Veselé Vianoce

Ročník 26

december 2016

Milí Senčania,
sú tu Vianoce, kedy sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a sme
citlivejší voči svojmu okoliu. Vidíme v inom svetle sami seba,
každodenné problémy, či staré spory. V spomienkach sa obraciame na svojich blízk ych, ktorí už nie sú medzi nami, či ku
krásnym okamihom v našich životoch. Chceme precítiť, aké
to je potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale aj dospelých.

Pozývam Vás privítať požehnaný vianočný čas 6. decembra
o 17:30 pred kultúrny dom. Seneck ý vianočný stromček tam
čaká na nás, aby sme ho rozsvietili na znak naplnenia očakávania príchodu najkrajšieho sviatku roka, kedy sa v našich
dušiach rozhostí pocit harmónie pochádzajúcej z najkrajších
spomienok na dávne Vianoce.

Drahí spoluobčania, spolu so zástupcom primátora, poslancami Mestského zastupiteľstva a zamestnancami Mestského
úradu Vám prajem lásk yplné, požehnané a pokojné Vianoce.
Tisztelt polgártársak , a polgármester-helyettes, a képviselőtestület tagjai és városunk alkalmazottai nevében is
mindannyiuknak áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
Odkiaľ je vianočný stromček Senčanov?
Stromček sme tento rok priviezli z Novej
Dedinky. V Senci bolo niekoľko stromov,
ktoré chceli ich majitelia darovať mestu, ale
neboli prístupné, alebo boli v blízkosti elektrického vedenia, odkiaľ by bol transport
nebezpečný.
Tento stromček z Novej Dedinky daroval
pán Vadkerti. Je to druh Duglaska tisolistá
(lat. Pseudotsuga menziesii), jedľovitý ihličnan pochádzajúci zo západnej časti Severnej Ameriky a je to po sekvoji vždyzelenej
druhý najväčší ihličnan na svete. Tento náš

kus má 15,26 metra. Žeriav na postavenie
stromčeka každý rok sponzoruje (čiže poskytuje bezodplatne aj s obsluhou) firma
Prangl.
Rozsvietime ho spoločne 6. decembra,
na sviatok svätého Mikuláša o 17:30 pred
Mestským kultúrnym strediskom.

Sleduj instagram a facebook, nezabudni sa odfotiť 6.-22.12. na vianočných trhoch a vyhraj 2x8-eurovú permanentku na rok 2017 (#vianocnetrhyvsenci)!

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
8. decembra 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
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Zastupiteľstvo sa zhodlo na strategickom smerovaní jazier aj prenájmoch
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci patrilo k najkratším v poslednom období.
Riešili sa Slnečné jazerá, kultúrne podujatia
aj prenájmy.
V úvode informoval poslancov o bezpečnostnej situácii v okrese a v meste hosť, riaditeľ
OR PZ v Senci Dušan Valek. Po tejto téme sa
poslanci zaoberali posledným návrhom na
zmenu rozpočtu mesta Senec za rok 2016.
Riaditeľ MsKS Senec Mgr. Peter Szabo informoval o finančnom vyhodnotení kultúrnych
podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval.
Tak ako po minulé roky, je Senecké leto podujatím, ktoré nielen šíri dobré meno mesta
Senec, ale aj zarába. Zisk z neho sa opäť
použil na organizáciu karnevalu, ktorý neprináša zisk.
Ďalšie tri body sa týkali Slnečných jazier. Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. predložila
poslancom informáciu o vyhodnotení letnej
turistickej sezóny na Slnečných jazerách.
Z nej sa dozvedáme, že riaditeľ SCR Senec,
s.r.o. Ing. Róbert Podolský hodnotí sezónu
„z ekonomického hľadiska ako priemernú,
z hľadiska ubytovania ako nadpriemernú
(kemping a bungalovy) a podľa počtu kúpajúcich sa denných návštevníkov ako podpriemernú (ovplyvnené nepriaznivým počasím
hlavne počas víkendov).“ Poslanci schválili
obchodno-finančný plán SCR Senec, s.r.o.
na rok 2017, podľa ktorého je plán investovať
do komplexnej rekonštrukcie sociálneho zariadenia na južnej strane, rekonštrukcie ko-

tolne na severnej strane a do dobudovania
kamerového systému a wifi na južnej strane.
Riaditeľ Podolský tiež prezentoval materiál
„Strategické smerovanie Slnečných jazier
na roky 2017-2025“, v ktorom sú uvedené nasledovné body:
• trvalé oplotenie stanového a karavanového
kempingu
• zjednosmernenie dopravy v stanovom
kempingu kvôli bezpečnosti návštevníkov
• budovanie detských ihrísk, zábavných
plôch pre deti aj dospelých
• rekonštrukcia prevádzkovej budovy na južnej strane Slnečných jazier s dobudovaním
ubytovacích kapacít ako alternatíva v prípade zbúrania mestskej chaty
• vybudovanie športovo-relaxačného centra
na južnej strane Slnečných jazier
•vysporiadanie pozemkov v areáli jazier ako
aj určenie presných pravidiel ďalšieho rozvoja - schválenie územného plánu rozvoja
rekreačného strediska, nakoľko vzhľadom
na vodnú plochu je zástavba v rekreačnom
stredisku predimenzovaná
• čistota vody
• rozšírenie areálu o pozemky Réca a Hlboké jazero
• dobudovanie kamerového a bezdrôtového
informatívneho systému v celom areáli
• modernizácia a rekonštrukcia hygienických zariadení v areáli
• vybudovanie bazénov s možnosťou kúpania sa pre rodiny s malými deťmi

Odpadový olej z kuchyne
Vianočný čas sa spája s varením, pečením, smažením. Práve
pri tom poslednom nám vzniká odpadový olej.
Čo s ním?
Niekto ho vylieva do záchoda. Ale to nie je najšťastnejšie riešenie.
Použitý kuchynský olej zanáša kanalizáciu, priťahuje nepríjemné hlodavce a znečisťuje vodu. Tým zvyšuje náklady na opravy upchatých
kanalizácií či deratizáciu.
Niekto ho zleje do nádoby a vyhodí do smetného koša. Zvyčajne sa nádoba pri manipulácii s odpadom poruší a olej sa vyleje.
Na skládke potom dodá energiu hlodavcom.
Niekto ho vyleje do kompostéra a zasype zeminou. To je už lepšie,
ale stratíme energiu, ktorú obsahuje.
Ak však použitý kuchynský olej odovzdáme na zberných miestach,
chránime prírodu hneď dvakrát – z odovzdaného oleja sa vyrobí biopalivová zložka do motorovej nafty, ktorá znižuje emisie skleníkových
plynov o viac ako polovicu.
V Senci je možné odovzdať použitý kuchynský olej na zbernom
dvore (občania) alebo na čerpacej stanici Slovnaftu na Bratislavskej ulici (ktokoľvek). Na čerpacej stanici ho treba odovzdať
personálu. Ak ste členom vernostného Klubu BONUS, dostanete
za odovzdaný použitý kuchynský olej extra bonusové body, ktoré
môžete premeniť za odmeny.
Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej – po vyprážaní, z fritéz, ale aj taký, ktorý slúžil ako nálev potravín – rýb, zeleniny
či syra. Dôležité je zbierať čistý olej, teda bez zvyškov potravín či vody.
Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu (nie však do skla). Do plastových fliaš nezlievajte horúci olej! Nechajte ho ochladnúť.
MG

• osadenie elektronických zariadení (turniketov) na vstupných bránach
Realizácia týchto bodov však závisí najmä
od finančných prostriedkov.
Zastupiteľstvo vzalo tiež na vedomie správu
hlavného kontrolóra a upravilo dve VZN, čím
vyhovelo protestu prokurátora.
Ďalej sa poslanci zaoberali návrhmi na zriadenie vecných bremien a prenájmami.
Neschválili zahustenie výjazdu z Tureckej ulice na Hollého novými parkovacími miestami,
ale navrhli majiteľom potenciálnej reštaurácie zapojiť sa do tvorby parkovacích miest
o kúsok ďalej.
Pri prenájmoch treba spomenúť, že záhradky
na Záhradníckej ulici majú odteraz záhradkári v prenájme tak, že v prípade výpovede
z nájmu bude výpoveď zaslaná tak, aby výpovedná lehota uplynula do konca vegetačného obdobia, čiže do 31.10. v danom roku.
A tiež sa poslancom podarilo dohodnúť
na tom, že nebytový priestor na futbalovom
štadióne budú užívať futbalisti z MŠK Senec
a Stolnotenisový klub.
Po predrokovaní s vedením mesta prišiel
v bode rôzne poslanec Peter Príbelský za klub
KDH s návrhom zorganizovať petíciu potrebnú na zrušenie hazardu v meste Senec. S touto iniciatívou, ktorú podporil aj primátor, vyjadrili súhlas viacerí poslanci z rôznych klubov
a v novinách o nej budeme informovať.
Celé zasadnutie zastupiteľstva si môžete pozrieť na www.zastupitelstvo.sk.
MO
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Senec bude mať nové plynové vedenie,
no rozkopávky znepríjemňujú život Senčanom
Nie je možné nevšimnúť si,
že je po meste množstvo rozkopávok. Z jednej strany je to dobrá vec, pretože SPP Distribúcia
na vlastné náklady rekonštruuje
plynovody v meste, čo prispeje
aj k bezpečnosti. Na druhej strane sa v praxi ukázali aj problémy,
ktoré práce priniesli.
S obmedzeniami v doprave sme
museli rátať. Samozrejme, bez
nich sa takáto rekonštrukcia robiť nedá. No pribudli aj problémy,
ktoré mesto rieši priamo s SPP
Distribúcia. Pracovné skupiny,
ktoré reálne vykonávajú všetky
práce, sú kontraktormi SPP distribúcia. Obyvatelia aj zamestnanci mesta si všimli ich prístup
k práci, k zeleni a čistote nášho
mesta. Je skôr negatívny. Keď
prekáža strom či iná drevina,
mesto musí v záujme spoločného
dobra - zrekonštruovaných plynovodov - ustúpiť a povoliť občasné
zásahy do zelene. Robotníci však
akoby išli cez mŕtvoly. Čokoľvek
prekáža, bez milosti vykopú a ani
nemajú záujem riešiť takéto otázky
s mestom. Zasahujú do chodníkov
a spôsob ich upravenia do pôvod-

ného stavu je skôr otázny. A vôbec
im nevadí do jamy zasypať napríklad aj pet fľaše z nápojov, ktoré si
na pracovisko priniesli.
Mesto komunikuje s SPP Distribúcia aj na túto tému. Písomne
vyzvalo realizátora na vyčlenenie
finančných prostriedkov, z ktorých budú riešené spätné úpravy
chodníkov v celej šírke.
Podľa informácií, ktoré sme získali, práce na jednotlivých uliciach
majú byť ukončené v týchto termínoch:
• Košická - ukončenie do konca
mesiaca november.
• Štúrova, Lichnerova – ukončenie v novembri.
• Boldocká, Vrbenského, Kvetná,
Jasná, Dúhová – odpojové práce
v zeleni – ukončenie do konca novembra.
V roku 2017 sa od 3. mesiaca
budú ešte rekonštruovať ulice
SNP a Rybárska.
Rozkopávky teda prinesú mestu aj občanom nové plynovody,
musíme však byť trpezliví. Mesto
však s realizátormi jedná a pracuje na tom, aby sme na záver boli
spokojní všetci.

