkové hodovanie začínalo so zopár stolmi
a prvými nadšencami, ktorí napiekli jablkové
koláčiky. Zamestnanci Mestského kultúrneho
strediska, Mestského úradu a pani kuchárky zo
školských jedální piekli na každý ročník, aby malo
toto dnes už tradičné podujatie úroveň a dostatok
dobrôt. Tento rok už stoly nestačili na umiestnenie všetkých jablkových výrobkov, ktoré si prichystali jednotlivci, ale aj školy, škôlky, občianske
združenia či politické strany. Námestie 1. mája aj
Lichnerova ulica boli plné ľudí, ktorí prišli nielen
na sobotňajšie nákupy, ale najmä na už zabehnuté Jablkové hodovanie 2016.
Program mal skôr folklórny charakter, čo sa publiku veľmi páčilo. Aj najmenšie detičky vydržali sledovať tancujúcich v krásnych farbami hýriacich
krojoch. Dozvedeli sa, odkiaľ niektoré tance pochádzajú a obdivovali temperamentný cigánsky
či veselý fľaškový tanec.
V programe vystúpili tanečníci zo ZUŠ Senec, SZUŠ
R. Madarászovej, folklórnych súborov Gajdošík,
Möggyes. Tanečníčky Ladies tancovali už novodobejšie tance, čím pripravili atmosféru pre kapelu Belasí.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Jablkového hodovania, na všetky dobroty z jabĺk, na krásny program a najmä
na výbornú náladu, ktorá k tomuto podujatiu Bratislavského samosprávneho
kraja zaručene patrí.
Text a foto: MO

Veľké ĎAKUJEME posielame kolegyniam z Mestského úradu, kuchárkam
zo školských jedální v Senci, kamarátkam, rodinným príslušníkom a známym za prípravu krásnych dobrôt,
koláčikov a sladkostí, ktoré pripravili
a napiekli pre nás. Aj takto nezištne
ste pomohli k úspešnému priebehu už
8. ročníka tejto krásnej sladkej akcie.
Mestské kultúrne stredisko,
Jana Žilincová
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Čestnou občiankou mesta Senec sa stala Doc. Dr. Katalin Barta Wiessert
Cenu mesta získali: Mgr.art. Gabriel Škriečka, Tibor Mészáros,
MUDr. Jarmila Ožvaldová, Mgr. Anna Legindiová a Helena Nemcová
vedeckých kruhoch sveta, čím nepochybne
prispieva k šíreniu dobrého mena nášho mesta a Slovenskej republiky v zahraničí.
Cenu mesta Senec získali:

12. októbra 2016 sa v Galérii Labyrint
Mestského kultúrneho strediska uskutočnil slávnostný akt, pri ktorom si mesto
uctilo vzácne osobnosti. Ľudí, ktorí si
svojou prácou nielen plnili povinnosti,
ale často nezištne a vo svojom voľnom
čase prispeli k rozvoju mesta. Laureáti sa angažujú vo verejnom a spoločenskom dianí, prispievajú k šíreniu
dobrého mena nášho mesta a zároveň
aj k tvorbe pozitívnej spoločenskej klímy.

Čestné občianstvo mesta Senec a symbolický kľúč od mesta prevzala Doc. Dr. Katalin Barta Wiessert,
rodáčka z nášho mesta, za jej doposiaľ dosiahnuté mimoriadne profesionálne úspechy v oblasti prírodných vied,
za výsledky vo vedeckom výskume, najmä
v oblasti zelenej chémie a za publikačnú činnosť. Jej výsledky výskumnej činnosti sú oceňované nielen na akademickej pôde vo svete
uznávaných univerzít, ale aj vo významných

• Mgr.art. Gabriel Škriečka za dlhoročnú
obetavú pedagogickú činnosť vo funkcii riaditeľa na Základnej umeleckej škole na Fándlyho ulici v Senci, profesionálne - manažérske,
umelecké a pedagogické schopnosti a vysoko
angažovaný prístup vo verejnom a v spoločenskom dianí nášho mesta.
• Tibor Mészáros za dlhoročnú obetavú činnosť vo funkcii preventivára požiarnej ochrany
mesta a za vysoko angažovaný, profesionálny
a nezištný prístup pri výkone svojej profesie.
• MUDr. Jarmila Ožvaldová za dlhoročnú obetavú činnosť vo funkcii predsedníčky Miestnej organizácie Matice Slovenskej
a za vysoko angažovaný prístup vo verejnom
a v spoločenskom dianí nášho mesta.
• Mgr. Anna Legindiová za obetavú činnosť
vo funkcii predsedníčky Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Senci
a za vysoko angažovaný prístup vo verejnom
a v spoločenskom dianí nášho mesta.
• Helene Nemcovej za obetavú činnosť
vo funkcii viceprimátorky mesta Senec
a za profesionálne manažérske schopnosti a vysoko angažovaný prístup vo verejnom
a spoločenskom dianí nášho mesta.

Nečakajme s triedením na jarné upratovanie,
separovaný odpad sa zbiera každý týždeň
V polovici októbra prebehol zber objemného odpadu v meste Senec. Na 4 miestach boli umiestnené kontajnery, pri ktorých ste
mohli stretnúť zamestnancov z údržby zelene mesta. Tí dohliadali
na vytriedenie odpadov, ktoré sa zbierajú na zbernom dvore a následne odovzdávajú na recykláciu. Keďže nie je prípustné ukladať
na skládku biologický odpad, tento bol zbieraný v 2 termínoch
priamo spred domov. Napriek tomu ľudia nosili biologický odpad
aj ku kontajnerom, čím prekazili snahu mesta zanechať tieto lokality po odvoze kontajnerov čisté. Do pondelňajšieho rána pribudlo k bioodpadu aj všeličo iné.
Popri objemnom odpade vozili občania aj papier, kovové obaly,
sklenené poháre,... teda odpad, ktorého sa môžu pohodlne zbaviť počas celého roka prostredníctvom kontajnerov rozmiestnených po meste. Obyvateľom rodinných domov stačí vyložiť papier
vo vreci, alebo zviazané kartóny v rozloženej forme pred dom.
Rovnako ako menšie kovy a tetrapaky, ktoré môžu vkladať do jedného vreca s plastovými obalmi. Každú stredu sa uskutočňuje ich
zber v rámci separovaného zberu odpadu.
Ďakujeme všetkým, ktorí rešpektovali pokyny zamestnancov
mesta a prispeli tak k hladkému priebehu jesenného upratovania.
Vysvetlenie: v minulom čísle v rubrike karháme sa objavilo želanie občana - častejší vývoz kontajnerov. Kontajnery na zmesový odpad pri bytových domoch sú vyvážané 2krát týždenne. Ak
ich kapacita nestačí, správca by mal zabezpečiť ďalšiu nádobu.
Avšak buďme úprimní. Tieto kontajnery obsahujú plno papiera,
kovov, sklenených a plastových fliaš – odpadu, ktorý by sa v nich
podľa platného VZN o nakladaní s odpadom vôbec nemal nachádzať.
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Most nad diaľnicou je už zbúraný - bol to zážitok
Druhý októbrový týždeň sa v médiách objavila správa o víkendových dopravných obmedzeniach na diaľnici D1, ktoré museli vodiči
vytrpieť kvôli dlho očakávanej demolácii mosta nad diaľnicou medzi Sencom a Blatným.
Táto demolácia de facto odštartovala dlho
očakávanú výstavbu diaľničnej križovatky
a verím, že definitívne dala odpoveď všetkým
skeptikom, ktorý sa horlivo predbiehali na internetových fórach v názoroch, že sa tak skoro nezačne s výstavbou.
Nám sa vďaka Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) podarilo dostať priamo do centra diania a napísať túto reportáž priamo zo
staveniska. Bol to naozaj ohromný zážitok byť
tak blízko takto významnej udalosti a vidieť,
ako sa postupne rozpadá most, cez ktorý
sme dlhé roky chodili.
Pred samotnou demoláciou mosta prebiehali
prípravné práce, počas ktorých odklonili najprv dopravu z Trnavy do Senca, aby na vozovku položili geotextíliu a na ňu naniesli hrubú
vrstvu zeminy a štrku, ktorá mala zabrániť poškodeniu diaľnice počas padania častí mosta
pri samotnej demolácii. Zároveň sa odpaľovali
posledné železné zábradlia na moste a diaľnici. Okolo tretej popoludní pred samotným

mostom odklonili aj cestu do Trnavy a naviezli
hlinu so štrkom aj na túto stranu diaľnice.
Následne sa osem demolačných strojov
s obrovskými nožnicami a zbíjačkami (vyzerali naozaj hrôzostrašne) zoradilo na obidve
strany mosta a presne o štvrtej popoludní
dostali pokyn „zahryznúť sa“ a zdemolovať
most. Ten vďaka obrovskému množstvu železných výstuží a hrubým napínacím lanám
odolával takmer do pol ôsmej večer, kedy sa
nakoniec poddal a zrútila sa jeho väčšia časť.
V tej chvíli pracovalo až desať obrovských
demolačných strojov. Po krátkej prestávke
pokračovali páni ovládajúci tieto „monštrá“
v rozbíjaní už spadnutej časti mosta na menšie kusy, ako aj v demolácii ešte odolávajúceho druhého piliera a časti nosných trámov. Tie
odolávali naozaj poriadne a nedarilo sa zrútiť
ich, čomu nepomohol ani fakt, že sa postupne pokazili štyri demolačné stroje. Našťastie
sa ich podarilo opraviť a okolo pol tretej v noci
padla aj posledná časť mosta. Medzitým sa
triedil betón a železo a sutiny sa postupne
odvážali. Okolo siedmej ráno boli všetky rozdrvené časti mosta už preč a buldozéry tak
mohli odhrnúť zeminu a štrk, ktoré chránili
samotnú diaľnicu pred poškodením. Tú ešte

Elektroodpad
Zber elektroodpadu funguje na Slovensku od roku 2005. Občania majú
možnosť bezplatne odovzdať vyslúžilé
elektrospotrebiče ako sú televízory,
chladničky, práčky a pod. na zberných
dvoroch alebo v predajniach elektra.
Spoločnosť ASEKOL vyšla obyvateľom v ústrety a pripravila zberné nádoby určené na odovzdanie malého
elektroodpadu a batérií.
Kto to platí?
Náklady na zvoz a spracovanie elektroodpadu, rovnako ako náklady
na obstaranie a distribúciu kontajnerov hradí organizácia zodpovednosti
výrobcov ASEKOL SK s.r.o.
ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení
výrobcov a dovozcov elektrozariadení
a batérií organizuje a financuje ce-

loštátny systém zberu elektroodpadu
a použitých batérií a akumulátorov.
Čo do kontajnera patrí a čo nie?
Do stacionárnych kontajnerov patria
batérie a drobný elektroodpad ako sú
napríklad kalkulačky, rádiá, počítače
a počítačové vybavenie, discmany, telefóny, videokamery, hodiny, hriankovače alebo menšie elektrické náradie,
či hračky a podobne.
Do kontajnerov nepatria
• Televízory a monitory
• Veľké domáce spotrebiče (chladničky, práčky, sporáky…)
• Žiarovky a žiarivky
• Odpad, ktorý nie je elektroodpadom
(tonery, CD, videokazety a iné záznamové médiá)
Viac informácií nájdete
na www.senec.sk

očistili vodou z cisternových áut a osadili naspäť stredové oddeľovacie betóny, tak aby sa
od deviatej ráno postupne otvorila a zrušili sa
presmerovania v obidvoch smeroch.
Dá sa povedať, že napriek spomínaným
problémom s technikou, sa práce podarilo
dokončiť podľa časového plánu a diaľnica nebola odstavená dlhšie, ako sa predpokladalo.
Osobne oceňujem, že sa pracovalo hlavne
večer a v noci.
A ako budú pokračovať práce na diaľničnej
križovatke? Podľa NDS bude treba odkopať
a rozbiť opory mostu, ktoré zostali na obidvoch stranách a postupne sa bude zhotovovať nový most. Ten majú v pláne postaviť
do júla 2017 a celá križovatka by mala byť hotová do konca roku 2017. Obmedzenia v podobnom rozsahu čakajú vodičov vo chvíľach,
keď sa budú na nové piliere vysúvať betónové
prefabrikáty nového mosta. Dúfajme teda,
že nás nečaká tuhá zima, ktorá by mohla predĺžiť samotnú výstavbu a čoskoro budeme
môcť zažívať plynulejšiu dopravu bez zápch,
ktoré žiaľ každodenne v špičke zažívame.
Na www.senec.sk si môžete pozrieť celú fotogalériu aj s videom.
Marek Vincze