Mestský Silvester opäť nebude
Tak ako minulý rok, ani teraz nebude mesto organizovať oslavy
konca kalendárneho roka. Pyrotechniku si obyvatelia v tento deň
zvyčajne zabezpečujú sami, preto nie je potrebné, aby robilo samostatný ohňostroj aj mesto.

Školské prázdniny počas vianočných sviatkov
Vo všetkých školách v našom meste sú žiaci posledný deň
pred Vianocami v škole ešte 22. decembra. Prázdniny sa teda začínajú 23. decembra a končia 5. januára 2017. Prvýkrát v novom roku
pôjdu žiaci opäť do školy 9.1. 2017. Prajeme všetkým krásne a veselé
prázdniny!

Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
Vás pozýva na

TRADIČNÚ ZABÍJAČKU
ukážky tradičnej ľudovej zabíjačky spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít a kvalitných vín

Sobota 3. decembra 2016 od 9:00
Námestie 1. mája pred kultúrnym domom
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Stay Bright-Buď viditeľný
Aktuálna téma bezpečnosti pre chodcov
s názvom Stay Bright motivovala náš
školský klub k pozvaniu odborníkov z dopravy.
Dňa 9.-10.11. si prvé i druhé ročníky vypočuli pútavú prednášku o disciplíne chodcov a používaní reflexných prvkov.
Deti prednáška zaujala a keď bola možnosť názornej ukážky, chcel sa zúčastniť
každý. Išlo o ukážku chôdze po chodníku,
prechode pre chodcov a použitie reflexného prvku v šere a tme. Danú tému zaujímavo deťom vysvetlili členovia polície:
Staso Pop Dimitrov a Zuzana Mišovičová
a z Ministerstva dopravy Milan Troška.
Na záver všetci dostali niekoľko druhov reflexných prvkov a tak výhovorka, že naše
prvácke a druhácke deti nebolo vidieť
na prechode, neobstojí.
MonSkov

Hallowen a Tekvičková
slávnosť
Ponímanie Hallowenu je v dnešnej dobe
veľmi moderné najmä v spojení so strašidelnými oslavami. Neobišlo to ani náš
Školský klub a tak p. vychovávateľka Andrea, Renáta, Miladka, Mirka,Janettka,
Ľubka a Vlasta pripravili dňa 26.10.2016
Halloweenskú party pre svoje oddelenia.
Hudba, strašidelné zvuky a množstvo
pútavých a typicky čiernych kostýmov
sa mihali priestormi ŠKD i školskými
priestormi. Za dve hodiny stihli deti občerstvenie, súťaže kostýmov i tanec.
Trochu s inými oslavami prišla p.vych.
Monika, ktorá túto oslavu nazvala „Tekvičková slávnosť“ (nakoľko tekvica je
poslednou dozretou zeleninou na jeseň)
a tak celá výzdoba, súťaže, zábava sa
niesla v znamení tekvíc. V obidvoch prípadoch sa deti dobre zabavili a budú mať
v budúcnosti pekné spomienky na školský klub.
MonSkov

Stretnutie chrámových hudobníkov
V seneckom pastoračnom centre sa konalo 22.októbra 2016 Stretnutie chrámových
hudobníkov pod taktovkou Richarda Vörösa, organistu farnosti sv. Mikuláša v Senci,
v spolupráci s ThDr. Stanislavom Stohlom
PhD. - dekanom seneckého dekanátu.
Stretnutia sa zúčastnilo 30 hudobníkov,
ale aj laikov. Ľúto nám bolo, že zo Senca sa
zúčastnili iba štyria záujemcovia. Hudobníci a laici prišli nielen z okolia, ale aj z Košíc, Skalice, či Považskej Bystrice. Vypočuli
sme si tri zaujímavé a poučné prednášky
spojené s diskusiou. O liturgickom priestore prednášal o. Tomáš Krampl, bývalý senecký kaplán. Ďalšou prednáškou nás obohatil pán dekan Stohl o samotnej liturgii,
a jej význame. Ako tretí hovoril František
Beer o liturgickej hudbe. Vypočuté sme si

na záver overili v praxi - nácvikom spevov
na sv. omšu, ktorú sprevádzali. Vyvrcholením celého programu bola sv. omša podľa
sv. Jána XXIII z roku 1962 (tzv. Tridentská
omša), ktorú celebroval p. dekan Stohl, diakonom bol vdp. Karol Balogh (farár z Pribety) a subdiakonom bol otec Csaba Mikus.
Na organe hral František Beer.
Táto forma omše sa v Senci slávila po dlhom čase, prakticky od ukončenia II. vatikánskeho koncilu (1965). Príjemným
prekvapením bola hojná účasť veriacich,
do 200 ľudí, na sv. omši.
Richard Vörös
organista - Rímskokatolícka farnosť sv.
Mikuláša Senec, rímskokatolícka farnosť
sv. Petra a Pavla Eliášovce - Nový Život
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Rekonštruckia diaľnice - kolektory či 8-pruhov?
Napriek tomu, že v územnom pláne Bratislavského samosprávneho kraja je rekonštruckia diaľnice D1 medzi Bratislavou
a Sencom riešená dostavaním kolektorov, NDS a Ministerstvo dopravy plánujú
namiesto kolektorov 8-pruhovú rozšírenú
diaľnicu bez kolektorov. Aj keď je v územnom pláne niečo iné, štát dokáže takúto
zmenu presadiť a realizovať.
Mesto Senec sa zatiaľ do tejto debaty
aktívne nezapojilo, pretože prioritou pre
Senčanov je jednoznačne zjazd z diaľnice Blatné. Práce na ňom sa už začali,
v meste by sa po jeho dokončení mala
hustota dopravy podľa odhadov znížiť
o 40%. Mesto teda v komunikácii so štátom podporovalo hlavne túto investíciu,
o potrebe ktorej vieme už niekoľko volebných období a vedenie mesta opakovane
tlačilo práve na realizáciu tejto investície.
Druhým argumentom je, že ak si máme
vybrať z možností - buď 8-pruhová diaľnica alebo kolektory v nedohľadne (ich
výstavba je oveľa nákladnejšia), je postoj
mesta Senec asi ľahko uhádnuť.

Mesto Senec má záujem riešiť a podporiť
riešenia na to, aby sa Senčania za lepších podmienok dopravili do Bratislavy.
Aby nemuseli dennodenne stáť v dopravných zápchach, čo ich stojí čas aj peniaze. Životné prostredie zápchami tiež dostáva zabrať.

Mesto však nezostáva len v pozícii diváka. Po uzávierke novín sa vedenie mesta chystá na pracovnú poradu na BSK
za prítomnosti ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka, kde sa bude diskutovať o tejto problematike.
Foto: www.ndsas.sk

Senec putovanie
Senec putovanie

do prevádzky

v AQUAPARKU Senec
Kontakt: 0904 113 422

www.sedala-kniha.sk
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Dvaja študenti šíria osvetu o nebezpečenstve fašizmu a extrémizmu
Jozefa Kobelu, študenta histórie na UK v Bratislave a Jána Rohára,
študenta medzinárodných vzťahov na UMB v Banskej Bystrici, spája
nielen to, že sú zo Senca a bývalí spolužiaci zo ZŠ Tajovského, ale aj
spôsob zmýšľania o hodnotách a o zodpovednosti vzdelancov voči
spoločnosti.
10. novembra prišli títo chlapci do svojej bývalej triedy na ZŠ Tajovského, aby sa porozprávali s deviatakmi o fašizme, ktorý bol jedným
z najtragickejších zlyhaní niektorých európskych národov v 20. storočí. Fašizmus je naďalej reálny a živý aj v súčasnosti v neofašistických
a iných extrémistických skupinách a hnutiach. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa na základe zmluvy s Ministerstvom školstva
podujal na šírenie poznatkov o fašistickej ideológii, aby sa mládež vedela obrniť voči prejavom neonacizmu a extrémizmu. Zdenko Marton,
predseda výboru ZO-SZPB v Senci vo svojom úvode vyzdvihol, že Jozef Kobela a Ján Rohár sa iniciatívne zapojili do tohto projektu a pripravili prednášku, ktorá interaktívnym spôsobom a jazykom blízkym cieľovej vekovej skupine priblíži historické udalosti z minulého storočia a ich
vplyv na súčasnosť. Chlapci počas prvej vyučovacej hodiny objasnili
deviatakom základné pojmy a historické fakty o fašizme. Cez prestávku sa všetci posilnili chlebíčkami a v rámci druhej hodiny spoločne
prediskutovali aj to, ako sa premieta neľudská fašistická, či nacistická
ideológia do súčasnosti, kedy sa deti môžu stretnúť so schvaľovaním
extrémizmu vo svojom okolí a na sociálnych sieťach.
Ukázalo sa, že deviataci vnímajú dianie v spoločnosti, zaujímali sa aj
o vstup do SZPB a spomínali, aké akcie venované holokaustu plánujú

navštíviť. Na ZŠ Tajovského bude aj ďalšia prednáška venovaná hlavne
SNP. Najaktívnejší žiaci pôjdu v lete za odmenu na Moravu na výlet týkajúci sa protifašistického odboja. ZO SZPB Senec osloví aj ďalšie školy
v Senci s ponukou na podobnú spoluprácu.
VCs

Učitelia zo Súkromnej základnej školy Senec
na Slovenskej a českej regionálnej akadémii
Začiatkom novembra sme mali príležitosť zúčastniť sa na zaujímavom školení, zameranom na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy. Táto
akadémia bola organizovaná Štátnym
pedagogickým ústavom, Radou Európy a Európskym Wergeland Centrom,
i partnerskými organizáciami a zúčastnilo sa na nej 40 pedagógov a rodičov
zo Slovenska a z Čiech. V päťdňovom
cykle prednášok, zážitkových lekcií
a ukážok sme sa zamýšľali nad postavením a právami detí v škole, nad tým, ako
pristupovať k problémom, ako sa postaviť k citlivým témam ako je diskriminácia,
sociálne vylúčenie, marginalizácia a i.
Ako výstup sme si stanovili akčný plán
implementácie toho, čo sme sa naučili
u nás v škole, aby sme mohli deti viesť
k demokratickému občianstvu, odbúravaniu predsudkov a vytvorili spolu

Sting Happening
Barnabáš Kollárik, Vladimír Kubalák, Martin
Koza, Ľuboš Kopták a Jakub Valíček zahrali
Stingove piesne vo vlastných aranžmánoch
16. novembra o 19.00 v MsKS Senec Labyrint. Výborní hudobníci , niektorí z radov pedagogického zboru ZUŠ Fándlyho, darovali
prítomným príjemný hudobný zážitok. Mená
umelcov a Stingova hudba prilákala veľa divákov, ktorí nešetrili potleskom, obdarili ním
hudobníkov aj za virtuózne improvizácie.
Foto: VCs

inkluzívne a priateľské školské prostredie, podporujúce rôznorodosť, uznanie
a rovnosť, čo sú zároveň heslá tejto medzinárodne uznávanej akadémie.
Lenka Jasenovcová
Slovenská a česká regionálna akadémia
je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov
z Islandu, Lichtenštajska a Nórska.

Lampiónový sprievod
vs. prespávačka
S aktivitami Školského klubu na ZŠ J.G.Tajovského sa akoby vrece opäť roztrhlo.
Po rôznych športových, vedomostných, tvorivých akciách sa 16.11. zišli deti zo 6 oddelení
ŠKD na lampiónovom sprievode, ktorý je predakciou tzv. prespávačky. Od 18:00 sa deti
schádzali pred ŠKD s lampiónmi, súrodencami
a rodičmi. Ako vždy skvelý doprovod Mestskej
polície zabezpečil asi 200 účastníkom plynulý prechod cez jednotlivé úseky ciest a ulíc.
Pred 20:00 sa niektoré deti rozlúčili s rodičmi
a ostali na prespávačke. Výborná večera (pizza
a čaj), veselé súťaže a nakoniec hygiena s polu
s rozprávkou a pani vychovávateľkami postupne uložila deti do spacákov. Väčšina pospinkala
a niektorí jedinci si užívali atmosféru a postupne
upadli do spánku.
Po bezproblémovej noci pani vychovávateľky
uvarili čerstvý čaj, rozdali šišky a deti sa spokojne naraňajkovali. Okolo 8:00 prišli rodičia pre
svoje ratolesti a pani vychovávateľky: Janett,
Majka, Monika, Renatka, Mirka a Karolinka boli
spokojné z peknej a úspešnej akcie, ktorá už začína mať svoju tradíciu. MonSkov

SENČAN december 2016

SPEKTRUM/INZERCIA

7

Zvonček sa rozozvučal pred 25 rokmi
Školský dvojmesačník ZŠ Tajovského Zvonček začal pravidelne vychádzať v školskom roku 1991/92. Pri jeho zrode stála riaditeľka školy Božena Venerčanová a pani učiteľka Mária Ingeliová. Monika Škovránková je šéfredaktorkou Zvončeka
od roku 2001, pýtali sme sa jej na prácu a zážitky so Zvončekom.
• Pre koho je určený Zvonček a ako sa tvorí?
Zvonček je časopisom všetkých našich školákov od prvej až do deviatej triedy. Redakčná
rada má v súčasnosti 16 členov. Najmladší je
druhák Šimon Pásztor, ale väčšinu rady tvoria
vždy žiaci a žiačky z druhého stupňa. Úlohou
redakčnej rady je naplniť obsahom naše vydania. Každý týždeň v pondelok máme redakčnú
radu, kde si povieme, čo je už hotové, čo ešte
treba urobiť. Vychádzame päťkrát v školskom
roku, takže pracujeme v dvojmesačných cykloch. Na začiatku každého cyklu si preberieme námety členov rady a prijmeme obsahový
zámer, ktorý postupne napĺňame až do odovzdania ďalšieho čísla do tlače. Máme veľmi
šikovného ilustrátora, šiestaka Andreja Boteka, ktorý sa k nám pripojil pred dvoma rokmi.
Krásne maľuje aj kreslí, jeho ilustrácie obohacujú Zvonček.
• Ako pomáhajú dospelí pri tvorbe Zvončeka?
Deti píšu a redigujú Zvonček, ja ho len zastrešujem a usmerňujem. Spolu hľadáme témy, ale
deti „naháňajú“ autorov kvôli termínom, ony
chodia po triedach a komunikujú s prispievateľmi. Je to podmienkou aj Celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov pre žiakov PRO SLAVIS, ktorej sa zúčastňujeme už
štyri roky. Príspevky od „dospelákov“ sú skôr
výnimkou. Pán riaditeľ sa prihovorí prostredníctvom nás pri príležitosti významných výročí
a sviatkov. Máme aj dve-tri učiteľky z druhého
stupňa, ktoré nám posielajú príspevky svojich
žiakov, napríklad o triednych exkurziách, alebo aj vydarené slohové práce. Dospelí pomáhajú hlavne v tom, aby Zvonček fyzicky uzrel
svetlo sveta. Hotové príspevky končia u mňa
v mailovej schránke a rukopisy prepisujem
do počítača, upravujem ich po gramatickej
stránke. Kompletné materiály posúvam grafikovi, ktorý v spolupráci so mnou upraví Zvonček do finálnej podoby, do tlače.

• Ako sa tvorí redakčná rada?
Je tam prirodzená fluktuácia, deti sú v rade
rok, dva, či tri, kým sa nerozhodnú pre inú
mimoškolskú aktivitu alebo neopustia našu
školu. Máme šikovné deti, ktoré ale sú zaangažované aj v iných krúžkoch, takže je skôr výnimkou, ak máme žiaka v rade počas celého
druhého stupňa. Našťastie je o redakčnú radu
veľký záujem, vždy prichádzajú noví členovia.
• V akom náklade vychádzate?
Náklad nie je pevne daný, ale zvyčajne to je
do 150 kusov. Náklady na tlač pokrýva naša
škola zo svojho rozpočtu, ale prijímame aj
sponzorské príspevky, vtedy sa môže vyšplhať náklad aj na 500 kusov. Mali sme už príspevok aj od rodiča. Naším jediným pravidelným sponzorom je Aquathermal Senec, ktorý
nám prispieva raz - dvakrát ročne. Zvonček
nešírime bezplatne, ale 50 centov za výtlačok
ani zďaleka nepokryje naše náklady. Čitateľov
motivujeme aj kupónmi, ktoré sú veľmi popu-

lárne. Majiteľ sa môže svojím kupónom raz za
mesiac ospravedlniť, ak sa nepripravil na hodinu, nemá domácu úlohu alebo zabudol si
priniesť pomôcku na hodinu.
• Aký je profil Zvončeka?
Zvonček sa zameriava na život v našej škole,
čo zahrňuje všetko, čím školáci žijú. Píšeme
o sviatkoch, exkurziách, súťažiach, o školách
v prírode, lyžovačkách, o úspechoch našich
žiakov a o mnohom ďalšom. Máme jedinú
stálu rubriku pod názvom Pretrepy, kde dávame päť cudzích slov a päť vysvetlení, ktoré si
čitatelia spárujú sami. Deti robia aj rozhovory
s ľuďmi, ktorých si samy vyberú a oslovia. Sú
veľmi vynaliezavé, robili už interview cez internet s Martinom Harichom a teraz pripravujú
rozhovory s našimi úspešnými paralympionikmi. Zvonček má svoju stálu čitateľskú základňu, aj tvorcov, ktorí s nami spolupracujú
spontánne a s radosťou.
VCS

hľadá spolupracovníkov pre oblasť Senec a okolie
PONÚKAME:

 možnosť pracovať
pre renomovanú banku
 motivujúce finančné
ohodnotenie
 kontinuálne
profesionálne vzdelávanie
 najmodernejšiu komunikačnú
a výpočtovú techniku

OČAKÁVAME:

Patrícia chromá, územná riaditeľka
Profesijný životopis zašlite na e-mail: patricia.chroma@fopss.sk
Viac informácií na tel.: 0907 365 760

,

 ukončené minimálne
stredné odborné vzdelanie
 schopnosť viesť obchodný rozhovor
 vysoké pracovné nasadenie,
vytrvalosť a flexibilitu
 príjemné vystupovanie, komunikatívnosť
a bezúhonnosť
 živnostenské oprávnenie
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Akadémia Matice slovenskej
6. novembra sa uskutočnila v Labyrinte MsKS
akadémia k Roku Svetozára Hurbana Vajanského, slovenského spisovateľa, právnika, redaktora Slovenských pohľadov a Slovenských
národných novín, obhajcu práv slovenského
národa v Uhorsku, syna Jozefa Miloslava Hurbana. Na akadémii odznela prednáška historičky PhDr. N. Rolkovej – Petranskej, básne
S. H. Vajanského v podaní H. Čajkovej a slovenské ľudové piesne v interpretácii Ľudovej
hudby Miroslava Dudíka. Akadémiu pripravil
MO Matice slovenskej v Senci.
H.Č.

TVORILKY CHORÝM
DETIČKÁM
Na Facebooku sa objavil biely macko – Macko pre Adamka Čistá dušička. Jeho meno
nesie verejná skupina na spomínanej sociálnej sieti a je symbolom projektu naliecenie.
sk, ktorý vznikol na podporu liečby chorých
detičiek. Macko sa zrodil v rukách Silvie Mokošovej, učiteľky v MŠ na Kollárovej v Senci
na želanie jej bývalého škôlkarika, ktorého postretla zákerná choroba. Rozhodla sa preto,
že macka, akého si želal Adamko, bude ponúkať
na predaj a výťažok z predaja venuje chlapčekovi na potrebnú liečbu. Ľudia zareagovali na
túto jej iniciatívu pozitívne, už pre nich uštrikovala takmer 30 macíkov!
Zuzane Oros – grafickej dizajnérke zo Senca – sa tento nápad zapáčil a dala mu väčší
rozmer v podobe webovej stránky www.na-