Pozvánka na Verejné prerokovanie
„Správy o hodnotení strategického dokumentu“
Mesto Senec ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec – Koncept“, obstaralo
vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA), ktorým je Koncept územného plánu Mesta Senec
podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).
Mesto Senec v súlade s § 11 ods. 4 zákona o posudzovaní
zvoláva Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu s výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutoční dňa
14.11.2016 o 14:00 hod v sobášnej miestnosti na Mestskom
úrade v Senci, Mierové námestie č.8, 903 01 Senec
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená
na www.enviroportal.sk a na webovom sídle mesta Senec
www.senec.sk/index.php?menu_id=1613
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ZŠ na Mlynskej patrí medzi
solventné a spoľahlivé firmy
Certifikát solventnosti za rok 2015 získala Základná škola na Mlynskej ulici v Senci. Udelil
jej ho európsky vedúci poskytovateľ ekonomických informácií o spoločnostiach a podnikateľoch, skupina Bisnode. Škola sa tým zaradila medzi 14 % najúspešnejších spoločností
a podnikateľov v SR v roku 2015.
Toto ocenenie je potvrdením pozície školy
ako firmy na trhu, jej dôveryhodnosti, stability
a serióznosti. Je to silný marketingový nástroj
na zvýšenie komunikácie s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou,
dokonca i zamestnancami a širokou verejnosťou.
Spoločnosť Bisnode v spolupráci s Hospodárskymi novinami vydáva firmám certifikáty, ktoré zhodnocujú ich ekonomickú kondíciu. Tie
sa následne uvádzajú do registra solventných
firiem Slovenska. Členstvo v ňom je znamením
bezpečného a korektného obchodného vzťahu
s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi.
Register zahŕňa spoločnosti, ktoré dlhodobo
preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť. -ir-

Žiaci v ZŠ na Mlynskej sa už učia v modernom prírodovednom laboratóriu
Profesionálnu odbornú učebňu na výučbu
biológie, chémie a fyziky sa podarilo počas
letných prázdnin vybudovať v Základnej škole
na Mlynskej ulici.
Svojím vysoko odborným zariadením s nadčasovou vizualizáciou sa radí medzi vysoko
inovatívne a podľa laickej i odbornej verejnosti
medzi luxusné laboratóriá porovnateľné s modernými učebňami vo vyspelých európskych
krajinách. Žiaci budú pracovať pod gesciou
špičkových univerzitných odborníkov z oblasti
biológie, chémie a fyziky, pracovníkov prírodovedeckej, chemicko-technologickej fakulty
a fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
Dominantou laboratória je päť veľkých žiackych stolov. Tie sú rozmiestnené v priestore
do oblúkov-radov na šírku miestnosti tak, aby
bol každý žiak čo najbližšie k centru diania,
ktorým je demonštračný stôl učiteľa a tabuľa.
Rovnako pohyb v laboratóriu je vďaka tomuto
rozmiestneniu optimálny a dynamický. Vyššie
položené pracovné dosky stolov umožňujú
žiakom tiež pohodlnú prácu v stoji.
Stoly boli navrhnuté v tvare zrezanej elipsy.
Prínosom týchto oválnych pracovných centier je bádanie v kruhu šesťčlenných skupín.
Aj v prípade delenia žiakov na trojčlenné
skupiny, vďaka tomuto atypickému tvaru, má

každý z trojice rovnako výborný dosah k realizovanému pokusu. Pre každé spomenuté
delenie má skupina pohodlný prístup k vode,
výlevke, zdroju elektrického napätia.
Druhým nadštandardom laboratória je demonštračný stôl učiteľa, ktorý je vybavený kamerou. Tá môže snímať aj detaily predvádzaného pokusu a následne zväčšene premietnuť
žiakom prostredníctvom interaktívnej tabule.
Aplikácie umožňujú záznam pokusu zopakovať, uložiť, zdieľať na webe pre žiakov, ktorí sa
na výučbe nemohli zúčastniť. Do budúcna je
pre nás výzvou „online vyučovanie“. Ak žiak,
ktorý je práve chorý a má doma pripojenie na
internet, mohol by sa pripojiť a sledovať výučbu a zapájať sa do nej online.
Do budúcna zvažujeme vybaviť laboratórium
teplomermi, silomermi a ďalšími senzormi,
ktorých merania sú zaznamenávané do notebooku (tabletu, mobilu). Výstupom meraní sú
tabuľky a grafy nameraných hodnôt, s ktorými
sa môžu ďalej vyhrať žiaci doma, lebo si ich
vedia stiahnuť do svojich mobilov alebo tabletov.
Veríme, že atraktivita učebne zvýši v žiakoch
záujem o štúdium prírodných vied a obohatí
vyučovací proces v škole.
Text: am, mp, ir, Foto: MO

ZŠ na Mlynskej organizuje zadarmo plavecký výcvikový kurz pre 300 žiakov
Podporiť zdravý telesný aj duševný vývoj žiakov, naučiť ich v ranom veku plávať, a tým
eliminovať riziko utopenia, sú hlavnými cieľmi
pilotného projektu na Slovensku - plaveckého
výcvikového kurzu, ktorý pre 300 svojich žiakov od polovice októbra 2016 zadarmo organizuje ZŠ na Mlynskej.
Realizuje sa v zmysle a v súlade s jej projektom Zdravá škola.
Žiaci 2. - 4. ročníkov si počas 10 týždňov
(19.09. – 09.12. 2016) vždy jednu hodinu týždenne v bazéne Swim arény Senec rozširujú
spektrum plaveckých výcvikových disciplín
a zlepšujú svoje pohybové zručnosti. Každým
desiatim žiakom sa venuje jeden profesionálny tréner. Pre všetky deti je zabezpečená kyvadlová doprava - vyhrievaný autobus, ktorý
prepravuje deti zo školy do Swim arény a späť.
Plavecký výcvikový kurz organizuje škola
v rámci vyučovania telesnej výchovy, je za-

pracovaný do rozvrhu školy a do základného
dokumentu školy - Školského vzdelávacieho
programu na školský rok 2016/2017. Je schvá-

lený aktívom rodičov, radou školy, zriaďovateľom, konzultovaný a odobrený okresným úradom – odborom školstva v Bratislave.
Celková cena plaveckého výcvikového kurzu
pre 300 žiakov je 15 000 eur. Na jeho financovaní sa podieľali: ZŠ - 5 000 eur, Aktív rodičov
- 5 000 eur, Aquathermal Senec, a. s. - 3 000
eur a Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
2 400 eur.
Vedenie školy za naše deti touto cestou srdečne ďakuje všetkým subjektom, ktoré participovali na financovaní kurzu, a vďaka ktorým
sa naši žiaci môžu zúčastňovať na časovo
a finančne pomerne náročnej aktivite.
V budúcnosti chce škola na tento zámer získať
finančné prostriedky oslovením rôznych sponzorov, Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ale aj Bratislavského samosprávneho kraja či mestskej samosprávy.
Text: ir, Foto: ačl
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Súkromná základná škola začala svoju činnosť naplno
Po hektickom lete, kedy sme
chystali priestory školy a postupne ju zariaďovali, sme sa už
nevedeli dočkať prvého školského dňa. Leto bolo totiž skutočne
náročné – priestory školy sa nachádzajú na dvoch poschodiach
C pavilónu SOŠ v Senci a tie bolo
treba od podlahy prerobiť. Vymenili sa podlahy vo všetkých triedach, namontovali sa nové lampy,
vypínače a zásuvky vo všetkých
priestoroch, maľovalo sa, nakúpilo sa komplet nové zariadenie
– lavice, tabule, koberce, nábytok, učebné pomôcky, učebnice,
zariadili sme modernú počítačovú
učebňu, školský klub. Všetky práce sme zabezpečili svojpomocne,
z vlastných zdrojov a z finančných
príspevkov rodičov. 5. septembra
bolo všetko pripravené. Školský rok sa rozbehol a po prvých
hektických týždňoch sa pomaly
všetko dostáva do normálnych
školských koľají. Veď koľkokrát
v živote otvárate novú školu
so všetkým, čo k tomu patrí?
Dnes máme 106 žiakov, 18 zamestnancov, 7 tried v šiestich
ročníkoch, naplnené kapacitné
možnosti do 1. ročníka pre ďalší

školský rok a v hlave plno plánov.
Deti začínajú vyučovanie rannou komunitou, majú zvyčajne
6 vyučovacích hodín, angličtinu
od prvého ročníka každý deň
a pre žiakov 1. až 3. ročníka sme
zaviedli dramatickú výchovu. Teší
nás, že náš školský vzdelávací
program inšpiroval aj ostatné
senecké školy - u nás je plávanie
integrovanou súčasťou telesnej
výchovy.

Zapájame sa do školských
a mestských akcií: Slnečného
festivalu, vyslali sme 6 detí reprezentovať školu v Behu zdravia
a získali sme jednu zlatú a jednu striebornú medailu a výťažok
z Jablkového hodovania použili
deti na nákup spoločenských hier
a pomôcok na biológiu (mikroskopy a lupy). Momentálne pracujeme na väčších projektoch:
Záložka do knihy spája školy, Deti

a architektúra, a chceme splniť
7 základných kritérií v projekte
Unicef – Škola priateľská k deťom.
14. októbra sme vyučovanie venovali Svetovému dňu zdravej výživy a o 10:00 sa začala prvácka
pasovačka so skutočným rytierom. Po zložení rytierskeho sľubu
bolo pasovanie za žiaka školy.
Nasledovala tancovačka v školskom klube s vychovávateľom Michalom a ostatnými pani vychovávateľkami. Takže sa nielen učíme, ale chceme, aby sa deti u nás
dobre cítili, tešili sa do školy a aby
mohli byť hrdými žiakmi školy.
Vzhľadom na pripravovaný celonárodný projekt na veľkú reformu
vo vzdelávaní je aj naša škola
dobrým miestom na implementáciu hlavných bodov programu
– žiak ako kľúčový prvok vzdelávania, sledovanie individuálneho
pokroku každého dieťaťa, dosahovanie výkonov v rámci svojich
možností, učiteľ ako sprievodca
na ceste za vzdelaním. Veríme,
že sa nám bude v napĺňaní týchto cieľov dariť a že budú spokojní
všetci – deti, rodičia, učitelia.
Iveta Barková, riaditeľka SZŠ

Telocvičňa ZŠ A. M. Szencziho už opäť slúži školákom aj verejnosti
V septembrovom vydaní sme informovali o prebiehajúcej rozsiahlej
rekonštrukcii telocvične ZŠ A. M. Szencziho. Práce boli ukončené
v druhej polovici septembra a kompletne vynovená telocvičňa bola
27. septembra slávnostne odovzdaná do užívania. Na akte prestrihnutia pásky sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, ako aj regionálnej a miestnej samosprávy. Náklady vo výške 117.000 eur boli financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom spoločného projektu
Ministerstva školstva a Mesta Senec a z príspevku Mesta Senec. Bola
vymenená izolácia strechy, celý odkvapový systém a bleskozvody.
Vo vnútri bol vymenený vykurovací systém, je vymaľované a sú obnovené drevené obklady stien. V poslednej etape rekonštrukcie prišla
na rad výmena podlahy, ktorá bola nahradená novou jaseňovou drevenou podlahou. Ešte v rámci projektu bude doplnený aj inventár telocvične loptami, žinenkami a doskočiskom pre skok do výšky. VCs

ZŠ Tajovského - vynovená telocvičňa a tri nové triedy
Budovy a zariadenie škôl sú vystavené nadmernej záťaži, vyžadujú si
pravidelnú údržbu a často aj komplexnejšiu rekonštrukciu. Po zateplení
budovy ZŠ Tajovského prišla na rad telocvičňa. Cvičebné stroje, hrazdy,
tyče, basketbalové koše, hádzanárske bránky a ďalšie športové náradie
už nezodpovedalo súčasným štandardom. Bezpečnosť žiakov je prvoradá, preto už minulý rok v decembri došlo k výmene cvičebných strojov
a ďalšieho športového náradia pevne spojeného s budovou telocvične.
Staré drevené bránky, ktoré nebolo možné zafixovať, boli nahradené hliníkovými bránkami ukotvenými v podlahe. Riaditeľ školy Ladislav Kása
sa vyjadril takto: „Nové cvičebné stroje sú moderne riešené a hlavne
plne zodpovedajú súčasným normám a bezpečnostným predpisom.
Cez letné prázdniny bola dovŕšená rekonštrukcia výmenou obloženia stien a bezpečnostných okenných sieťok a boli vymaľované všetky
priestory telocvične. Zároveň sme sa snažili zlepšiť situáciu s dlhodobo
pretrvávajúcim nedostatkom priestoru pre vyučovanie. Vytvorili sme tri
menšie triedy z miestností, ktoré pôvodne slúžili inému účelu. Náklady na prestavbu tried, nový obklad a maľovku telocvične boli hradené
z vlastných ušetrených zdrojov vo výške cca 66 000 eur a telocvičné
náradie v hodnote cca 11 000 eur zakúpilo mesto.“
VCs
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Školský klub detí ZŠ Tajovského

Projekt z 2.C

Pri príležitosti 200. výročia založenia dolnozemskej obce Pitvaroš, odkiaľ pochádza množstvo
seneckých rodín, bola vydaná nová publikácia Pitvaroš na starých fotografiách. Súčasťou publikácie je aj mapa obce s rozmiestnením pitvarošských rodín a dve DVD plné jedinečných príloh.
Publikáciu si záujemcovia môžu kúpiť každú nedeľu v Evanjelickom kostole v Senci, pred službami Božími, alebo objednať na tel. čísle: 0904 589 207. Viac informácii na www.pitvaros.sk.