Chválime - Karháme
• Srdečné poďakovanie vyjadrujem pani MUDr. Renáte Königovej
za jej ochotný, láskavý a profesionálny prístup k pacientom a má úroveň,
ktorá tu niektorým doktorom chýba. Tiež chcem poďakovať pani sestričke Eve Sabovej za jej trpezlivosť, pretože každý pacient má tú „svoju
povahu“. Ordinujú v Poliklinike na Nám. 1. mája č. 6.
Srdečná vďaka Vám.
Pacientka Ľ. N.
• Červený kríž ďakuje. Hovorí sa, že človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, keď sa mu múdrosť zračí v oku, ale je krásny najmä vtedy, keď zo svojho srdca šíri dobro a pomáha iným.
Za dobro, ktoré činíš iným, čakaj, že sa ti vráti, len nevieš kedy.
A nám s a v tomto roku vrátilo, keď sme sa dostali do ťažkostí.
Veľkej podpory sa nám dostalo zo strany poslancov - jednotlivcov
i skupín, Ing. M. Hudáková, PhDr. Gabriella Németh, Mgr. M. Snohová
z detského centra Zázračný svet, Ing. D. Badinský a nezávislí poslanci,
MŠK Senec, športovci-účastníci 6. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier, športovci-hráči klubu Foot Golf Senec, firma Peri, SCR.
Ďakujeme Vám všetkým za Váš finančný dar, ktorý nám dobrovoľníkom MsČK v Senci umožní: naďalej pomáhať sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ktorí našu pomoc potrebujú, pracovať
s deťmi - učiť ich poskytovať prvú pomoc, získavať darcov krvi,
ktorí z vlastného presvedčenia darujú iným vzácnu časť seba samého životnavracajúcu krv. Ďakujeme Vám.
Želáme Vám všetkým dobré zdravie, veľa síl, úspechov v pracovnom, osobnom živote a v športe, aby šťastie dlhé roky stálo
po vašom boku.
Všetci členovia výboru MsČK Vám do nového roka 2017 želáme rok
plný úspechov, zdravia, rodinnej pohody, prajeme pokojné Vianoce.
• Karháme tých, ktorí ničia prenosnú toaletu pri ihrisku neďaleko ZŠ Tajovského. Je tam pre potreby užívateľov ihriska a celého
verejného priestranstva, ktoré bolo zrekonštruované z eurofondov.
• Karháme vandalov, ktorí ničia nové stojisko kontajnerov

liecenie.sk a sama vyrobila krásneho medvedíka. Projekt naliecenie.sk nesie posolstvo
TVORILKY CHORÝM DETIČKÁM.
Šikovné žienky ponúkajú svoje vlastnoručne
vyrobené výrobky na predaj širokej verejnosti
a zisk, či už celý, alebo len časť venujú chorým
detičkám. Projekt je zatiaľ v plienkach, zatiaľ
pomáhame Adamkovi a Nezábudke (www.
adamkovi.naliecenie.sk a www.nezabudke.
naliecenie.sk). Blížia sa Vianoce a ak neviete,
čo darovať svojim blízkym pod stromček, navštívte túto stránku, objednajte si handmade
výrobok, ktorý je originálny, má dušičku a kus
srdiečka svojho tvorcu a ešte k tomu pomôžete dobrej veci. Ak tvoríte a chceli by ste byť
súčasťou tohto projektu, na stránke nájdete
formulár na venovanie vecičky pre choré detičky. Viac podrobností sa dozviete priamo
na stránke projektu www.naliecenie.sk
Silvia Mokošová
na Bratislavskej ulici (viď foto). Obyvatelia priľahlých bytoviek ho dali
na svoje náklady postaviť, aby zlepšili život všetkých, ktorí tu bývajú
a aby bolo sídlisko čistejšie a organizovanejšie.

• Karháme vandalov, ktorí vo viacerých lokalitách nášho mesta ničia
dvojjazyčné tabule s názvami ulíc. V súčasnej dobe prebieha mapovanie
stavu dvojjazyčných tabúľ na celom území mesta. Poškodenie v rôznom
rozsahu bolo zatiaľ zistené v prípade 12 tabúľ. Výška škody činí cca 800
eur, čo zbytočne zaťaží mestský rozpočet, čiže aj daňových poplatníkov.
Mesto Senec pripravuje v tejto veci trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa.
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5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NÁŠ ADVENTNÝ KALENDÁR ZĽIAV 2016
28. NOVEMBER
FARBENIE
VLASOV

29. NOVEMBER
LPG
OŠETRENIE
TVÁRE

30. NOVEMBER
HYPOXI
CVIČENIE

1. DECEMBER
3D MIHALNICE

2. DECEMBER
MANIKÚRA

5. DECEMBER
GELOVÉ
NECHTY

6. DECEMBER
MASÁŽ
TELA

7. DECEMBER
MELÍROVANIE
VLASOV

8. DECEMBER
KOZMETICKÉ
OŠETRENIA
TVÁRE

9. DECEMBER
DEPILÁCIA
ČOKOLÁDOU

12. DECEMBER
LPG
OŠETRENIE
TELA

13. DECEMBER
NECHTOVÝ
DESIGN

14. DECEMBER
MASÁŽ
TVÁRE

15. DECEMBER
HĹBKOVÁ
KÚRA NA
VLASY

16. DECEMBER
PEDIKÚRA

19. DECEMBER
MASÁŽ TELA
VONNOU
SVIEČKOU

20. DECEMBER
STRIHANIE
VLASOV

21. DECEMBER
HYPOXI
DERMOLOGIE

22. DECEMBER
GELLAK
NA RUKY

23. DECEMBER
TRVALÁ
NA RIASY

ZĽAVY PLATIA OD PONDELKA DO PIATKA NA VŠETKY PROCEDÚRY
* AKCIA SA VZŤAHUJE NA VŠEKTY PROCEDÚRY A OŠETRENIA V CELKOVEJ KONEČNEJ JEDNORÁZOVEJ NÁVŠTEVE NAD 20 EUR
* ŽREBOVANÁ ZĽAVA SA NEVZŤAHUJE NA INÉ ZĽAVY ANI VÝROBKY.

* V PREDAJI VÝHODNÉ DARČEKOVÉ VIANOČNÉ BALÍČKY PRODUKTOV.
* VIANOČNÉ POUKÁŽKY NA VŠETKY PROCEDÚRY.
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Mestské kultúrne stredisko Senec

KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

KINO – KINOHITY

KINOSÁLA
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SENČAN december 2016
11.12. nedeľa o 15:00

ČAKANIE NA SVIATOK
Slávnostný adventný program
škôlky a škôl s vyučovacím
jazykom maďarským
v organizácii MO Csemadok.
12.11. vasárnap 15:00

ÜNNEPVÁRÁS

a szenci magyar óvodások és iskolások
ünnepi adventi műsora a Csemadok
Alapszervezete szervezésében.
18.12. nedeľa o 15:00 5,- Eur

VIANOČNÁ RADOSŤ

VAINA

spieva zbor Radosť

9.12. piatok o 18:00 2D 4,- Eur
10.12. sobota o 18:00 3D 6,- Eur
11.12. nedeľa o 18:00 2D 4,- Eur

4.12 . nedeľa o 15:30 3,- Eur

ALICA V KRAJINE VIANOC
Rogue One:
A Star Wars Story

22.12. štvrtok o 18:00 3D 6,- Eur
23.12. piatok o 18:00 2D 4,- Eur

Divadlo ZABAVKA
Interaktívna mikulášska rozprávka
inšpirovaná príbehom L. Carrola.
7.12 streda o 18:00
8.12. štvrtok o 18:00
10.12. sobota o 13:00 a o 15:00

LUSKÁČIK

tanečné vystúpenie SZUŠ R. Madarászovej

21.12. streda o 17:00 5,- Eur

VIANOČNÝ KONCERT

hudobno tanečný program.
Hosť programu Dominika Mirgová.

KNIŽNICA
10.12. sobota o 10:30
Vstup voľný

VIANOČNÉ
DIELNIČKY
PRE VŠETKY
DETIČKY

Výroba vianočných pozdravov

LABYRINT
ROZPRÁVKOVÝ
PREDSILVESTER

30.12. piatok
SING 2D MD o 10:00 4,- Eur

TROLLOVIA o 14:00 4,- Eur
SPIEVAJ 2D SD o 16:00 4,- Eur
SPIEVAJ 3D SD o 18:00 6,- Eur

14.12. streda o 19:00 12,- Eur

NESKORO VEČER

talkshow s Petrom Marcinom
Hostia: zabávač Štefan Skrúcaný,
herec Marek Majerský, muzikálová
herečka Mirka Partlová

6.12. utorok o 15:00 Vstup voľný

ČO BY SOM EŠTE POSTAVIL,
POSTAVILA V NAŠOM MESTE

Vernisáž výstavy spojená s udeľovaním
cien VII. ročníka celomestskej
výtvarnej súťaže.
Výstava trvá 06.12. – 23.12.2016

SENČAN december 2016
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KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko Senec
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko
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MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
14.12. streda o 17:30
Vstupné dobrovoľné

VIANOČNÝ KONCERT
Základná umelecká škola
na Fándlyho ulici v Senci.
.

Výstava

STARŠIA
DOBA
ŽELEZNÁ

HALŠTATSKÁ
NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU

A KORAI
VASKOR
NYOMÁBAN
17.12. sobota od 9:30 do 11:30 8,- Eur

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

Tvorivé predpoludnie na vianočnú nôtu
s OZ Šidielko. Drôtované ozdoby,
pletenie z papiera, pohľadnice
a vianočné prekvapenie.
Na dielničky je možné prichádzať
priebežne.
Kapacita dielničiek závisí
od možností lektoriek!

Múzeum bude počas zimných prázdnin
otvorené!
www.msks-senec.sk/muzeum

PRIPRAVUJEME
6.12. utorok

PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ
HĽADANIE SMERU

Výstava výtvarných diel
Mgr. Kataríny Zemkovej.
Výstava trvá 09.01.2017 – 31.01.2017
Vstup voľný
18.1.2017 o 18:00 Vstup voľný
Prezentácia knihy i filmu

ANTON SRHOLEC
26.1.2017 o 19:00
prednáška v múzeu
Tomáš König, PhD.:

NITRIANSKY SLOVANIA
A ZÁNIK VEĽKEJ MORAVY

ÚTRAPY
VIANOČNÉHO ŠKRIATKA

o 16:30
námestie pred budovou MsKS
ZACHRÁŇTE MIKULÁŠA
Rozprávková interaktívna show
- Creative show
(V prípade zlého počasia sa podujatie
uskutoční v kinosále.)
Pre deti má Mikuláš sladké darčeky.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

Divadlo JaKi.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

18.12. nedeľa o 15:00
Vstup voľný

Vianočný program Evanjelickej cirkvi
metodistickej v Senci. Čaká Vás vianočný
príbeh s pesničkami a malé prekvapenie.