Európsky deň jazykov v GAB

26.september je vyhlásený za Európsky deň jazykov.
Každoročne si ho pripomína 800 miliónov obyvateľov
v 47 krajinách Európy. Do jeho osláv sa už tradične zapojila aj naša škola.
26.september bol výnimočným dňom aj na našej škole.
Študenti i učiteľky prichádzali v nápadných outfitoch.
Každý symbolizoval nejakú krajinu a jazyk. Niektorí
žiaci boli oblečení vo farbách štátnych vlajok, iní mali
na odeve heslá a slogany o jazykoch. Utešené boli národné kroje, z ktorých najznámejší bol nemecký dirndl.
Na chodbách školy stáli interaktívne nástenky. Na prvú
mohli žiaci cez prestávky zaznamenávať koľko jazykov ovládajú. Pozoruhodné boli odpovede na druhej
nástenke a to na otázku, akú motiváciu majú pri učení
cudzieho jazyka. Pripnutých odpovedí na farebných
lístočkoch bolo toľko, že pomaly tabule nestačili. Aj vyučovacie hodiny angličtiny a nemčiny boli netradičné.
V zábavných testoch si študenti overovali cit pre cudzie jazyky. Napríklad na základe zvukových nahrávok
skúšali pochopiť a napodobniť text alebo ho zaspievať.
Oslavy Európskeho dňa jazykov sa stretli s pozitívnou
odozvou u študentov aj vyučujúcich. Dokázali, že naši
mladí ľudia chápu význam znalosti cudzích jazykov
pre život. A to je najlepšia motivácia pre zdokonaľovanie sa v angličtine a nemčine ale aj otvorenie sa i iným
jazykom.
Lucia Nemečková, GAB Senec

Len čo sa školský rok 2016/2017 rozbehol,
nastúpila i súťaž v tvorbe detí – projekty.
V 2.C si pani vychovávateľka Monika Š. vymyslela projekt s názvom „Letné prázdniny“.
Nakoľko pozná šikovnosť svojich zverencov,
nastavila i kritériá vysoko. Podmienkou obsahovej stránky bol písomný popis dotvorený
výtvarnou časťou, t. j. objemovou. Samozrejme, väčšinu museli spraviť žiaci, nie rodičia.
V utorok 4.10. nastal „deň D“. Po naaranžovaní
prác prišlo vyhodnotenie, ktorého sa zhostila
pani zástupkyňa Matláková, pani učiteľky Demčáková a Jarka Szalayová. Práce boli úžasné
a rozhodovanie náročné.
Konečný verdikt:
Chlapci
1. Jakub a Matúš Klepochovci
2. Milan Lipnický
3. Danko Solgay
Dievčatá
1. Lujza Michaláková
2. Elis Heveši
3. Miška Vidrová
Vyhodnotenie sprevádzali i slzičky, ale to
k súťaži patrí a znamená to i fakt, že danú úlohu zobrali deti zodpovedne. Už teraz sa tešia
na ďalší projekt.
Monškov

ZUŠ sídli na Fándlyho 20 už dvadsať rokov
Vedenie Mesta Senec, zástupcovia seneckých škôl a ďalšie osobnosti seneckého
kultúrneho a spoločenského života sa zišli
26. septembra v koncertnej sále Základnej
umeleckej školy na Fándlyho 20. Prijali pozvanie riaditeľa školy Gabriela Škriečku,
aby si spoločne pripomenuli 20. výročie
pôsobenia ZUŠ Senec v tejto budove.
„V máji 1996 sme dostali kľúče od týchto
priestorov, kde boli predtým detské jasle.
Budovu bolo treba prestavať tak, aby v nej
vznikli priestory, ktoré vyhovujú rôznorodým potrebám odborov našej umeleckej
školy. Každú sobotu sa konali brigády,
pomáhali rodičia, kolegovia a remeselníci
z firmy Elektrovod, ktorých nám ponúkol
vtedajší riaditeľ Ing. Jozef Kosorinec. Úpravu priestorov nám navrhol pán Vokál a pán
Mráz. 15. septembra 1996 sme začali vyučovanie. V priebehu ďalších rokov sme
pokračovali v úpravách. Zo starej kotolne,
vďaka firme Yrpex, sme vytvorili sklad pre
výtvarný odbor, pre ktorý firma Sekostav,
podľa návrhu pána Agócsa, pristavila novú
triedu. Firma Žumpár Pišta nám dobudovala kanalizáciu. V tom období sme prešli
na diaľkové kúrenie od firmy Dalkia, zastúpenou pánom Fendekom. Firma Stavrem
nám vymenila okná. Generálnu opravu
strechy vykonal pán Schuster a o zateplenie budovy a novú fasádu sa postaral
pán Múčka. Generálnu opravu našich sociálnych zariadení vykonala firma Atypstav.
Nutné opravy bleskozvodov a elektroinštalácie urobili páni Szulányi, Roth a Mihálik.
Ďalej sa chcem poďakovať firme E-net, menovite pánovi Juríčkovi za zavedenie inter-

netu a pánovi Fülöpovi za údržbu kopíriek
a tlačiarní. Všetkým patrí veľká vďaka za to,
že časť prác urobili bez nároku na honorár.
Výraznú pomoc v koordinácii a organizácii
celého procesu prestavby poskytla vtedajšia školská správa a dnešný školský úrad
pod vedením pána Kubliniaka.
V súčasnosti máme 887 žiakov - keď sme
v roku 1991 s pani zástupkyňou začínali,
mali sme 510 žiakov. Táto budova nám je
už malá. Škola má tri elokované pracoviská
a pripravuje sa štvrté. Šesť tried je v budove MsKS, trieda baletu a dve triedy hudobného odboru sú v ZŠ Tajovského. Tretie
elokované pracovisko je v Igrame a pripravuje sa štvrté v Čataji. Záujem o štúdium
v ZUŠ na Fándlyho 20 neustále narastá
a preto sa plánuje rozšírenie kapacity školy
nadstavbou nad zadnými pavilónmi.
Žiaci vďaka šikovným učiteľom dosahujú
vynikajúce výsledky na celoslovenských
súťažiach a darí sa im aj na medzinárodnej
úrovni. Niektorí absolventi sa vrátili do školy ako učitelia a zároveň významní umelci.
Ďakujem vedeniu mesta a všetkým priateľom ZUŠ za podporu našej školy a dúfam, že svojou prácou budeme aj naďalej
robiť radosť našim deťom, našim rodičom,
nášmu mestu a aj sami sebe.“ – uviedol
vo svojom príhovore riaditeľ školy Gabriel
Škriečka.
Pred hostí potom predstúpili s programom
umelci - učitelia reprezentujúci vysokú úroveň školy: Helena Čajková – prednes, Tomáš Šelc – spev, Zuzana Szabóová – spev,
Petra Mazúchová – klavír, Ilona Takácsová
– klavír, Barnabás Kollárik – klarinet. VCs

BUĎTE KRÁSNE S NAMI
KADERNÍCTVO, KOZMETIKA
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

POZVÁNKA NA KOZMETICKÉ
JESENNÉ OŠETRENIA V NAŠOM
SALÓNE
Pokožka na jeseň: Jeseň je prechodovou časťou
roka. Pokožka sa stáva dehydrovanou, pretože už
vyčerpala zásoby vody vplyvom letného obdobia.
Často býva poškodená slnečným žiarením a stáva
sa mdlou. Nadmerné vystavovanie sa slnečným
lúčom v lete môže pleť poškodiť a tak stráca svoju
žiarivosť
a pevnosť.
Preto Vás pozývame na špeciálne kozmetické
jesenné ošetrenia, ktoré obnovia a zregenerujú
Vašu pokožku
po lete a posilnia ju pred zimou.
OCHRANNÉ SEZÓNNE OŠETRENIE skľudňujúca teplá peel - off maska
COCOON:
Toto ošetrenie poskytuje - skľudnenie, hydratáciu,
výživu, revitalizáciu, mäkkosť, prejasnenie,
regeneráciu, posilnenie
a uzdravenie. Teplá olupovacia maska obohatená

o výživné a revitalizujúce zložky, ktoré pomáhajú
udržať teplo pre skutočný pocit ochranného obalu
a celkové pohodlie. Kaviár - luxus v službách
kozmetiky. Kaviár obsahuje všetky zložky
potrebné k udržaniu mladistvého vzhľadu
pokožky pomocou regenerácie tkania
a zvýšenia produkcie kolagénu. Koža je
prejasnená a hladká. Cíti sa vyživená,
odpočinutá a plná života. Chráni pokožku pred
starnutím a pred následkami premenlivého
počasia.
ŠPECIÁLNE OŠETRENIE - OXYPEELING
Zabudnite na vrásky, pigmentové škvrny, mdlú
a udusenú pleť spôsobenú fajčením a smogom.
Unikátna dermo - estetická technika kombinujúca
pleťový peeling s kozmetickým efektom ,,
Oxiterapie”. Rozjasňujúca, aktivujúca pleť a
redukcia pigmentových škvŕn. Peelingová fáza,
ktorá odstraňuje mŕtve bunky z hornej rohovej
vrstvy. Oxy - therapia, ktorá zvýši prirodzenú
oxidáciu kožného tkaniva. Kombinácia týchto
dvoch fáz stimuluje obnovu epidermis, aktivuje
mikro - cirkuláciu v pleti a detoxikuje pokožku.
Účinok na pleť - je odstránenie vrások
a tmavých škvŕn. Rozjasnená a zjednotená pleť.

BIELIACE WHITE OŠETRENIE
Pre zosvetlenie a prirodzený vzhľad Vašej
pokožky. White System je nová technológia pre
prevenciu a odstránenie nežiadúcich pigmentácii,
ktorá zároveň pôsobí proti vráskam pre
dosiahnutie jemnej
a vyhladenej pleti. Koncentrované bieliace sérum
opravuje a pôsobí preventívne proti pigmentovým
škvrnám. Spolu s bieliacim regeneračným
nočným krémom je zacieľené na viditeľné známky
starnutia, škvrny, vrásky a nedostatok pevnosti.
Ako doplnok je cielené bieliace sérum
na lokálne použitie.
V našom kozmetickom salóne s kozmetikou
Institut Esthederm veríme, že každá pleť môže byť
krásna, že každá pleť má dostatočný potenciál a
vnútornú kapacitu, aby fungovala správne a starla
v kráse a primerane veku.
DARČEK - parafínový zábal rúk
k jesenným kozmetickým ošetreniam
v mesiaci október ZDARMA.

Inzercia

Inzercia

ZSE jesen inz Sencan 185x133 salka ri.indd 1

14.10.2016 13:07
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Organ oprava
V našom farskom Kostole svätého Mikuláša
prebiehala od 21. septembra do 23. októbra
oprava, čistenie, intonovanie a ladenie organu.
Organár Ján Novák, ktorý je vyučený v tomto umeleckom remesle, máva najviac práce
v Českej republike. Najväčší organ opravoval v Čáslavi a pracoval a zahral si aj v Prahe
na organe, na ktorom hral kedysi Antonín
Dvořák. Ako sám vraví, „pre túto prácu je
potrebné mať hudobný sluch a umelecké cítenie.“ Určite na to treba aj zručnosť a silu,
veď na veľkých organoch majú basové píšťaly
dĺžku aj okolo 6 metrov.

Návšteva odborníkov na zamestnanosť a sociálne otázky z Gruzínska

Senecký organ bol vyrobený v roku 1904 rakúsko-uhorskou firmou Rieger a má 492 píšťal. Pre úsporu miesta je riešený takzvanými
extenziami, čo znamená, že niektoré registre
píšťal si navzájom požičiavajú zvuk. Pre výkon nástroja to nie je ideálne riešenie, pretože
ladenie je komplikované. Zaujímavosťou je,
že pôvodne vyzeral organ inak. Píšťaly boli
zakryté drevenou organovou skriňou, ktorá
nemala len historickú a estetickú hodnotu,
ale pozitívne ovplyvňovala aj samotný zvuk.
Po požiari v kostole v 80. rokoch sa však
drevená skriňa stratila. To, čo vidíme z organu teraz – tzv. prospekt, sú odhalené píšťaly
a hrubé kovové atrapy, na ktorých sú umiestnené pôvodné sošky anjelikov.
Organ treba čistiť každých 10 rokov, pretože
aj keď sa to nezdá, prach rozlaďuje píšťaly.
Najväčší problém majú najmenšie píšťaly,
pri ktorých počuť už menšie množstvo prachu.
Keďže náš organ sa nečistil viac ako 20 rokov,
píšťaly boli veľmi zanesené. Pri čistení sa kontroluje aj celkový stav píšťal, deformácie, kontrolujú sa registre a robí sa údržba. Posledná
oprava, ktorá bola neprofesionálna, spôsobila
ťažkosti. Napríklad veľké drevené píšťaly sú
namaľované hnedou farbou, ktorá znemožňuje úplné ošetrenie proti červotočom. Bolo
možné len ošetriť napadnuté miesta, nie celé
telo píšťaly. Senecký organ podľa slov organára nie je úplne zlý, ale časom bude treba zvážiť
kúpu nového nástroja.
MO

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
23. 11. 2016 o 18:00
v ZŠ A. Molnára Szenciho
Prednáša: Ing. Tomáš Přibyl
Téma: JEDEN DEN NA OBĚŽNÉ
DRÁZE

V dňoch 2. – 7. 10.2016 sa uskutočnila študijná návšteva financovaná CETIR (Centrum pre
transfer skúseností z integrácie a reforiem)
Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci
s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok.
Účastníci z Gruzínska sa stretli s kolegami z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
s ktorými prediskutovali transformačné skúsenosti Slovenska najmä v otázkach decentralizácie sociálneho systému, sociálnej a právnej
ochrany detí a sociálneho poručníctva, náhradnej starostlivosti o deti, príspevkov na sta-

rostlivosť o deti a rodičovskom príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa. Súčasťou stretnutí
bola aj informácia o národných projektoch
a o štatistikách a vykazovaní zamestnanosti.
Tieto najmä teoretické vedomosti si mali možnosť prezrieť v praxi a bližšie sa dozvedieť
o spolupráci medzi vládnymi inštitúciami
a mimovládnym sektorom v týchto subjektoch:
Nadácia pre deti Slovenska, OZ Návrat, Lepšia
cesta, n.o. a Dom Nezábudka v Senci.
Nakoľko téma príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je v kompetencii jednotlivých samospráv, na svojej študijnej
návšteve sa stretli aj so zástupcami mesta
Senec.Zdroj: RRA Senec-Pezinok

Ekotopfilm už po druhýkrát v Senci
Senec sa stal už po druhýkrát partnerom regionálnej tour Ekotopfilm – Envirofilm zameraného na témy súvisiace s ekológiou, ochranou
životného prostredia a trvalo udržateľným
rozvojom. Prehliadku vybraných víťazných
filmov videli Senčania 3. októbra v kine Mier.
Program v Senci sa začal doobedňajším
Junior festivalom, ktorý bol určený žiakom
a študentom základných a stredných škôl.
Zúčastnené školské triedy dostali stromček
od firmy DB Schenker. Vo večernom programe, popri premietaní piatich víťazných filmov,
určenom pre širokú verejnosť, sa uskutočnila
aj diskusia s názvom Odpady – boli, sú, budú
– čo s nimi ďalej? Hosťom diskusie bol Peter
Krasnec, generálny riaditeľ spoločnosti AVE
SK odpadové hospodárstvo, ktorá priniesla
festival do mesta Senec.

Foto: MFF Ekotopfilm_Envirofilm

Senecký guláš bol opäť najlepší
Známy kulinársky tím opäť úspešne
reprezentoval Senec tento raz 2.10.
na futbalovom štadióne v Lehniciach, kde sa konala benefičná súťaž
vo varení guláša. Výťažok zo súťaže poputuje na podporu liečby Sebastiánovi Mészárosovi, ktorý trpí mozgovou obrnou. Senecký tím v zložení
František Šušla, Emil Omasta, Ľuboš
Hlaváč a Peter Šušla navarili najlepší
kotlíkový guláš a získali prvé miesto.
Na guláši si pochutila nielen porota,
ale aj všetci, čo prišli podporiť dobrú
vec takýmto príjemným spôsobom.
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Vokálna skupina For You, v ktorej spievajú aj Senčania, vydáva debutové CD, ktoré pokrstila v októbri v spoločnosti Márie Čírovej. Acapella
formácia zložená z piatich členov – priateľov, ktorí podľahli čaru spievania bez nástrojov, má v repertoári najmä známe popové skladby, hity
v rôznych jazykoch, všetky upravené do acapella štýlu. Okrem coverov
v zozname skladieb nechýba ani vlastná tvorba a tiež zopár netradičných piesní – ako napríklad pieseň z rozprávky, či maďarské hitovky.
Ak patríte medzi milovníkov „acapelly“, alebo len túžite trochu zaexperimentovať a ozvláštniť zbierku CD – FOR YOU acapella je presne to,
čo hľadáte. V blížiacom sa predvianočnom čase budú koncertovať aj
v Senci 10.12. o 17:00 na vianočných trhoch.
Inzercia

Inzercia
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KINO – KINOHITY

TROLLOVIA

4.11. piatok o 18:00 2D 4,- Eur
5.11. sobota o 15:30 3D 6,- Eur

LABYRINT
STRAŠIAK TOMÁŠ
o 16:00 2,50 Eur

016
19.11.2 a
sobot
KINOSÁLA
NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT
o 19:00 16,- Eur

DIEVČA VO VLAKU

13.11. nedeľa o 18:00 2D 4,- Eur

Predpredaj vstupeniek:
kancelária MsKS,
pokladňa kina,
Labyrint 2. poschodie.

FESTIVAL
BIELA NOC
V REGIÓNE

KINOSÁLA

FANTASTICKÉ ZVERY A ICH
VÝSKYT
17.11. štvrtok 15:30 2D 4,- Eur
18.11. piatok o 18:00 2D 4,- Eur
20.11. nedeľa o 18:00 3D 6,- Eur

KLAUNIÁDA

6.11. nedeľa o 15:30 3,- Eur

KNIŽNICA

JANA PRONSKÁ

23.11. streda o 18:00 Vstup voľný
Stretnutie s obľúbenou autorkou
historických románov

19.11. sobota
20.11. nedeľa
od 16:00 do 21:00 hod.
Zažite vizuálny zážitok
na fasáde Tureckého domu,
v rámci Festivalu
Biela noc 2016 v regióne.
Garantujeme, že nezaspíte!

Detský muzikál

ĽADOVÉ KRÁĹOVSTVO / FROZEN
20.11. nedeľa o 11:00 a o 15:30 7,- Eur
Predpredaj od 17.10.2016
kancelária MsKS, pokladňa kina,
Labyrint 2. poschodie.
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LABYRINT
.

nomádske etniká a vytvárajú tu veľmi
špecifickú kultúru Vekerzug. Patrí sem
napr. aj pohrebisko v Senci.

STING
HAPPENING

16.11. streda
o 19:00 5,- Eur
Koncert
Stingových
piesní
vo vlastných
aranžmánoch.
Účinkujú: Barnabáš Kollárik - klarinet
a alt saxofón. Vladimír Kubalák - gitara.
Martin Koza - spev a klavír.
Ľuboš Kopták - basová gitara.
Jakub Valíček - bicie.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

Talkšou Moniky Macháčkovej
HODINKA S ...
Jozefom Banášom
2.11. streda o 19:00 Vstup voľný
Spisovateľ, politik a diplomat
porozpráva o živote a svojich knihách
aj o najnovšej svojej knihe Kód 7
alebo Koniec zla. O malej krajine Bhután,
krajine šťastia, ktorej sila pramení
z viery v človeka, v prírodu a jej zákony.
Podujatie sa koná
v spolupráci s OZ Moje mesto.

26.11. sobota
o 8:00 Vstup voľný
Je vám ľúto vyhodiť veci, ktoré sú stále
v dobrom stave a sami ich už nepotrebujete? Môžete nimi urobiť radosť
niekomu inému a vybrať si niečo,
čo poteší vás alebo vašich blízkych.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

PAVEL MÓZA
Figurína
verzus
figúra

„Akadémia k Roku
Svetozára Hurbana Vajanského”
6.11. nedeľa o 15:00 Vstup voľný
Kultúrny program Miestneho odboru
Matice slovenskej v Senci, organizovaný
pri príležitosti stého výročia úmrtia
Svetozára Hurbana Vajanského
v spolupráci s mestom Senec.

Prednáška:
Mgr. Radoslav Čambal:
Staršia doba železná
v Senci a na okolí
24. november o 18.00
/Úvodná prednáška v rámci vernisáže
novej výstavy v múzeu /

PRIPRAVUJEME

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ

Výstava malieb

Vernisáž
4.11. piatok
o 18:00
Vstup voľný
Výstava trvá
4.11. – 25.11.2016
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NESKORO VEĆER
Talkshow Petra Marcina
14.12. streda o 19:00 12,- Eur
Predpredaj vstupeniek od 14.11.2016
11. 12. o 15:00
Slávnostný adventný program škôlky
a škôl s vyučovacím jazykom
maďarským
Čakanie na sviatok
v organizácii MO CSEMADOK
12. 11. 15:00
Ünnepvárás – a szenci magyar óvoda
és iskolák ünnepi adventi műsora
a Csemadok Városi Szervezete
rendezésében.
17.12. sobota od 9.30 do 11.00 hod.
vianočné dielničky v spolupráci
s OZ Šidielko.

Výstava:

STARŠIA DOBA ŽELEZNÁ
HALŠTATSKÁ NA
JUHOZÁPADNOM
SLOVENSKU

Vernisáž 24.11. štvrtok o 18:00
Témou výstavy bude prezentácia
najnovších archeologických výskumov
a výsledkov bádania Archeologického
múzea v problematike staršej doby
železnej – halštatskej na JZ Slovensku.
Časť vystavených exponátov je tvorená
predovšetkým sídliskovou keramikou,
tkáčskymi závažiami a sponami z lokalít
ako Chorvátsky Grob, Dunajská Lužná,
Orlie skaly (depot plastík), ako aj niekoľko
exponátov z obdobia záveru staršej doby
železnej, kedy k nám prichádzajú

17.12. sobota o 16:00
detské predstavenie, Divadlo JaKi.
VII. ročník vianočnej mestskej výtvarnej
súťaže spojenej s vernisážou
a udeľovaním cien.
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

12

SENČAN november 2016

SPEKTRUM

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva ocenil seneckú firmu
Na oficiálnej facebookovej stránke Britského
veľvyslanectva sa dočítame: „Vždy chceme
hovoriť s miestnymi firmami zaujímajúcimi sa
o britské produkty a inováciu. Dnes sme
v Senci u Liek s.r.o., laureáta ceny InnovationisGreat z prestížneho Obchodného festivalu
v Liverpoole, IFB2016.“
Britského veľvyslanca privítal v centrále seneckej spoločnosti Liek s.r.o. jej štatutár
Miklós Mészáros, viceprimátor mesta Senec
Dušan Badinský a predseda Finančnej komisie MsZ Mikuláš Bertók. Veľká Británia hľadá
serióznych importérov, s ktorými môžu britské firmy bezpečne a efektívne obchodovať.
Senecká firma si vyslúžila pozornosť Veľvyslanectva Jej Veličenstva svojou dôveryhodnosťou a etickosťou podnikania. O kvalitách
spoločnosti Liek s.r.o. presvedčil odbornú
verejnosť jej zamestnanec, Ľuboslav Lysičan
na Obchodnom festivale v Liverpoole. Jeho

excelencia Andrew Garth v Senci ocenil Ľuboslava Lysičana diplomom za úspešné nadviazanie obchodných vzťahov v Británii. Prítomní
využili príležitosť aj na neformálne rozhovory
o špecifikách britského a slovenského podnikateľského prostredia.
Text: VCs, Foto: Gábor Agárdy

Mesiac úcty k starším si pripomenuli v Klube dôchodcov

Do zariadenia opatrovateľskej služby pribudol stropný zdvihák
V Zariadení opatrovateľskej služby na Hviezdoslavovej ulici 55 bol koncom septembra inštalovaný stropný zdvihák, ktorý je neoceniteľným pomocníkom pre opatrovateľky, ktoré sa
starajú o telesne postihnuté osoby. Toto zariadenie je určené na zdvíhanie, presun a prepravu imobilných osôb z postele na invalidný vozík, do vane, do sprchy, na toaletu, ale taktiež
môže slúžiť na rehabilitáciu a nácviky chôdze
klientov v zdravotníckych a opatrovateľských
zariadeniach, prípadne aj pre domácu starostlivosť a mobilitu v rámci bytu či domu. Klient sa
presúva medzi miestnosťami po stropných koľajniciach, zárubne sa prekonávajú pomocou
tzv. prehupu bez potreby ich úpravy. Zdvíhacia kazeta s nosnosťou 220 až 300 kg zabezpečuje zdvih a spustenie klienta. Koľajnicový
systém je možné postupne rozširovať v rámci
poschodia budovy bez obmedzenia.
V zariadení opatrovateľskej služby bol inštalovaný prvý úsek systému koľajníc stropného
zdviháku z izby č. 5 do kúpeľne. Tri štvrtiny
nákladov na zaobstaranie a montáž zdviháku, čiže 6000,- eur poskytla Nadácia J&T
a zvyšných 2000,- eur pokryl Odbor sociálnych
služieb mesta Senec z vlastného rozpočtu.
„Systém koľajníc stropného zdviháku chceme
v budúcnosti ďalej rozširovať do viac izieb, až
do spoločenskej miestnosti. Limitujú nás finančné prostriedky, ktoré aj v budúcnosti
chceme zabezpečiť prevažne z projektov.
V súčasnosti už riešime ďalší významný krok
k zlepšeniu podmienok poskytovania sociálnych služieb. V týchto dňoch sa začne zateplenie našej budovy na Hviezdoslavovej ulici.“ –
vyjadrila sa vedúca Odboru sociálnych služieb
mesta Senec, PhDr. Jana Matulová.
Text a foto: VCs

Od roku 1990 sa 1. október slávi ako Medzinárodný deň starších. Členovia Klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci, na čele s predsedníčkou
Máriou Kloknerovou a vedúcou klubu Helenou Majorovou, sa pri tejto príležitosti stretli
5. októbra v spoločenskej sále SOŠ na Kysuckej 14. Členovia klubu si nikdy nenechajú
ujsť príležitosť stráviť spolu príjemné chvíle,
takže aj teraz zaplnili celú spoločenskú sálu.