o 15:00
MsKS Labyrint 2. poschodie
VII. ročník vianočnej mestskej
výtvarnej súťaže pod názvom
ČO BY SOM EŠTE
POSTAVIL, POSTAVILA
V NAŠOM MESTE
Vernisáž výstavy, vyhodnotenie súťaže
a udeľovanie cien.
Výstava trvá: 6.12. 2016 - 23.12. 2016

o 17:30
ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO
STROMČEKA

17.12. sobota o 16:00
2,50 Eur

HRDINOVIA
VIANOC

od 8:00 do 12:00
MIKULÁŠ
v MŠ a v uliciach Senca s vrecom
plným sladkostí

29.1.2017 nedeľa o 19:00 13,- Eur
hudobná komédia

PODFUK

Predpredaj vstupeniek od 12.12.2016

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

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Celý svet súťažil v Senci
v logických hádankách
a sudoku
V Senci sa 16.10-23.10. odohrali Majstrovstvá
sveta v riešení sudoku a logických úloh. 314
účastníkov, z ktorých 213 riešilo sudoku a 197
logické úlohy, sa zišlo z najrôznejších krajín
celého sveta. Slovensko si pripísalo striebro
v kategórii do 18 rokov, ktoré získal Bratislavčan Pavol Kollár.
Novým svetovým šampiónom sa stal Ulrich
Voigt z Nemecka, ktorý získal už svoj 11. titul.
Tím Nemecka tiež získal celkové prvé miesto
medzi národnými tímami.
Na finálovom večeri sa zúčastnil aj primátor
mesta Senec Ing. Karol Kvál, a ocenil, že toto
významné a svetovo sledované podujatie sa
organizovalo práve v našom meste.
Zdroj: www.szhk.sk

Kraj získal ocenenie
Senior Friendly 2016
Bratislavský samosprávny kraj, ako jediný
zo samosprávnych krajov, získal ocenenie Senior Friendly 2016, ktoré sa realizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky Jána Richtera. Ocenenie
získal za dlhodobý aktívny prístup v prospech
seniorov.
„Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo vytvára podmienky a príležitosti na aktívny prístup seniorov k životu a na aktívne zapájanie
sa seniorov do života. Dôkazom je už 6. ročník
Župnej olympiády seniorov, ktorý sa uskutočnil v auguste v Bratislave,“ povedal predseda
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol
Frešo.
Ocenenie Senior Friendly 2016 získal Bratislavský samosprávny kraj za dlhodobú podporu seniorov k aktívnemu prístupu k životu,
aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského
diania a za podporu spolupráce medzi generáciami. Ocenenie prevzala v piatok 21. ok-

„Veľký vzlet bosoriek
v Senci“

Dňa 22.10.2016 sa konal v Antikvariát – kaviarni Senec - „Veľký vzlet bosoriek“. Na jednom
mieste sa stretli bosorky, strigy i čarodejnice
zo Senca a okolia. Nechýbala zábava, rôzne
súťaže o najkrajšiu bosorku, kostým, klobúk
či nos, tanec i spev, tombola i bohaté občerstvenie. Nie je umenie byť len dokonale upravená, dôležité je byť sama sebou a vedieť sa
i dokonale odviazať. A práve o tom bola táto
skvelá akcia. Ďakujeme všetkým zúčastneným bosorkám za účasť a Antikvariát – kaviarni Senec za úžasnú akciu a zároveň veľké gesto, nakoľko 20% zo vstupeniek darovala Antikvariát – kaviareň Senec na pomoc a podporu
zdravotne postihnutých detičiek a ich rodín
z Euro deťom n.f. Na základe pozitívnych ohlasov, najbližší „Vzlet bosoriek“ sa opäť bude konať v decembri na Luciu, v duchu slovenských
tradícií. Martina Jančovičová, Jana Bilická

tóbra 2016 riaditeľka Odboru sociálnych vecí
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Michaela Šopová. Slávnostného vyhlásenia
výsledkov súťaže sa zúčastnil aj Branislav

Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Zdroj: BSK
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Noc divadiel a Biela noc
Nízkotučný život alebo „Nevezmem
meno diéty svojej nadarmo...!“
Bezpochyby každý už zažil pocit, že by na sebe rád niečo
zmenil. V predstavení uvedenom
v MsKS Senec v sobotu 19. 11.
2016 to bola práve nadváha,
s ktorou zvádzali hlavné predstaviteľky ťažký boj. Je ale ich nespokojnosť so svojím vzhľadom
naozaj problém, pre ktorý stojí
ich trápenie za to?
Túto, ale i množstvo ďalších
otázok nastoľuje predstavenie
„Nízkotučný život“, ktoré mali
Senčania možnosť sledovať
v rámci medzinárodnej Noci
divadiel 2016. Do siedmeho
ročníka nesúceho motto „Sedmospáči, prebuďte sa!“ sa tento
rok zapojilo až 49 divadiel z 22
slovenských miest.
Diváci mali možnosť privítať herecké esá ako Petru Polnišovú,
Darinu Abrahámovú či Anikó
Vargovú. Každá zahrala nešťastnú ženu zápasiacu so svojou bolesťou - s nízkym sebavedomím,

samotou, zničeným vzťahom
či kariérou. Ale predovšetkým
s „nejakými tými pár kilami navyše“, čo ich priviedlo do redukčného sanatória s prísnou dozorkyňou Zuzanou Šebovou. Ale
fakt, že to s tým strácaním hmotnosti nejde tak ľahko, dokazuje
prítomnosť ich vnútorného ja,
znázorňujúceho všetky ich neistoty a, samozrejme, aj neprekonateľnú túžbu po jedle. Toto alter
ego v excentrických kostýmoch
si zahral Viktor Horján.
Na prvý pohľad hra plná humoru
ukrýva mnoho myšlienok, ktoré
v sebe, naopak, nesú tragiku.
Obľúbení herci podali vynikajúce výkony odmenené dlhým
potleskom, a aj keď Senčania
vychádzali zo sály s úsmevom
na perách, čierny humor, tak typický pre GunaGU, ich prinútil sa
aj zamyslieť.
Zuzana Lenártová

Noc divadiel začala pred 7. rokmi
z popudu francúzskych divadelníkov. V novembri sa konala už v 11
krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko. U nás sa v 22 mestách a
obciach v divadlách a kultúrnych
centrách konali divadelné predstavenia. V Senci sa popoludní
19.11. konalo najprv detské predstavenie Strašiak Tomáš a potom
predstavenie Nízkotučný život.

V sobotu aj v nedeľu sa tiež konala aj regionálna Biela noc. Turecký
dom bol osvetlený premietaním
projekcie Borisa Vitázeka s názvom Litany.
Mestské múzeum, ktoré sídli
v Tureckom dome, bolo otvorené
zdarma a vystavovalo napríklad
aj obojstranný obraz z 19. storočia a iné zaujímavosti z nášho regiónu.
MO

Dušan v Prahe zvíťazil

Ešte nám poriadne nenasnežilo, ale zimná rozprávka Frozen vypredala kinosálu až dvakrát
v nedeľu 20. novembra. Divadelné predstavenie prilákalo prirodzene najmä dievčatá, ktoré si
na túto príležitosť obliekli aj „elzovské“ a „annovské“ šaty.

Dušan VARGA, žiak pani Evy Casanovej, Dis.
art. na ZUŠ Fándlyho získal na XIV. ročníku
medzinárodnej Písňovej soutěži Bohuslava
Martinů 2016 spomedzi 19 účastníkov vo svojej kategórii 1. miesto. Súťaž sa konala 21.-23.
októbra v Prahe. Zároveň bol ako víťaz pozvaný a zúčastnil sa v pondelok 7. 11. 2016
slávnostného koncertu víťazov tejto súťaže
v sále Bohuslava Martinů v Prahe, ktorý nahrával Český rozhlas. Súťaže sa zúčastnil aj ďalší
žiak p. Casanovej - Tibor Liam Mašek - zbierajúci prvé medzinárodné súťažné skúsenosti.
Na klavíri oboch korepetovala Mgr.art. Ilona
Takácsová.
MM
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Záróakkordok képekben - Záverečné akordy v obrazoch
A XLVII. Szenczi Molnár Albert Napok rendzvényfolyama szeptember 23-án indult el. Novemberi számunkban összegeztük az október
16-ig lezajlott eseményeket. Most az utolsó három rendezvénynapról készült képes beszámolót olvashatják.
Program XLVII. Dní Alberta Molnára Szencziho sa začal 23. septembra. V novembrovom čísle sme zhrnuli udalosti, ktoré sa odohrali
do 16. októbra. V aktuálnom vydaní ponúkneme obrazovú reportáž o posledných troch dňoch programového maratónu.
A Szenci járásban idén magyar tannyelvű
alapiskolába beíratott elsősöket a Rákóczi
Szövetség és a Szenc és Vidéke Társulás
együtt köszöntötték október 25-én a Szenci
Művelődési Központban. A szenci származású Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke
és Csáky Csongor főtitkár is megtisztelte jelenlétével ünnepségünket. Testvérvárosunk
Kőszeg küldöttségét Huber László polgármester vezette. Jelen volt Pozsony megye
alelnöke Németh Gabriella a Szenci Városi
Hivatal vezetője Jarmila Répássyová, valamint
megyei és városi önkormányzati képviselők is.
Verslavina címmel irodalmi délelőttöt és irodalmi
estet tartott diákoknak
és felnőtteknek Szabó
T. Anna és Lackfi János
költők és műfordítók október 27-én a Labirintusban. Az azóta már fogalommá vált Verslavina
pár évvel ezelőtt indult
el, amikor Szabó T. Anna
közölte saját facebook oldalán Lackfi János 40. születésnapjára írt versét. Lackfi verssel reagált,
melyre Szabó T. újabb verssel válaszolt. A játékos verscsatához tucatnyi
költő csatlakozott. A Labirintus Galériában megjelent közönséget hatalmába kerítette a két neves irodalmár varázslatos személyisége, amint sok
humorral fűszerezve mesélték a Verslavina történetét, fölolvasták egymás
és mások verseit.
November 5. volt az ünnepségsorozat zárónapja,
amikor a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában Szenczi
Molnár emlékezete címmel
az iskola diákjai, valamint
a Lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium Gaudium Énekegyüttese adott
ünnepi műsort, amely ezen
a napon már a jókai református templomban is koncertezett. A műsort követően Kovács László történész, tanár megtartotta
ünnepi beszédét. A közönség ezután Balajti Zsolt fotókiállítását tekintette
meg, majd a földszinti előcsarnokban gyűltek össze, hogy tanúi legyenek
Szenczi Molnár Albert emlékfala megkoszorúzásának.
VCs

MEGHÍVÓ a nyílt napra
Kedves kilencedikesek, szeretettel várunk benneteket Szencen a Közös
Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskolában, ahol 2016. december
9-én NYÍLT NAPOT TARTUNK! Iskolánk kínálata a 2017/2018-as tanévben: Négyéves képzés nappali tagozaton: GIMNÁZIUM, ÓVODAPEDAGÓGIA ÉS NEVELŐI SZAK, VÁLLALKOZÓI ISKOLA, LOGISZTIKA. Kétéves, érettségi utáni képzés esti tagozaton: ÓVODAPEDAGÓGIA ÉS
NEVELŐI SZAK, ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI TEVÉKENYSÉG. Kérünk, hogy
részvételi szándékodat mielőbb jelezd az elérhetőségek egyikén: Közös
Igazgatású MTNy Iskola, Lichnerova 71, 903 01 Senec, Tel.-fax: 02/4592
3424; e-mail: szenczigv@gmail.com, www.szenczigsz.sk

Prváčikov, ktorí boli zapísaní v tomto školskom
roku privítalo združenie Rákóczi Szövetség
a Združenie Senec a okolie - Szenc- és Vidéke
Társulás 25. októbra v MsKS. Senecký rodák
József Halzl, predseda združenia Rákóczi Szövetség a Csongor Csáky, generálny tajomník
združenia poctili svojou prítomnosťou našu
slávnosť. Delegáciu partnerského mesta Kőszeg viedol primátor mesta László Huber. Prítomná bola aj podpredsedníčka BSK Gabriella
Németh a prednostka MsÚ Senec Jarmila Répássyová, taktiež aj poslanci župného a mestského zastupiteľstva.
Pod názvom Lavína básní sa uskutočnilo 27. októbra v Labyrinte
literárne predpoludnie a literárny večer pre študentov a dospelých.
Lavína básní sa stala pojmom v maďarskej poézii, keď poetka Anna
Szabó T. uverejnila na fecebooku svoju báseň venovanú k štyridsiatym narodeninám básnika Jánosa Lackfiho. Lackfi zareagoval básňou, čo Szabó T. taktiež opätovala veršami. Do hravého veršového
súboja sa napokon zapojilo asi tucet ďalších poetov a poetiek. Čaro
osobnosti oboch literátov dokonale zapôsobilo na obecenstvo, ktoré pohľadom aj sluchom hltalo čítanie básní a humorom hojne okorenené príbehy o priebehu Lavíny básní.
5. novembra sa
konal
záverečný program v ZŠ
s VJM Alberta Molnára
Szencziho.
Žiaci školy uviedli
hru pod názvom
Spomienka
Molnára
Szencziho.
Hosťom slávnosti
bol Zbor Gaudium
Gymnázia Pétera
Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM v Leviciach, ktorý v ten deň už vystupoval aj
v kostole reformovanej cirkvi v Jelke. Slávnostný prejav predniesol
László Kovács historik a pedagóg. Neskôr si prítomní prezreli expozíciu fotografií Zsolta Balajtiho. Na záver sa všetci hostia zhromaždili vo vestibule školy, aby boli svedkami kladenia vencov k pamätnej
stene Alberta Molnára Szencziho.
VCs

TE ADSZ FÉNYT ITT NEKÜNK
MÉCS VILÁGA CSAK TE ADSZ FÉNYT ITT NEKÜNK?!
TE MARADTÁL, VOLT ÁM TISZTA EGÜNK!
FÉNYE NAPNAK ARANY SUGARAKKAL
RÁNK KÖSZÖNTÖTT ELVÁRT HAJNALOKKAL,
TAVASZ JÁRTA, AVAGY ZIMANKÓS TÉL,
NAPPALUNK VOLT! VEZETETT A SZENT FÉNY!
AZTÁN MÉGIS BEBORULT AZ EGÜNK!?
NEM HISZEM EL! CSAK SÖTÉTBEN LESZÜNK!
MÉCS VILÁGA: NAPFÉNNYÉ TORNYOSUL!
A HIT FÉNYE TÖBBÉ BE NEM BORUL!
MERT SZÍVEINK FORRÓ SZERETETE,
ÖRÖK FÉNYT AD, NEM LESZ TÖBBÉ ESTE!
A SZENT FÉNYÉJ TÜNDÖKÖLVE RAGYOG,
AZT TANÍTJA: LESZNEK KARÁCSONYOK!
Mgr. Katona Roland
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A Tudomány Hete az alapiskolában
A Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által
13 éve minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Gróf Széchenyi Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia
megalapítójának célkitűzésére emlékezve az eseménysorozat egyik
kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a tudományok magyar nyelven
való művelésére. Idén először a Szenczi Molnár Albert MTNy Alapiskola is egy hétig tartó programsorozatot indított november 11-től 17-ig.
50 tanulónk megtekintette Pozsonyban a Discovery Cosmos kiállítást,
kedden Jomili -bemutatót tartottak iskolánkban. Szerdán Zsíros László Róbert „Szertár” című vegyészeti show-jával látogatott el hozzánk.
November 18-án pénteken pedig biológiaismereti regionális diákkonferenciát tartottunk. I. Természettudományi Diákkonferenciánk célja

az volt, hogy a pozsonyi kerület magyar tanítási nyelvű alapiskoláiban
a tanulókat az ismeretszerzés folyamatában az önálló megfigyelés
igényére, széleskörű kapcsolatok építésére, folyamatos szakirodalom
olvasására neveljük. Örömmel állapítottuk meg, hogy a pozsonyi kerület összes magyar tanítási nyelvű alapiskolája képviseltette magát a
diákkonferencián. A felső tagozatos versenyzőknek egy otthon elkészített PowerPoint formátumú előadást kellett egy szabadon választott biológiai témában elkészíteniük, amelyet a konferencia bizottsága
előtt prezentáltak. Iskolánkat Straňák Emma, Sándor Áron és Oravec
Dávid sikerrel képviselték. A konferencia elnöke prof. Ing. Mészáros
Alajos, PhD., Dhc. , a bizottság tagja pedig PaedDr. Fedorová Janka és
Mgr. Miklós Péter, PhD. voltak.
Ing. Párkány Antónia

Týždeň vedy v ZŠ s VJM A. M. Szencziho
Sviatok maďarskej vedy je celoštátny cyklus podujatí, ktorý už trinásty
raz organizuje Maďarská akadémia vied. Jedným z hlavných cieľov
sviatku je upriamenie pozornosti na vedu pestovanú v maďarskom jazyku, o čo sa usiloval aj gróf István Széchenyi, zakladateľ Maďarskej
akadémie vied. Toho roku prvýkrát aj ZŠ s VJM A. M. Szencziho usporiadala Týždeň vedy od 11. do 17. novembra: 50 našich žiakov videli
v Bratislave výstavu Discovery Cosmos, v utorok sme mali ukážku variabilnej hracej zostavy Jomili. V stredu zavítal k nám Róbert László
Zsíros svojou chemickou show. V piatok, 18. novembra sa uskutočnila
regionálna žiacka konferencia o témach z biológie. Cieľom našej I. Prírodovednej žiackej konferencie bolo, aby žiaci základných škôl s VJM

v rámci BSK si v procese získavania vedomostí považovali za potrebné
vykonať vlastné pozorovanie, vytvoriť si sieť kontaktov a neustále čerpať z odbornej literatúry. S radosťou konštatujeme, že konferencie sa
zúčastnili všetky základné školy s VJM Bratislavského samosprávneho
kraja. Žiaci druhého stupňa si priniesli PowerPointové prezentácie vypracované na ľubovoľnú tému z biológie, ktorú prezentovali pred odbornou komisiou. Našu školu úspešne reprezentovali Emma Straňák,
Áron Sándor a Dávid Oravec. Komisii predsedal prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD., Dhc. Členovia poroty boli PaedDr. Janka Fedorová a Mgr.
Péter Miklós, PhD.
Ing. Antónia Párkány

Gimnazisták sikere Gútán
A Szenczi Molnár Albert Gimnázium és MTNy Szakközépiskola ismét
részt vett a Heuréka Tudománytörténeti Vetélkedőn, amelyik már hatodik alkalommal került megrendezésre Gútán, a Nagyboldogasszony
Egyházi Iskolaközpontban. A 2016-os vetélkedő a „Világjáró magyarok”
témakörére épült. A versenyre háromtagú csapatok jelentkezhettek. A
mi csapatunk, Tirinda Eszter, Takács Péter és jómagam Simon Dóra
PaedDr. Filler Krisztina felkészítő tanár felügyelete alatt összeszokottan
dolgozott, hiszen a múlt évben is ugyanebben az összeállításban indultunk. A vetélkedőre november 16-án érkeztünk. A délelőtt folyamán
Ozogány Ernő és Bujna Zoltán előadását hallgattuk meg. Bujna Zoltán
„Kerékpárral a kínai határig” című előadásában nyomon követhettük
egy álmodozó kalandor életét, akinek sikerült megvalósítania a terveit.
Irán és Üzbegisztán izgalmas tájaira kalauzolt minket Vámbéry Ármin
egykor megtett útját járva. A második előadás a csernobili atomkatasztrófa rejtelmeit tárta fel előttünk. Ennek során nemcsak történelmi, de
fizikai és kémiai ismereteket is szereztünk az atomerőművek működé-

séről, veszélyeiről és a baleset következményeiről. Ebéd után utoljára
belenéztünk jegyzeteinkbe, majd elkezdődött a vetélkedő. Idén is igényes feladatokat kaptunk, melyek nemcsak a szakirodalom ismeretét
mérték fel, hanem a kreativitásunkat is. Összesen nyolc forduló és két
pluszfeladat után véget ért a küzdelem. Mi ismét, immár negyedszer,
az első helyezést értük el, így okleveleken, könyveken, pólókon kívül
még hangfalakat és fülhallgatót kis kaptunk. Nagy volt az örömünk,
mert rengeteg új dolgot tanultunk, tapasztalatot szereztünk, és nem is
mentünk haza üres kézzel.
Simon Dóra (II.G)

Úspech gymnazistov v Kolárove
Gymnázium a odborná stredná škola s VJM A. M. Szencziho sa opäť
zúčastnila vedomostnej súťaže v oblasti histórie vedy pod názvom HeurékaTudománytörténeti Vetélkedő, ktorá sa uskutočnila 16. novembra
šiesty raz v Cirkevnej spojenej škole Panny Márie v Kolárove. Tohoročná súťaž bola venované tematickému okruhu „Maďarskí svetobežníci”. Súťaže sa zúčastnili trojčlenné tímy. Naše družstvo v zložení Eszter Tirinda, Péter Takács a Dóra Simon, sa pripravovala pod vedením
PaedDr. Krisztiny Filler. V rovnakom zložení sme úspešne súťažili už aj
minulý rok. Počas dopoludnia sme si vypočuli prednášky Ernő Ozogánya a Zoltána Bujnu. Prostredníctvom prednášky Zoltána Bujnu, pod
názvom „Na bicykli k hraniciam Číny”, sme spoznali život dobrodruha,
ktorý si splnil svoj sen na vzrušujúcich cestách do Iránu a Uzbekistanu
po stopách Ármina Vámbéryho. Druhá prednáška pojednávala o čer-