V programe odzneli piesne aj básne v podaní členiek ženského spevokolu pri Klube dôchodcov a aj piesne na citare. Celá sála si
uctila zosnulých, ktorí nás od októbra 2015
navždy opustili. 80 a 85 ročným jubilantom
zablahoželali aj hostia večera: viceprimátor
mesta Senec Dušan Badinský, prednostka
MsÚ Jarmila Répássyová a vedúca odboru
sociálnych služieb mesta Jana Matulová. VCs

Senecký červený kríž si uctil svojich najstarších členov

Celoživotná práca pre Slovenský Červený kríž je hodná uznania. Seneckí predstavitelia SČK si
v októbri uctili najstarších členov organizácie na stretnutí v jedálni ZŠ Tajovského. Text a foto: MO
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Súťaž „10 rokov s e-Netom“
Prečo 10. výročie, keď firma funguje od roku 2003? Asi viacerých z Vás napadla práve táto otázka, lebo bežná matematika nepustí. Tak poďme pekne po poriadku, od začiatku. e-Net funguje už od roku 1998 ako SZČO, kedy začal so
šírením internetového signálu prostredníctvom bezdrôtového systému. Samozrejme, technológie postupovali a vylepšovali sa a v roku 2003 oficiálne vznikla firma e-Net, s.r.o.
tak, ako ju poznáte dnes. V tomto období začala s myšlienkou, ako to robiť lepšie. Vznikol projekt „Multimediálny Senec“. Prioritou tohto projektu bolo priniesť Senčanom rýchly
a stabilný internet a aj kvalitné TV a hlasové služby prostredníctvom optickej siete. Len pre zaujímavosť: „veľkí hráči“ na
našom trhu začali s touto formou poskytovania služieb až
od roku 2007. Môžeme teda povedať, že sme boli jedni z
prvých (ak nie prví) na Slovensku, kto poskytol tieto služby
pre domácnosti.
Ale aby sme nepísali len o nás, vráťme sa k podstate. Už
10 rokov poskytujeme služby, ktoré sú na veľmi vysokej
úrovni. Preto sme sa rozhodli pridať bonus: „súťaž“, ktorá
má len dve podmienky - byť naším zákazníkom (aj novým)
a mať nalepenú samolepku na vchodových dverách bytu.
Ako jedna z mála firiem rozdávame dary a nič navyše za to
nechceme. Nie je potrebné nič doaktivovať a ani sa netreba
zaviazať zmluvou. Jednoducho je to pre všetkých našich zákazníkov a tiež aj pre tých, ktorí sa počas trvania tejto akcie
rozhodnú stať sa našimi zákazníkmi a nalepia si samolepku
na dvere.
Začali sme pred viac ako 15 týždňami a doteraz sme rozdali
už viac ako 50 cien. Každý týždeň odmeňujeme 3 náhodne
vybraných zákazníkov, ktorých naša „e-Net hliadka“ skontroluje, či majú splnené podmienky súťaže. Takýmto spôsobom Vás - našich zákazníkov - budeme odmeňovať až do
Vianoc. Ako bonus sme k tomu pridali na každý mesiac dve
ceny navyše - pre našich FB priaznivcov.
Ceny do súťaže sa vyšplhali až na krásnych 30.000 eur.
Sme hrdí na to, že aj Vy ste našou súčasťou, a preto Vám
ich s radosťou rozdávame.
Neváhajte - nalepte si nálepku - ak ju ešte nemáte, lebo kedykoľvek môže „e-Net hliadka“ zaklopať aj na Vaše dvere...
bola by škoda nezískať ceny ako iPhony, iPady, full HD TV,
víkendy s BMW, víkendové welness pobyty, rôzne poukážky
a vecné, či reklamné predmety.
Minimálna hodnota balička, ktorý môžete získať je 125 eur.
A ako vlastne žrebovanie prebieha? Mnohí, ktorí už niečo
vyhrali, vedia. Ale pre tých, ktorých to zaujíma, tu máme
skrátený popis priebehu celého žrebovania.
Každý pondelok vyžrebujeme náhodne vygenerované čísla
– čísla zmlúv. Následne k nim podľa nášho programu priradíme mená s ulicami a e-Net hliadka je pripravená vyraziť do
ulíc. Pri kontrole sa pokúšame okamžite - na mieste - kontaktovať výhercov, aby sme im túto dobrú správu oznámili.
Ak to nie je možné, nechávame im pozvánku na žrebovanie
v schránke a kontaktujeme ich následne telefonicky. A to
už potom prichádzame ku koncu týždňa - piatku - kedy sa
s vyžrebovanými stretávame u nás na Zákazníckom centre,
kde si z osudia cien vyberú – vyžrebujú tú svoju.
Z týždňa na týždeň nás veľmi teší počet pribúdajúcich nálepiek na dverách, ktoré pri kontrole vidíme. Dokonca sa
nám stalo, po zverejnení našej „súťaže“ na FB profile našej
spoločnosti, že sa do nej chceli zapojiť aj ľudia mimo Senca, a teda mimo našich zákazníkov. No keďže sme lokálny
operátor, sme tu len pre Senčanov.
Ak nálepku náhodou nemáte, a ani ste si ju nenašli v schránke, je Vám k dispozícii na Zákazníckom centre v pracovných
dňoch od 9:00-18:00 hod.
Všetkým výhercom - aj všetkým našim zákazníkom - srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalších výhercov.
A pre tých ostatných... pridajte sa k nám, aby spolu s nami
mohli prežiť radostné chvíle výhry…
Váš e-Net

INZERCIA/SPEKTRUM

Zohrejme sa v bytoch
Oddelenie požiarnej prevencie hasičov v Pezinku odporúča:
Všetkým majiteľom vykurovacích systémov pred vykurovacím obdobím
skontrolovať vstavané spotrebiče ako
i komínové telesá a odvody dymu.
Kontrolu naozaj netreba podceňovať,
pretože zlý technický stav vykurovacieho zariadenia alebo zanesený
kotol bývajú hlavnou príčinou vzniku
požiarov. Napriek tomu ľudia stále
podceňujú revízne kontroly kotlov
a pravidelné čistenie komínov. Predovšetkým staršie kotly sa zvyknú zanášať a usadeniny spôsobujú zhasínanie
horáka, vyššiu produkciu spalín či
prehrievanie kotla. Najviac zanedbávanou oblasťou pri kotloch
s odvodom spalín do komína je kontrola komínového ťahu a správnosti

13

prívodu vzduchu. Prehliadku je potrebné zveriť do rúk odborníka, ktorý
po kontrole vykurovacieho zariadenia
vystaví aj potvrdenie o jej vykonaní.
Hlavne staršie komíny majú problém
s trhlinami či zanesenými sadzami,
ktoré môžu spôsobiť požiar, a to je
hlavný dôvod prečo treba komín pravidelne čistiť. Pri kontrole je potrebné
prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie
v komíne. Musia byť uzatvárateľné
z nehorľavých stavebných materiálov.
Sopúchy, na ktoré nie sú pripojené
spotrebiče, musia byť uzatvorené
upchávkou z nehorľavého materiálu.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku Vám praje
spokojné prežitie zimného obdobia
a aby sme sa stretávali iba pri príjemných príležitostiach.
mjr. Jarmila Baňárová,
OR HaZZ v Pezinku
Viac na www.senec.sk
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XLVII. Szenczi Molnár
Albert Napok

A szenci és a környező falvak magyar közösségei évről évre leróják kegyeletüket Szenczi
Molnár Albert szobránál, amelyben az itt élő
magyarság története, hagyományai testesülnek meg. A szobor egyben fogódzója is a közösségnek, mert olyan embernek állít emléket,

XLVII. Dni Alberta
Molnára Szencziho
Maďarská komunita Senca a okolitých obcí
si každý rok uctieva pamiatku Alberta Molnára Szencziho pri jeho soche, ktorá stelesňuje históriu a tradície tu žijúcich Maďarov.
Monument je zároveň morálnym orientačným
bodom, pretože zobrazuje človeka, ktorého
životná dráha symbolizuje zachovanie sa v európskom kontexte a schopnosť získania všeobecného uznania vydobytého úctyhodným
ľudským výkonom. Aj v tomto roku bolo otváracím aktom Dní Alberta Molnára Szencziho
vzdanie pocty jeho pamiatke. Pri jeho soche
sa zišli predstavitelia spoločenských, politických a kultúrnych organizácií združujúcich

Adventi koncert
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját
és ismerőseit a Réte-boldogfai Református
Keresztyén Gyülekezet énekkarának adventi koncertjére.
Időpont: 2016. december 4. vasárnap,
16:00 óra
Helyszín: Szenc, evangélikus templom
A teljes koncert magyar nyelvű, mindenkit
szeretettel várunk! A belépés díjtalan
SZERVEZŐ: A RÉTE-BOLDOGFAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN GYÜLEKEZET ÉNEKKARA

Zenei vezető: Szabó Zsuzsanna

Adventný koncert
Srdečne Vás pozývame na adventný koncert speváckeho zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi-Cirkevného zboru Reca-Boldog pod vedením Zuzany Szabó
Dátum a čas: 4. december 2016 nedeľa
o 18:00 hod.
Miesto: Evanjelický kostol v Senci
Piesne a hovorené slovo zaznejú v slovenskom jazyku. Tešíme sa na Vašu účasť!
Vstup voľný
ORGANIZÁTOR: SPEVÁCKY ZBOR REFORMOVANEJ KRESŤANSKEJ CIRKVI-CIRKEVNÉHO
ZBORU RECA-BOLDOG

akinek az életútja az európai léptékkel mért
megmaradást és a tiszteletre méltó emberi
teljesítménnyel kivívott elismerést szimbolizálja. Az ünnepségsorozat nyitóakkordjaként
idén is a közösségünket összefogó társadalmi, politikai és kulturális szervezetek, valamint
az iskolák képviselői tisztelegtek Szenczi Molnár Albert szobránál. Szabó Eszter az ünnepi
megemlékezés megnyitójában így üzent a mának: „Szenczi Molnár Albert magyarként, fokozatosan más nyelveket is elsajátítva végigjárta
a korabeli Nyugat-Európa nagy egyetemeit,
oktatott is, nyelvtudományi munkáival, ékes
zsoltárfordításaival máig szólóan bizonyította,
hogy anyanyelvünk a többivel egyenértékű
és azoknál semmivel sem kisebb presztízsű,
kifejező ereje pedig csodás. Álljon itt Szenczi
Molnár Albert szobra intő példaként, erkölcsi
mérceként, nemcsak az anyanyelvtől elfordulóknak, hanem azoknak is, nekünk is, akik
mindezt csak tétlenül szemléljük.”
Lapzártáig az idei Szenczi Molnár Albert Napok nyolc rendezvénynapjából az ötödiken

jutottunk túl. Valamennyi program nagyszámú
közönség előtt, megérdemelt sikerrel zajlott.
Két rendezvénynap a Szencen kívüli eseményeké volt. A boldogfai katolikus templomban
láthattuk Papadimitriu Athina és lánya Magyar
Réka „Hazaszeretet, szeretet, haza” című
előadói estjét. Majd a jelenlévők a világháborús Hősök szobránál emlékeztek meg az aradi
vértanúkról.
Hegysúr harmadik alkalommal vett részt
az ünnepségsorozatban. A közösségi házban „Szenc és vidéke a múlt tükrében” címmel megtartott helytörténeti szemináriumot
Gaucsík István történész vezette. A rendezvényen részt vett Bárdos Gyula a Csemadok
országos elnöke is, aki az előadásokat követő kötetlen beszélgetés során kifejtette, hogy
mennyire fontosnak tartja a nemzeti öntudat
erősítése szempontjából a helytörténeti ismeretek kutatását és széleskörű közreadását.
Méltatta a diák-előadók elkötelezettségét a
helytörténeti témák iránt, amelyeket ötletesen
és színvonalasan dolgoztak föl.
VCs

členov maďarskej obce a zástupcovia maďarských škôl. Eszter Szabó v úvodnej reči vyslovila nasledovný odkaz pre súčasníkov: „Albert
Molnár Szenczi ako Maďar pochodil významné
univerzity vtedajšej západnej Európy, zároveň
v nich aj vyučoval, postupne si pritom osvojil
ďalšie jazyky. Svojimi jazykovednými prácami a bravúrnymi prekladmi žalmov dokázal,
že maďarčina je v každom ohľade rovnocenným jazykom a jej obraznosť je výnimočná.
Nech je socha Alberta Molnára Szencziho mementom a morálnym merítkom nielen pre tých,
ktorí sa odvracajú od svojho materinského jazyka, ale aj pre tých, pre nás, ktorí sa tomu
nečinne prizeráme.“ Z ôsmich programových
dní sme do našej uzávierky absolvovali päť.
Všetky podujatia sa konali pred početným
obecenstvom a zožali zaslúžený úspech. Dva

dni patrili podujatiam konaným mimo Senca.
V boldockom katolíckom kostole sme sa tešili z koncertu Athiny Papadimitriu a jej dcéry
Réky Magyar pod názvom Láska k vlasti. Prítomní si potom uctili pamiatku aradských martýrov pri Pomníku hrdinov.
Hrubý Šúr sa tretíkrát stal dejiskom Dní Alberta Molnára Szencziho. V kultúrnom dome
viedol historik István Gaucsík vlastivedný seminár pod názvom „Senec a okolie v zrkadle
minulosti“. Prítomný predseda Csemadoku
Gyula Bárdos v rámci voľnej diskusie podčiarkol, že z hľadiska posilňovania národného povedomia má mimoriadny význam výskum regionálnej histórie a šírenie získaných poznatkov. Vysoko ocenil prednášajúcich školákov,
výskumníkov tém regionálnej histórie, ktoré
spracovali pútavo a na vysokej úrovni. VCs

Informatizácia
s podporou BSK

A Bethlen Gábor
Alappal kirándultunk

V ZŠ Alberta Molnára Szencziho bola dobudovaná pevná dátová sieť s pripojením
na internet. Výstupy sú inštalované v každej
triede, v kabinetoch a v miestnostiach určených
pre pedagogický zbor. Celkové náklady na realizáciu projektu činili 6280,- eur. BSK prispel
sumou 4000,- eur, zvyšok financovala škola
z vlastných zdrojov.
Mgr. Mónika Matus

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola a Bethlen Gábor Alap pályázatán elnyert összeget a Csallóköz-Szigetköz megismerésére
fordította: diákjaink egynapos kiránduláson
tekintették meg az ártéri erdők növény- és
állatvilágát, meglátogatták a csölösztői lovasparkot, csónakáztak a Dunán, majd a
kiadós ebéd után ismerkedtek a csallóközi-szigetközi hagyományokkal, és aranyat is
mostak.
Mgr. Matus Mónika

Informatizáció Pozsony
megye támogatásával

Výlet s Nadáciou
Gábora Bethlena

Befejeződött a Sz.M.Albert Alapiskola informatikai rendszerének teljes kiépítése: immár
valamennyi tanterem és a tanári kar helyiségei is rá vannak kötve az internetes hálózatra. A projekt teljes költsége 6280,- euró
volt, melyhez Pozsony megye 4000,- euróval
járult hozzá. A fönnmaradó részt az iskola a
saját költségvetéséből fedezte.

ZŠ Alberta Molnára Szencziho použila finančnú čiastku získanú cez projekt od Nadácie
Gábora Bethlena na jednodňový poznávací zájazd do lužných lesov Žitného ostrova
a Malého Žitného ostrova. Školáci sa zoznámili s jedinečnou flórou a faunou tejto oblasti, navštívili čilistovskú Hippoarénu, plavili sa
po Dunaji a po výdatnom obede sa oboznamovali so žitnoostrovskými zvykmi a tradíciami,
dokonca ryžovali zlato. Mgr. Mónika Matus

Mgr. Matus Mónika
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Tatán járt a Kincskereső
harminchárom tagja
A Kincskeresők idei jutalomkirándulására október 18 -án került sor. Tatára a Csemadok Városi Szervezetének és a Szenc és Vidéke Társulás támogatásával jutottunk el. Első utunk
az Esterházyak várában kialakított múzeumba vezetett, ahol ősi kultúrák emlékeit, alig
megfejthető tárgyakat, kézzel formált edényeket és kavicseszközöket őriznek. A gyerekeket és az őket kísérő felnőtteket is lekötötte
a régészetet, a néprajzot, a történelemtudományt és a képzőművészetet ötvöző kiállítás.
A vár környékén és az Öregtó partján tett séta

SPEKTRUM
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a borongós, hűvös idő ellenére is élvezetes
volt mindannyiunk számára. Ebéd után az
Angolpark felé indultunk, ám egy téves útbaigazítás miatt a Tatai Olimpiai Edzőtáborban
kötöttünk ki, ahol a kincskeresők azonnal
birtokba vették a gyönyörű focipályát. Végül
azért megtaláltuk az Angolparkot is a Cseke

tónál. Az idő szaladt, így nem jutottunk el
könyvesboltba, ahol többen szerettek volna
bevásárolni. Kalandos utunk végén vidáman,
énekszóval telt az út hazafelé. Elmondhatjuk,
hogy izgalmas, élményekben gazdag, tanulságokkal teli tanulmányi kiránduláson vettünk
részt.
Polák Margit

zero) bola napriek chladnému počasiu a zamračenej oblohe veľmi príjemná. Po obede,
vďaka zavádzajúcej rady od okoloidúceho,
sme sa ocitli v Olympijskom tréningovom
tábore vrcholových športovcov, kde sa naše
deti hneď vrhli na nádherné futbalové ihrisko.
Nakoniec sme sa dostali aj do Anglického

parku pri jazere Cseke, kde sme mali pôvodne namierené. Čas rýchlo ubehol a už sme
sa nedostali do kníhkupectva, kde sme chceli nakúpiť knižné novinky. Nasledovala už len
veselá, spevom sprevádzaná cesta domov.
Môžeme konštatovať, že sme absolvovali poučnú a dobrodružnú exkurziu. Margit Polák

zett abban, hogy közös oktatási, sport- és
szabadidős tevékenységek terén zajlik majd
az együttműködés. A Zentai Gimnázium diákjait és tanáraikat már februárban fogadják a

szenciek a Nemzetközi Matematika Versenyen
- Oláh György Emlékversenyen, melynek ebben a tanévben ők lesznek a szervezői.
KZs

Éva Újházi zástupcov seneckej Spojenej školy
s VJM, aby sa zúčastnili slávností pri príležitosti 140. výročia založenia školy, ktoré sa konali 30. septembra 2016. Jubilejných slávností
sa zúčastnila riaditeľka Spojenej školy s VJM
Zsuzsanna Kontár a pedagóg Zoltán Sándor.
Hostitelia pripravili bohatý program. Okrem kultúrneho programu a recepcie sa do programu
zmestila vyhliadková plavba po Tise, prehliadka mesta aj návšteva mestského múzea. 1. ok-

tóbra 2016 prišlo na rad podpísanie partnerskej
zmluvy medzi dvoma školami, v záujme nadviazania a udržiavania priateľských vzťahov.
Riaditeľky škôl sa dohodli na tom, že vzájomná
spolupráca zahrnie výukové, športové, ale aj
voľnočasové aktivity. Senčania už vo februári
budúceho roka privítajú študentov aj pedagógov zo Senty na Medzinárodnej matematickej
súťaži – Memoriáli Györgya Oláha, ktorej budú
organizátormi v tomto školskom roku.
KZs

Hľadači pokladov zavítali
do mesta Tata
Tohoročný výlet detského klubu Kincskereső
(Hľadači pokladov) sa uskutočnil 18. októbra.
Do Maďarska, do mesta Tata sme sa dostali
s podporou Mestskej organizácie Csemadoku a Združenia Senec a okolie. Naša prvá
cesta viedla do múzea v kaštieli Esterházyovcov. Pozreli sme artefakty starobylých kultúr,
predmety s tajomným určením, ručne formované nádoby a nástroje z kameňa. Nielen
deti ale aj ich sprevádzajúci dospelí si prišli
na svoje pri prezeraní expozície zahrňujúcej
všetky oblasti múzejníctva. Prechádzka v
okolí kaštieľa a na brehu Öregtó (Staré ja-

Együttműködés a Zentai
Gimnáziummal
Az elmúlt évben együttműködési megállapodást írtak alá Pozsony megye és a szerbiai
Vajdaság Autonóm Tartomány elöljárói, amely
a két fél gazdasági, kulturális és oktatásügyi
együttműködését irányozza elő. E megállapodás keretében kapott meghívást A Zentai Gimnázium igazgatónőjétől, Újházi Évától a szenci
Közös Igazgatású MTNy Iskola 2016. szeptember 30-ára a Zentai Gimnázium fennállásának
140. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre. A szenci iskola igazgatónője Kontár
Zsuzsanna és Sándor Zoltán tanár vettek részt
a jubileumi ünnepségen. A házigazdák gazdag programmal kedveskedtek vendégeiknek,
amelybe a kultúrműsoron és az állófogadáson kívül belefért a sétahajózás a Tiszán, városnézés és a városi múzeum meglátogatása
is. 2016. október 1-jén került sor a két iskola
közötti együttműködési megállapodás aláírására a testvériskolai kapcsolatok létesítése és
ápolása céljából. A két igazgatónő megegye-

Partnerstvo
s Gymnáziom v Sente
Minulý rok bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom
a Autonómnou oblasťou Vojvodina. Dohoda sa
týka spolupráce na poli vzdelávania, hospodárstva a kultúry v rámci kompetencií samospráv.
Na základe tejto dohody pozvala riaditeľka
Gymnázia s VJM v Sente (Vojvodina - Srbsko)
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Matúš Hake, Mia Šalgovičová, Luka Koiš,
Oliver Mikluš, Emília Fridecká, Michal Takáč,
Eliáš Krištek, Jakub Žiačik, Alex Bogdanov,
Viktória Leličová, Ivan Bureš,
Samuel Pozsár, Eliáš Šupala, Abigail Šranková,
Félix Lutišan, Linda Hloušková,
Marko Varga, Matúš Hybský, Michal Krajačič,
Michal Kysel, Maroš Krajčovič,
Elif Fejzulahi, Andreas Nguyen, Eduard Bezúr,
Jakub Lukačovič

Zosobášili sa

Mário Szabó – Katarína Krajčovičová
Marek Susla – Barbora Buzgovičová
Michal Masaryk – Lenka Červenáková
Martin Nagy – Monika Dömötörová
Michal Šebok – Lea Tevecová
Maroš Daniel – Nikola Kanisová
Stanislav Chvála – Andrea Lakiová
Martin Dzielava – Tatiana Melasová
Marek Kanaloš – Diana Mészárošová
Juraj Lištík – Jana Franková
Joef Schulz – Romana Petrášová
Patrik Hradečný – Silvia Moravská
Michal Michálek – Lucia Vargová
Adam Kišš – Ingrida Lelovicsová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Anna Rybecká (65), Anna Vaculová (65), Jitka
Guldanová (75), Zuzana Halásová (80), Cecília
Forrová (80)
Klub dôchodcov
Jitka Guldanová (75), Zuzana Halásová (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
Michaela Farkašová (40)

Opustili nás
Helena Olléová 1930, Ján Farbula 1947, Jozef
Csöbök 1934, PhDr. Jozef Laborecký 1920,
PhDr. Marta Klementisová 1947, Peter Tóth 1953,
Pavol Rigó 1955, Helena Csasznyová 1946,
Mária Hlinková 1929, Ladislav Juríček 1958, Valéria
Szabóová 1940, Helena Bárdosová 1920, Mária Bittová 1946, Juraj Hudák 1987, Ján Mráz 1944
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy
žiť. Dňa 18.11.2016 si pripomenieme
smutné 1. výročie, čo navždy dotĺklo
srdce nášmu milovanému Jankovi
Bacigálovi. Kto ste ho poznali, prosím venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. S láskou a úctou spomína smútiaca
rodina.
Cez rosu v očiach slza sa tlačí, na tvári nekonečne
dlho páli. Len minúta s tebou to mi stačí, či len okamih krátky ospalý. Tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím nech sa mi s tebou aspoň sníva.... Dňa
29.11.2015 uplynulo 7 rokov čo nás navždy opustila
naša mamička, babička, manželka a sestra Anna
Baďuríková s láskou spomíname.