POZVÁNKA na deň otvorených dverí
Milí deviataci, srdečne vás pozývame do Spojenej školy s VJM do
Senca, kde 9. decembra 2016 usporiadame DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ! Ponuka našej školy na školský rok 2017/2018 je nasledovná: Štvorročné denné štúdium: GYMNÁZIUM, UČITEĽSTVO PRE
MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO, ŠKOLA PODNIKANIA,

nobyľskej katastrofe. Okrem historických faktov sme dostali informácie aj o fyzikálnych a chemických princípoch fungovania atómových
elektrární, o nebezpečenstvách ich prevádzky a o dôsledkoch havárie
reaktora v Černobyle. Po obede sme sa naposledy pozreli do svojich
poznámok a už sa začala súťaž. Aj toho roku sme dostali také úlohy,
ktoré nepreverili len naše lexikálne znalosti, ale aj našu kreativitu.
Po ôsmich kolách a dvoch dodatočných úlohách sa súťaž skončila. My
sme opäť, už štvrtý raz, obsadili prvé miesto. Ako víťazi okrem diplomu,
kníh a tričiek sme dostali aj reproduktory a slúchadlá. Mali sme veľkú
radosť, pretože sme sa naučili veľa nových vecí, získali sme skúsenosti
a neobišli sme naprázdno.
Dóra Simon (II.G)

LOGISTIKA. Dvojročné pomaturitné štúdium večernou formou:
UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO,
OŠETROVATEĽSTVO. O svojom záujme o účasť nás informuj čo najskôr prostredníctvom jedného z našich kontaktov: Spojená škola
s VJM, Lichnerova 71, 903 01 Senec, Tel.-fax: 02/4592 3424; e-mail:
szenczigv@gmail.com , www.szenczigsz.sk
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Anna Jačianská 1928, Ing. Alžbeta Horinová
1943, Zoltán Barczi 1957

Narodili sa
Adela Takácsová, Martin Langer, Zoran
Polerecký, Viktor Feješ, Ema Jerglová, Adam
Nagy, Mária Globanová, Monika Hrudková,
Adela Andrássy, Anabela Kelemen, Katarína Dugová, Luka Kupkovič, Matej Divičan,
Dominika Ďuránová, Laura Oravcová, Matúš
Beňo, Zachary Zemko, Hana Kovačičová,
Matúš Gregor, Tadeáš Žiak, Filip Vítek, Hana
Mitošinková, Jeremiás Jakab, Viktória Karin
Nemcová, Maxim Šillo

Dňa 10.1.2017 uplynie 10 rokov,
kedy nás opustila naša milovaná
Danka Backová. Stále je ťažko
a smutno nám všetkým. Nič už
nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas.
Mala si rada život, my teba, Ty nás. Skromná
a láskavá bola si vo svojom živote a veľká vo
svojej láske a dobrote. S láskou spomína celá
rodina.
Je to už 5 rokov, čo si nám odišiel do neba a nám ostalo ticho
v duši. Prázdna je náruč bez
teba, keď tvoju tvár len tuším.
Staraj sa nám tam, Bože, oňho
– prosíme. Nech mu nie je zima
a nech nie je sám – kým prídeme. Odišiel si preč, nás to veľmi bolí, opustil si
tento svet aj proti svojej vôli. S láskou spomína na Duška Bedeča smútiaca rodina.

Zosobášili sa
Peter Kovács – Lucia Majová
Adrián Halay – Veronika Danterová
Daniel Krajčovič – Monika Čambálová
František Barčák – Izabela Farkašová
Robert Petrík – Dana Dolánová
Danijel Čolovič – Vlasta Gurková
Maroš Štefánik – Dajana Fekiačová
Richard Kotlárik – Ivana Pinková
Peter Kováč – Helena Mészárošová
Jasin Huseini – Chatidže Makisuti
Lukáš Chovančák – Anna Arbetová
Ľubomír Kovačik – Lucia Danišová
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Ľudmila Čéčová (65), Janka Hofierková (65),
Marta Skuráková (60), Mária Baranyiová (70),
Bohuslava Klocoková (70), Terézia Peričková
(70), Darina Švihranová (70), Ján Šuvada (75)
Klub dôchodcov
Ľudmila Čéčová (65), Mária Barányiová (70),
Eva Matušová (70), Terézia Peričková (70)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Vierka Vargová (70), Helena Bežuchová (50),
Tibor Mokoš (40)
Opustili nás
Mgr. Margita Saxová 1952, Erika Kühnelová 1966, Alžbeta Rakovičová 1930, Růžena
Baranyaiová 1936, Jolana Botková 1949,
Magdaléna Cisárová 1951, Ľudovít Mészáros
1927, Klára Kostková 1930, Michal Kožuch
1934, Margita Poórová 1948, Gizela Piacseková 1927, Ivan Csiba 1965, Ján Mrva 1935,

Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. Zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.
Dňa 10.12.2016 uplynie päť
rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný, manžel, ocko,
deduško, zať, švagor a dobrý
priateľ Gabriel Bordács. S láskou v srdci a
úctou na neho spomíname. Smútiaca rodina
November 4-én múlt el 7 éve,
hogy eltávozott közülünk szeretett halottunk, Gottgeisel
Szilveszter. Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlékeznek. Szerető felesége, lányai,
fia, vejei és unokái.
Dňa 4. novembra uplynulo 7 rokov, kedy
nás navždy opustil náš milovaný Silvester
Gottgeisel. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami
spomínate. Manželka, dcéry, syn, zaťovia
a vnúčatá.
Dňa 9. decembra uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný otec, manžel, dedo
Ondrej Nyáry. S láskou naňho
spomína manželka, deti a celá

rodina.
Tak rýchlo ten čas letí, tak
rýchlo uteká. No každý deň
mamička, ocko patrí Vám naša
spomienka. Osud Vám nedoprial dlhšie s nami byť, ale
v našich srdciach budete stále žiť. Dňa
28.11. uplynulo dvanáste výročie smrti našej drahej mamičky
a babičky Irenky Slovákovej a 27.12. desiate výročie
nášho ocka a dedka Juraja Slováka. S láskou spomínajú dcéry
s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Čas plynie a nevráti čo život
vzal, zostali len spomienky
a žiaľ. Dňa 2.12.2016 uplynie
21 rokov odvtedy, čo nás náhle
opustil náš drahý manžel, otec
a dedko Július Szabadoš.
S láskou na neho spomínajú
manželka a deti s rodinami.
17.decembra uplynulo 9 rokov
od smrti našej milovanej matky, babičky Heleny Demovičovej rod. Stupkovej. Spomína Pali s rodinou.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi
nami, v našich srdciach ale
žiješ stále spomienkami. Dňa
17.11.2016 uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy opustil otec,
dedko Martin Varga. S láskou
spomína celá rodina
November 17-én volt 9 éve, hogy eltávozott
családja köréből a drága jó apa, nagyapa
Varga Marci. Szeretettel, emlékét örökké
őrző családja.
Očiam si odišla, v srdciach
si zostala. Uplynuli tri roky,
ako sme sa navždy rozlúčili s
našou maminou, manželkou,
babkou, prababkou Irenou
Mészárosovou rod. Kováčovou. Tíško sa
vytratila z našich životov, ale zostáva v našich
spomienkach. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienkovú myšlienku.

Prezident sa stretol so
študentmi a bývalými
politickými väzňami
Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok
17. novembra v Medzinárodný deň
študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu prijal v Prezidentskom paláci študentov, účastníkov
projektu Nenápadní hrdinovia v
zápase s komunizmom. Stretol sa
tiež s dvadsiatimi bývalými politic-

kými väzňami - členmi Konfederácie
politických väzňov Slovenska, medzi ktorými bol aj František Mikula
zo Senca. Poďakoval sa im za hrdinstvo a s každým z nich zotrval v osobnom rozhovore: „Niet horšej veci,
ako keď nespravíte nič zlé, len stojíte
za svojimi hodnotami a ste za to
trestaní. Niet hodnotnejšej veci, ako
keď napriek tomu dokážete odpustiť.
A v dnešnej dobe niet dôležitejšej
veci, ako keď rozprávate svoje príbehy.“
www.prezident.sk
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Čestnou občiankou mesta Senec sa stala Katalin Barta Weissert
Katalin Barta Weissert, Doc. Dr. prírodných vied je rodáčkou nášho mesta. Základnú školu a Gymnázium s VJM absolvovala v Senci. V maturitnom ročníku v roku 1998 získala striebornú medailu na Medzinárodnej chemickej olympiáde v austrálskom Melbourne. Ministerstvo školstva
ju za tento úspech vyznamenalo medailou sv. Gorazda. V štúdiách pokračovala na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti a na University of
Leeds vo Veľkej Británii. Doktorandské štúdium absolvovala na Rýnsko-Vestfálskej technickej univerzite (RWTH) v Aachene. Do vedeckého
výskumu sa zapojila na University of California a neskôr na Yale University v USA. V súčasnosti pôsobí ako docentka na Stratingh Institute University of Groningen v Holandsku, kde vedie výskum v oblasti zelenej a trvalo udržateľnej chémie. Zároveň je tajomníčkou Európskej chemickej
spoločnosti v oblasti zelenej a trvalo udržateľnej chémie a je členkou prestížneho Chemického spolku v Holandsku. Katalin Barta Weissert je
mimoriadne všestranná osobnosť, popri láske ku chémii je aj milovníčkou umenia. Vydala básnickú zbierku, venuje sa maľbe a dokonca je držiteľkou hnedého pásu v karate. V roku 2014 sa vydala za kolegu nemeckého vedca a tento rok sa jej narodil syn.
• Ako sa zblíži mladé dievča s chémiou?
Moja mama Mária Mázik učila celé desaťročia
na Gymnáziu s VJM v Senci prírodovedné predmety, prevažne chémiu. Chodili k nám gymnazisti na doučovanie a ja som so záujmom počúvala,
čo rozprávali, a všetko som si zapamätala. S mamou sme robili doma aj jednoduché chemické
pokusy, ktoré ma vždy fascinovali. Mala som rada
všetky predmety, ale s chémiou som si vytvorila
špeciálny vzťah.
• Na základnej aj strednej škole ste vyhrávali
vedomostné olympiády, nielen chemické, jednu
za druhou. Ako ste to stíhali?
Chcem zdôrazniť, že štúdium na školách s vyučovacím jazykom maďarským som vždy vnímala
ako veľký prínos. V Senci som dostala pevné základy, na ktoré som mohla bezpečne stavať. Som
nesmierne vďačná svojim učiteľom. Podľa môjho
názoru je moja mama výborná profesorka, ktorá
pomohla mnohým študentom pochopiť chémiu.
Mojou výhodou bolo, že som ju mala pri sebe,
ale vždy závisí na samotnom študentovi, koľko
prijme z toho, čo učiteľ môže dať. V Senci som
si užívala slobodu. Pripravovala som sa do školy a na súťaže podľa vlastného harmonogramu.
Popri tom som písala básne, chodila som behať,
či trénovať do karate klubu. Považovala som
za samozrejmé, že ovládam dva jazyky a som
rovnocennou partnerkou súperom zo slovenských škôl na študentských olympiádach. Ešte
ako gymnazistka som navštevovala prípravky
na olympiády organizované Fakultami chémie
Univerzity Komenského aj bývalej SVŠT v Bratislave. Dvojjazyčnosť mi rozšírila obzor a zdvojnásobila možnosti uplatnenia sa.
• Píšete básne aj maľujete. Mnohostrannosť Vám
nesťažila výber povolania?
Veľa som rozmýšľala, či som sa rozhodla správne, dokonca ešte aj na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti. V roku 1998 som vydala básnickú zbierku pod názvom Kvety žiaľu. Neskôr som
zostavila ďalšiu zbierku, ale už som nemala čas
na manažovanie jej publikovania. Môj otec Gyula
Barta bol akademickým maliarom. Občas som
ho pozorovala pri práci, ukázal mi techniky, ktoré
som sa snažila napodobniť. Napokon som si uvedomila, že spoločným základom umenia aj vedy
je kreativita a aj chémiu som začala chápať ako
druh umenia. Nedávno som začala maľovať kompozície, ktoré symbolizujú vzťah umenia a vedy.
Maľujem štylizované molekuly, ktoré svojou farebnosťou a priestorovým usporiadaním jej súčastí
sú nositeľom významu. Veľa závisí od intuície aj
v laboratóriu. Človek musí byť v akomsi intímnom
spojení s prírodou, aby dokázal naprojektovať tú
správnu chemickú reakciu. Keď som sa napokon
definitívne rozhodla pre chémiu, pochopila som,
že kreativitu viem uplatniť ako v umení, lenže
v chémii má hotové dielo konkrétnejší význam,
či prínos, napríklad vo forme lieku.