Rok 2016 je rokom 10. Výročia obnovenia ZO
SZPB SENEC. Pri tejto príležitostiVýbor ZO

SZPB Senec s láskou a úctou spomína na svojich zosnulých členov. V roku 2007 v Osade Martin
pri Senci sme sa rozlúčili p. Vincenciou Jurinovou
V Senci sme sa rozlúčili v roku 2008 p. Helenou

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, v
našich srdciach žiješ spomienkami.
Touto cestou vyslovujeme úprimné
poďakovanie všetkým príbuzným,
priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným
Jozefom Csöbökom. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina .
Srdcom aj dušou pretekár ... Písal
sa rok 2003 a slovo Tuning sa dostával do povedomia ľudí, ktorí milujú
upravené autá. Tento šport spája
i amatérske preteky v šprintoch ,
kopcoch a slalomoch. To bola tá
správna príležitosť aby si každý milovník áut skúsil svoje zručnosti za volantom, nielen
vlastnoručne upraveného autíčka. Ten, kto poznal
Fera vedel, že celý jeho život boli autá. Rok 2003
bol zlomový, keď ho uchvátili autá na amatérskej
pretekárskej dráhe v Dunajskej Strede. V hlave sa
mu zrodila myšlienka, mať vlastnoručne upravené
a lacné autíčko, ktoré by bolo na prvý pohlaď nenápadné, no priam až smiešne. Zábava s priateľmi
na dráhe bola prvoradá, no s plynúcim časom prichádzali prvé úspechy a vytúžená odmena na seba
nenechala dlho čakať. Viac ako 10 rokov pretekania
mu do garáže zaparkovalo až 35 víťazných pohárov a 5 medailí. V roku 2014 sa stal nositeľom titulu,
až dvojnásobného majstra Slovenska vo svojej kategórií, ktorým sa na počudovanie veľmi nechválil.
Dnes však už len v našich srdciach a spomienkach
si pripomíname nášho víťaza a milovaného otca ,
úžasného manžela a priateľa, ktorý by 20.11.2016
oslávil krásnych 55 rokov . Vždy úprimný , zábavný ,silný , spravodlivý a láskavý muž - FRANTIŠEK
ČASNÝ . Spomíname, navždy s láskou.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej
rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, bratom, starým a
prastarým otcom, Jánom Farbulom
zo Senca. Ďakujeme aj za kvetinové
dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaca rodina
Na krídlach anjela vzlietol si v diaľ, v
srdciach našich zanechal obrovský
žiaľ. V nich ťa nosíme, v spomienkach
máme, často na teba myslievame.
Keby tak dalo sa znovu byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu... Keby tak dalo sa to, čo sa nedá... vieme, len
tiché slovko do nebies... „ navždy ťa milujeme“ Dňa
13.11.2016 si pripomenieme výročie nedožitých 60tych narodenín nášho drahého otecka a manžela
Stanislava Petrušku.
So smútkom si 21. októbra pripomenieme 1. smutné výročie úmrtia manžela, otca, dedka Jána Opavského. S láskou a úctou spomínajú manželka, syn
a dcéra s rodinami.
Dňa 22.11.2016 uplynie rok, čo nás
navždy opustil drahý manžel, otec,
dedko, pradedko Imrich Hegyi. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina

Ivanišovou účastníčkou domáceho odboja.V roku
2011 p. Máriou Jablonskou s členkou Výboru
ZO a Ing. Júliusom Trégerom. V roku 2015 nás
navždy opustili ďalšie dve priame účastníčky odboja Zuzana Zrneková a Margita Koláriková. V
roku 2016 Jozefom Zrnekom a Miroslavom Iva-

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket minden rokonnak, barátnak,
ismerősnek, akik 2016.október 19-én
elkísérték utolsó útján drága halottunkat Özv.Bárdos Jánosné, szül.
Danis Ilonát és részvétnyilvánításukkal igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat. A gyászoló család
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 19.10.2016
odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Helenu Bárdosovú, rod. Danisovú a prejavením
sústrasti sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaca rodina
Mély fájdalommal emlékezünk meg
drága szerettünkről Horváth Pálról,
2016. 11. 9-én halálának 1. évfordulója alkalmából. Gyászoló család
Dňa 09. 11. 2016 si pripomíname
1. výročie od úmrtia nášho drahého
zosnulého Pavla Horvátha. Smútiaca rodina
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
zhasli oči, utíchol hlas, mala rada
život a všetkých nás. Dňa 16.11.2016
uplynie jeden rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná Klárika Brnová. Smútiaca rodina
„Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich uložili všetky naše spomienky. Odišiel, už nie
je medzi nami, no v našich srdciach
stále žije spomienkami.“ Dňa 24. septembra 2016 uplynulo pätnásť rokov,
ako nás opustil Ján Kontár. S láskou
a úctou na neho spomíname.
2016 november 20-án lesz egy éve,
hogy örökre búcsút vettünk a mi
szeretett Michalek Évánktól (szül.
Poór). Kérjük, akik ismerték emlékezzenek meg róla. A gyászoló család.
Dňa 20.11.2016 uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša milovaná Eva Michaleková,
rod. Poórová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.
Na krídlach anjela vzlietla si v diaľ, Necítiš bolesť, už
necítiš žiaľ. Necítiš života bolestné muky, Tam niekde v diaľke Ťa objali Pánove ruky. A trpkosť osudu,
tá Ťa už nemučí, Našla si pokoj v nebeskom náručí.
Dňa 20.11.2016 uplynie 9 rokov, kedy nás opustila
naša milovaná manželka, mamička a babička Zdenka Veselá. S láskou spomína dcéra
Zdenka a vnučky Kristínka a Peťka.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých , čo si rada
mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. V neznámy svet odišla si späť,
zaplakal každý , kto Ťa mal rád. Odišla si od nás,
zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali. 20. novembra uplynie 9 rokov, čo
nás opustila naša milovaná manželka mama a babka Zdenka Veslá. S láskou spomínajú manžel Jaroslav, syn Jaroslav a dcéra Zdenka s rodinami.

nišom. Nezabúdame ani na členov ObV SZPB
v Bratislave na Ing. Štefana Kopčana /z.2007/
a RSDr. Ladislava Jaču, /z.2013/, ktorí výrazne
ovplyvnili činnosť našej organizácie.

Česť ich pamiatke!
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Ľuboš Pástor: V lete sa v Senci nedá nudiť
Ľuboš Pástor prednáša finančnú ekonómiu na University of Chicago, Booth School of Business. Ako píšu na stránke
Národnej banky Slovenska, kde pôsobí ako člen Bankovej rady, v roku 2003 bol vymenovaný za docenta, v roku 2005
za profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul Charles P. McQuaid Professor of Finance. Od roku 2014 sa podieľa na riadení univerzitného Fama-Millerovho centra pre finančný výskum. 27. septembra mu Ekonomická univerzita
v Bratislave udelila čestný doktorát. Každé leto však už niekoľko rokov trávi v Senci.
• Čo pre teba čestný doktorát Ekonomickej
univerzity v Bratislave znamená? Aký máš
vzťah k tejto univerzite?
K EU mam pozitívny vzťah. Aj keď nepatrím
medzi jej absolventov, podporujem ju, pretože
má vedúce postavenie v slovenskom ekonomickom vzdelávaní. Ak bude tento líder prosperovať, pomôže to aj ostatným inštitúciám.
Už štyrikrát som na EU prednášal: prvý raz
v roku 2008 o ľudskom správaní, potom v roku
2009 o finančnej kríze, minulý rok o kríze v eurozóne, a teraz o plánovanej Únii kapitálových
trhov.
Čestný doktorát si samozrejme vážim. V minulosti ho EU udelila niekoľkým významným
ľudom, ako napríklad nedávno zosnulému
Michalovi Kováčovi. Je pre mňa veľká pocta
dostať sa do takejto spoločnosti. Tiež som
rád, že EU takto ocenila odborný ekonomický
výskum. Ekonómia ako veda totiž na Slovensku nemá silnú tradíciu. Verím, že sa to časom
zmení.
Čomu sa prioritne venuješ v práci? Akým témam v minulosti a akým teraz?
Venujem sa finančnej ekonómii, a to najmä
otázkam okolo finančných trhov a investícií.
V poslednej dobe ma zaujíma prepojenie medzi politikou a financiami. Nedávno som skúmal vplyv politického rizika na finančné trhy.
Momentálne premýšľam o politických cykloch, ako sa vo vláde mení ľavica s pravicou
a ako to súvisí s dianím na trhoch. Tiež ma zaujímajú investičné fondy - ako investujú, ako sa
im darí. V minulosti som sa venoval všelijakým
témam, od bublín na akciovom trhu cez technologické revolúcie až po príjmovú nerovnosť.
Mojou zatiaľ najcitovanejšou prácou je štúdia
o výkyvoch v likvidite na akciových trhoch.
V tejto práci poukazujem na nový druh rizika,
takzvané „riziko likvidity,” ktoré sa prejavuje
iba v krízových situáciách a ktoré ovplyvňuje
ceny aktív. Toto riziko sa naplno prejavilo po-

čas krízy v roku 2008. Moja štúdia vyšla už
v roku 2003, ale ľudia si ju poriadne všimli až
počas krízy. Takže aj krízy majú svoje svetlé
stránky .
• Si aj členom Bankovej rady NBS, prečo si
sa rozhodol prijať takúto pozíciu a čo si od nej
sľubuješ, prípadne, čo si jej pripravený dať?
Túto pozíciu si cením, keďže mi umožňuje niečo pre Slovensko urobiť, a to navyše v oblasti,
ktorej sa profesionálne venujem. Takisto sa
v nej veľa učím, keďže pokrývame rôznorodé
témy, ako napríklad bankový dohľad, menovú
politiku, makro prognózy, ochranu spotrebiteľa, legislatívu, a podobne. Je to zaujímavá
práca.

Foto Zuzana Jójárt, EUBA

Čo jej dávam? To, čo mi najviac chýba: čas.
Okrem samotných zasadaní čítam materiály
na rokovania, stretávam sa s rôznymi ľuďmi,
a veľa cestujem. Keďže túto prácu robím popri
svojich povinnostiach v USA, niekedy sa cítim
ako žonglér. Ale nesťažujem sa, robím to rád,
a zatiaľ to ako-tak stíham.
• Slovensko má celkom dobré ekonomické
ukazovatele. Myslíš si, že dokáže tento trend
udržať? Čo môže Slovensko ohroziť a čo mu
naopak môže pomôcť?
Áno, Slovensku sa darí. Ekonomika slušne rastie, mzdy tiež, nezamestnanosť klesá.
Ohroziť nás môže všeličo. Keďže veľkú časť
svojej produkcie vyvážame do zahraničia,
sme závislí na zvyšku Európy. Preto nás môže
ohroziť napríklad politická situácia v Európe
alebo problémy talianskych bánk. Ovplyvňuje
nás aj technologický vývoj. Onedlho sa objavia na amerických uliciach autá bez šoférov.
Keď sa rozšíria a budeme si ich môcť kedykoľvek privolať cez mobil, nebude už treba toľko
áut, ako dnes. Dopyt po autách preto klesne,
čo sa môže výrazne dotknúť našich automobiliek. Aj preto jednou z našich priorít by mala
byť diverzifikácia priemyselnej štruktúry, teda
aby sme na Slovensku vyrábali okrem áut aj
mnoho iných vecí. Okrem toho je samozrejme
potrebné pokračovať v modernizácii zdravotníctva, školstva, súdnictva… Toto je na dlhšiu
debatu.
• V Senci tráviš väčšinu letných prázdnin. Aký
je tvoj vzťah k tomuto mestu? Čo tu máš rád
a na druhej strane, čo ti tu chýba?
Senec je super, páči sa mi tu. Chodíme sem
s rodinou každé leto. Máme tu silné zázemie,
keďže odtiaľto pochádza moja manželka Soňa.
Navyše v lete sa tu nedá nudiť. Cez deň často
chodievame na jazerá alebo do akvaparku,
večer občas zájdeme na film do amfiku. Deti
si nevedia vynachváliť pestrú ponuku zmrzliny, my s manželkou zase oceníme kaviarne
na pešej zóne, vinotéku, či sushi reštauráciu.
Takmer každý deň sa mi tu darí športovať, či
už plávať, zahrať si tenis, alebo sa prebehnúť
okolo jazier. Mesto má navyše výbornú polohu
neďaleko Bratislavy a dvoch letísk, blízko Karpát, a hneď pri diaľnici, na ktorú sa konečne
stavia druhý nájazd. Paráda.
Ako všade inde, aj v Senci sú veci, ktoré by sa
dali ďalej vylepšovať. Senec je predovšetkým
letné mesto; v zime toho ponúka menej. Možno by sa Senčanom zišlo viac príležitostí, ako
tráviť zimné večery či víkendy. Aj letné príležitosti by sa dali ďalej zveľaďovať, napríklad rozvíjaním infraštruktúry na jazerách. Každé leto
ma po príchode zarazí, ako málo sa toho na
jazerách z roka na rok zmenilo. Podľa mňa Slnečné jazerá majú vďaka svojej polohe skvelý
turistický potenciál, ktorý sa nevyužíva naplno. Mesto by mohlo vďaka jazerám ešte viac
prosperovať. Ale mne osobne to nevadí, mne
sa tu páči tak či tak. Budúce leto som tu zas!
Rozhovor pripravila Martina Ostatníková
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V sobotu 15.10.2016 sa na ihriskách v Reci a NTC v Senci uskutočnili
mládežnícke turnaje v kategóriách U13, U11 a U9. Za priam ideálneho
počasia na toto ročné obdobie si to rozdalo v hre zvanej futbal 24 mužstiev, ktoré reprezentovalo cca 300 detí.
Turnaje sa mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore BSK na čele s jej
predsedom Pavlom Frešom a vďaka zanieteniu a práci rodičov z MŠK
Senec. Zápasy mali spád a nevyskytli sa žiadne problémy.

V kategórii U9 sa nevyhlasovali výsledky, ale všetci hráči dostali pamätnú medailu. V kategórii U11 hralo osem mužstiev každý s každým
a víťazom sa stal Inter Bratislava pred domácim MŠK Senec a mužstvom
z Vrakune. V kategórii U13 si to rozdali vo finále obe domáce mužstvá
MŠK Senec, tretí bol Šamorín a štvrtý ŠK Svätý Jur. Víťazmi však boli
všetci, ktorí veľkú časť soboty obetovali pohybu na čerstvom vzduchu. Ďakujeme všetkým a tešíme sa na budúci rok! Dušan Badinský

Potápači z Piccardu Senec opäť čistili
tatranské plesá
Potápači z Piccardu Senec sa zúčastnili 7.10.2016, počas Medzinárodného festivalu potápačských filmov,
na 23. ročníku akcie Čisté vody Vysokých Tatier. V zložení Dalibor Martišovič,
Dávid Bednárik, Roman Szalai, Róbert
Gábriš a Jaroslav Langer v sťažených
podmienkach vysokohorského potápania, pomocou potápačskej techniky
čistili vodu Štrbského a Velického plesa.
Pri teplote vzduchu 0°C a teplote vody

3°C, spoločne vytiahli 39-ti potápači
z Čiech a Slovenska 191 kilogramov odpadkov. Počas akcie Čisté vody, ktorá
sa koná každoročne od roku 1994, vykonali potápači celkovo 1 454 ponorov
a na breh vyniesli 5 477 kilogramov
odpadkov. Najviac, až 521 kilogramov,
vytiahli potápači z vody v roku 2006,
najmenej, a to 50 kilogramov, v roku
1994.
Zdroj: Piccard Senec

Senecký Footgolf má majstrov
FootGolf Senec má triple! Vo všetkých kategóriách
Slovenskej FootGolfovej Tour sezóny 2016 na prvých
miestach skončili hráči a hráčka klubu FootGolf Senec:
majster Slovenska - kategória muži - Tomáš Bartko, majsterka Slovenska - kategória ženy - Rebeka Režná, majster Slovenska - kategória juniori - Samuel Režný.
Zdroj: FootGolf Senec
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Stolnotenisový klub Senec navštívil Will Shortz
V utorok 18. októbra nás navštívil hosť
zo Spojených štátov amerických pán Will
Shortz.
Kto je Will Shortz?
Will Shortz je americký zhotoviteľ a editor krížoviek a slovných hádaniek, ktorý
je v súčasnosti aj editorom krížoviek pre
New York Times. Zároveň je stolnotenisovým nadšencom a vlastníkom najväčšieho stolnotenisového klubu v New
Yorku (Westchester Table Tennis Center).
Na Slovensko pricestoval ako prezident
Svetovej federácie hádankárov, aby sa
zúčastnil 11. Majstrovstiev sveta v sudoku
a 25. Majstrovstiev sveta v slovných hádaniek. K nám do klubu prišiel so svojím priateľom Robertom Robertsom pochádzajúcim z Barbadosu, ktorý je trojnásobným
víťazom Karibských majstrovstiev a niekoľkonásobný účastník majstrovstiev sveta.
Využili sme prítomnosť pána Shortza u nás
v klube a položili sme mu po tréningu zopár
otázok pre naše mestské noviny Senčan.
• Boli ste už niekedy na Slovensku?
Áno, bol som na Slovensku v roku 2009
v Žiline, kde sa uskutočnili taktiež majstrovstvá sveta v slovných hádankách a sudoku. Na Slovensku, resp. v Československu,
som bol aj rok pred nežnou revolúciou
v roku 1988. To znamená, že som mal skúsenosť s Vašou krajinou aj počas socializmu.
• Čo si myslíte o našej krajine a meste?
Moja skúsenosť so Slovenskom je veľmi
dobrá, nakoľko všetky podujatia, ktorých
som sa zúčastnil boli dobre zorganizované
na profesionálnej úrovni. Čo sa týka vášho
mesta, veľa som zatiaľ nevidel, ale dnes
som cestoval zo Senca do Trnavy a okolie
(domy, polia, príroda) sa mi veľmi páčili.

• Aký štýl v stolnom tenise uprednostňujete? Ofenzívny alebo defenzívny?
To je zaujímavá otázka, lebo ja som musel
najprv zmeniť môj štýl celkovo. Kvôli zlému držaniu rakety, keď som mal ukazovák
zdvihnutý až doprostred rakety, odrážal
som loptičky neštýlovo len jednou stranou. Až ma môj tréner prinútil používať aj
backhendovú stranu. Na tomto príklade je
dobre vidieť aké je dôležité sa správne naučiť držať raketu.
• Je stolný tenis populárny v USA?
Stolný tenis je u nás dobre známy všade.
Stoly sú v domácnostiach, na školách,
v malých kluboch a pod. Všetci „ping
pong“ poznajú, aj ho radi hrajú, ale počet
registrovaných hráčov, ktorí by sa pravidelne zúčastňovali súťaží, je vzhľadom
na počet obyvateľstva veľmi malý.

• Navštívil niekto zo Slovenska Váš klub?
Dobrá otázka. V našom klube hrá veľa členov, ktorí pochádzajú, alebo sa narodili
v rôznych krajinách, najmä v ázijských.
Ale ako rozmýšľam, tak rozmýšľam veru,
nepamätám si na žiadneho Slováka, ktorý
by navštevoval náš klub. Ak budete v New
Yorku ste samozrejme u nás vítaní.
Kuriozita na záver:
Náš hosť je v Spojených štátoch známa
osoba a postava krížovkára Willa Shortza
sa objavila aj v známom kreslenom seriáli
Simpsonovci. Ako postava sa tiež objavil
v jednej epizóde seriálu – Ako som spoznal
vašu matku.
Článok a rozhovor:
Richard Nagy, STK Senec
Foto: Juraj Mitošinka

Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2016 chovateľov poštových holubov
25. septembra sa skončila preteková
sezóna chovateľov poštových holubov
v Senci za rok 2016. Preteková sezóna sa
skladala z 21 pretekov na tratiach od 150
do 750 km v rámci súťaží majstrovstiev
Slovenska. Chovatelia poštové holuby
na preteky nasádzajú v Senci a auto
s klietkami holubov prevezie na miesto
štartu preteku, kde je naraz vypustených
niekoľko tisíc (a v rámci národných pretekov Slovenska i niekoľko desať tisíc) holubov, ktoré letia najkratšou cestou na svoje
holubníky. Nasádzanie holubov na preteky a konštatovanie doletov sa vykonáva
snímacími zariadeniami a čipmi, ktoré
majú holuby na nohe. Výsledky sú spracované podľa rýchlostí doletov a víťazmi
z každého preteku sú holuby s najvyššími rýchlosťami v dvadsiatich percentách
z nasadeného počtu holubov. V súťažiach

majstrovstiev Slovenska sú jednotlivé kategórie víťazov vypočítané z koeficientov,
ktoré holuby dosiahli v jednotlivých pretekoch. Výsledky sú dostupné na internetovej stránke www.postoveholuby.sk.
V roku 2016 sa na počesť olympiády v Riu
uskutočnil Olympijský pretek z Londýna,
na ktorom sa zúčastnili chovatelia z celej západnej Európy vrátane 25 holubov
zo Slovenska. Celkom bolo na štarte viac
ako 30 tisíc holubov, ktoré boli vypustené
v Londýne 6.8.2016 ráno o 6:25 a medzinárodný víťaz doletel na druhý deň 7.8.2016 na
vzdialenosti nad 1.300 km vzdušnou čiarou
ráno o 6:44 tímu Wiedermann Pigeon. Prvý
holub na Slovensku doletel chovateľovi Karol Wiedermann, st., v Lehniciach, 7.8.2016
o 18:30. Dôvodom mimoriadne rýchlych
doletov bolo silné severozápadné prúdenie
počas preteku, ktoré hnalo holubov domov.

Víťazi za rok 2016 v ZO Senec sa stali
v jednotlivých kategóriách títo chovatelia:
Majster klubu Štefan Podmanický,
2. miesto František Horváth, 3. miesto
Vladimír Bachratý. Majster krátkych
a stredných tratí Vladimír Bachratý. Majster dlhých tratí Štefan Podmanický. Majster mladých holubov Karol Bauer. Výkonný holub Štefan Podmanický, výkonná
holubica František Horváth, ESO holub
Vladimír Bachratý.
Výbor ZO Senec i touto cestou všetkým
víťazom gratuluje a do pretekovej sezóny
2017 praje všetkým členom dobré zdravie a veľa chovateľských a pretekových
úspechov a Letu zdar. Zároveň ďakujeme Mestskému úradu v Senci za pridelený príspevok, ktorý nám veľmi pomohol
pri našej pretekovej činnosti.
Výbor ZO Senec
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Senecký beh okolo Slnečných jazier
Šiestemu ročníku Seneckého behu okolo Slnečných jazier prialo počasie. V sobotu 24.
septembra 2016 prebiehala registrácia už od
ôsmej rána pred vchodom do Amfiteátra. Ferdovi, moderátorovi a DJ v jednej osobe, bolo
slnečné počasie užitočným pomocníkom v navodzovaní príjemnej atmosféry. Vo viacerých

vekových kategóriách a na trate dlhé od 300
m až do 12 km sa zaregistrovalo 262 bežcov,
z toho rekordných 91 detí. Primátor mesta Senec Karol Kvál, spolu s predsedom Komisie
športu mesta Senec, zároveň hlavným organizátorom podujatia Jurajom Gubánim, otvorili
o 10:00 tradičnú seneckú bežeckú súťaž. Pred

hlavným vchodom do Amfiteátra prebiehal
sprievodný program v podaní tanečných a športovo-pohybových formácií, ku ktorým sa mohli
pridať aj bežci v rámci rozcvičky pred štartom.
Výťažok z podujatia vo výške 504 eur poputuje
na účet Slovenského Červeného kríža. Výsledky: www.sportsofttiming.sk Text a foto: VCs

Košický maratón so Senčanmi
Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach 2. októbra bežali aj naši bežci. Celý maratón bežal Ján Tomašik a polmaratón Viktor Šelesták, Peter Chovanec,
Tibor Takáč a Sylvia Urbancová. 93. ročník maratónu
mal podľa účastníkov úžasnú atmosféru a vhodné slnečné počasie. Sylvia Urbancová, ktorá pracuje na matrike Mestského úradu v Senci, sa umiestnila vo svojej kategórii na krásnom 6. mieste. Blahoželáme! MO

Beh zdravia – 2016
Každá športová aktivita a zvlášť beh má
pre naše telo nesmierny význam, jednak
pri ňom spaľujeme kalórie, ale najmä si
trénujeme svalstvo, posilňujeme srdce,
udržujeme si v dobrom stave psychiku
a formujeme si aj pekné držanie tela.
V súčasnosti mladí výrazne menej športujú. Vo svojom voľnom čase vysedávajú
pri počítačoch alebo pri televízii. Dôležitú úlohu, ako nasmerovať a vzbudiť záujem detí k pohybu, zostáva na pleciach
rodičov, školy a športových klubov. Je
chvályhodné, že v Senci, vďaka zanie-

teným organizátorom Behu zdravia, ZŠ
Mlynskej a Mestu Senec, je tento beh už
27 rokov pevnou súčasťou športového
kalendára seneckých, ale aj okolitých
škôl, na ktorý sa nesmierne tešia. Súčasne, ak aj malé školy dosiahnu dobrý
výsledok, ich to veľmi povzbudí k ďalšej
športovej činnosti. Začiatkom októbra
na južnej strane Slnečných jazier, napriek chladnému počasiu, sa prezentovalo 259 bežcov vo veku 8 až 15 rokov,
zo 13 škôl. Text: Mgr. Vladimír Chríbik
Foto: VCs