• USA je pre vedcov zasľúbenou zemou. Prečo
ste sa vrátili do Európy po štyroch rokoch.
Som veľmi silne naviazaná na domov. Všetci by
sme mali byť verní k svojim koreňom a byť osožní
pre domovinu, ako sa len dá. Zároveň som bola
veľmi zvedavá, čo je v Amerike. Vedela som, že sa
tam môžem zapojiť do vzrušujúcich výskumných
projektov a veľa sa naučiť. Dva roky som strávila
v Santa Barbare na Kalifornskej univerzite a ďalšie dva roky v New Havene na Yale univerzite.
Moje očakávania po profesionálnej stránke sa
maximálne naplnili, pričom som prežila aj mnoho príjemných osobných zážitkov. V Kalifornii
je kampus na brehu oceánu, je možné si tam
zasurfovať, vyvetrať si hlavu a potom sa vrátiť
do laboratória. Celkom dobré, nie!? Aj tak som
sa rozhodla pre návrat. Žiaľ v „prvej lige“ vedy je
málo voľných pozícií. Najbližšie vhodné miesto
som našla v Stratinghovom ústave na univerzite
v Groningene v Holandsku.
• V Holandsku ste sa vydali a narodil sa vám syn.
Máte pocit, že ste tam už doma?
Ťažká otázka! Z hľadiska vedeckej práce som
teraz spokojná. Úroveň nášho inštitútu reprezentuje aj to, že vedúcim úseku a zároveň mojím nadriadeným je profesor Ben Feringa, čerstvý laureát
Nobelovej ceny za chémiu. Pracujeme v prajnom,
veľmi kreatívnom ovzduší, kde nie sú žiadne intrigy, čiže z hľadiska výskumnej práce je to ideálne prostredie. Napriek tomu si občas pomyslím,
že by to mohlo byť bližšie k Sencu.
• Čomu sa venujete na univerzite?
V Stratingh chemickom inštitúte vediem samostatný vedecký tím, ktorý sa venuje výskumu
v oblasti zelenej a udržateľnej chémie a chémii
obnoviteľných surovín. Okrem výskumu riešim
personálne obsadenie tímu a cez granty musím
zabezpečiť aj finančné zdroje na naše projekty.
Môj tím je teraz šesťčlenný a budúci rok sa rozšíri
o ďalších štyroch kolegov. Mojou hlavnou oblasťou výskumu je katalýza, ktorá ovplyvňuje priebeh chemických reakcií. Popri tom asi 30% môjho úväzku zaberá učenie na univerzite. Je to pre
mňa radostné a vzrušujúce, že budúci rok obháji
prvý člen môjho tímu doktorát z témy založenej
na našej spoločnej výskumnej činnosti. Výskum
na najvyššej úrovni je aj veľká súťaž o finančné
zdroje. Teraz som na tom relatívne dobre, pretože

oceňujú výsledky môjho tímu, čo sa odzrkadlilo
aj v objeme získaných zdrojov na ďalší výskum.
Minulý rok sme získali granty v hodnote 1,5 milióna eur od Európskej výskumnej rady (ERC)
a od holandského fondu NVO-VIDI.
• Ako môže byť chémia zelená?
Zelená chémia projektuje a skúša také chemické
reakcie, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Napríklad priemysel vyrába
nejakú chemikáliu výsledkom chemickej reakcie, pri ktorej vzniká aj škodlivý vedľajší produkt.
Úlohou zelenej chémie je naprojektovať takú chemickú reakciu, ktorá vedie k želanému výsledku
tak, že vedľajší produkt bude len voda, alebo iná
neškodná látka. Musíme k tomu nájsť aj vhodný
katalyzátor, len tak bude zelená reakcia správne
fungovať. Je to vzrušujúci základný výskum v oblasti zelenej chémie, ktorý má veľkú budúcnosť.
• Čo vás najviac zamestnáva v súčasnosti?
V auguste sa mi narodil syn a nič iné ma momentálne tak intenzívne nezamestnáva. Tento
zvláštny, požehnaný stav, môže trvať len do konca novembra, pretože v Holandsku trvá materská
dovolenka len tri mesiace. Za krátku dobu sa
vrátim k aktuálnej výskumnej téme, čím je projektovanie katalyzátorov, ktoré by v budúcnosti
mohli byť využívané aj v priemyselnom merítku.
Vedec v základnom výskume je úspešný, ak sú
jeho výsledky publikované v renomovaných vedeckých časopisoch, a jeho objav čoskoro nájde
ďalšie uplatnenie. O výsledkoch môjho tímu sme
publikovali zopár článkov v Nature Communications, v Journal of the American Chemical Society
a v Accounts of Chemical Research. V súčasnosti
pracujeme na viacerých väčších príspevkoch.
Čoraz väčšiu pozornosť dostáva aj chémia obnoviteľných surovín. Sú to vedľajšie produkty výrobnej činnosti, ktoré momentálne nevie komerčná
sféra zhodnotiť. My máme nápady na ich ďalšie
využitie, na čo sme tiež získali ERC grant. Je to
veľmi pozitívna odozva na moju prácu aj na výsledky celého tímu, pretože ERC granty získavajú
iba vedci s výnimočnými výsledkami vo výskume. Samozrejme ako vysokoškolského pedagóga ma ženie vpred aj snaha čo najlepšie pripraviť
študentov a doktorandov, aby sa uplatnili.
• Ako vnímate Senec a zmeny v ňom?
Raz-dvakrát ročne prichádzame s manželom
do Senca. Vždy ma prekvapí, koľko nových budov, celé ulice vyrastajú za krátku dobu. Blízko
Kalinčiakovej, kde sme predtým bývali, je celý
nový obytný park. Len synagóga zostáva nemenná. Senec má pevné miesto v mojich spomienkach. Vždy keď som tu, prejdem sa okolo
jazier, vždy je to také krásne. Nesmierne si vážim,
že som bola poctená udelením čestného občianstva v mojom rodnom meste. Ďakujem navrhovateľovi, primátorovi mesta Senec Karolovi Kválovi
a členom mestského zastupiteľstva za radosť,
ktorú mi spôsobili.
VCs
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Plavci - Sport Club Senec
Majstrovstiev Slovenska v dištančnom plávaní s plutvami,
ktoré sa konali 18 – 19.6.2016
na Slnečných jazerách – juh sa
zúčastnilo 58 plavcov, z čoho
najmladšími účastníkmi boli 11
ročné deti. Za Sport Club Senec
vyplávali:
- 2. miesto – Sarah Washinová
a 3. miesto – Barbora Čintalanová v Kategórii E – ročníky 2005
-2006, trať 300 m,
- 2. miesto – Matej Sninčák v Kategórii D – ročníky 2003 – 2004,
trať 1000 m,
- 2. miesto – Michaela Szabóová
v Kategórii C – 2002 – 2001 – trať
1500 m.
V štafete, ktorá bola v dĺžke 4 x
500 m si Sport Club Senec vyplával 5. a 6. miesto. Pretek je
vo Zväze potápačov považovaný
za akciu roka, lebo okrem plaveckého preteku mali deti pripravený
bohatý program. Dištančné plávanie je náročné pre vzdialenosť,
ktorú musia deti odplávať, ale aj
vďaka dobrej orientácii.
Plutvoví plavci sa 7. - 9. októbra 2016 prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže 3rd
World Meeting of Young Finswimmers, v maďarskom Kecskeméte, kde sa okrem Slovákov
zúčastnili plavci z Čiech, Ruska,
i Chorvátska. Deti si vyplávali
krásne osobáky a z tých najlepších umiestnení obsadili 5., 6.

a 9. miesto.
12. novembra 2016 sa plutvoví plavci zúčastnili 44. ročníka
Memoriálu Petra Ladiča na Pasienkoch v Bratislave. Našich 16
plavcov si vyplávalo 19 medailí,
z čoho bolo 5 zlatých, 7 strieborných a 7 bronzových. V štafetách
si deti vyplávali tri zlaté a jedno
strieborné miesto.
Letné majstrovstvá Slovenska
mladších žiakov sa konali v Bratislave na Pasienkoch. Zúčastnilo
sa ich 49 klubov. SPORT CLUB
Senec reprezentovali: Richard
Schwartz, Svätoslav Bollo a Noel
Varády.
Titul Majster Slovenska, zlato,
získal Richard Schwartz na 800

Výlov kapra v Blatnom

Jeseň je čas na výlov chovných rybníkov. Seneckí rybári obhospodarujú rybník
v Blatnom. Deň výlovu bol naplánovaný
na 20. a 21. októbra. Ráno 20.10. bolo také
upršané počasie, že bolo nutné presunúť
začiatok na druhý deň. Situácia sa zlepšila a rybník sa za dva dni zlovil. Z násadového kapríka po intenzívnom chove sa
vylovilo 232 metrákov urastených kaprov
o priemernej hmotnosti 2,22 kila. Tieto
sa podľa zarybňovacieho plánu napustili
do všetkých lokalít patriacich mestskej organizácii SRZ v Senci. Následne sa lov kapra
zakázal do 19.11.2016. PetHor SRZ Senec

m voľný spôsob. Titul vicemajster
Slovenska, striebro, dvojnásobne
získal Svätoslav Bollo na 100 m
a 200 m prsia. Chlapci sa aj v ostatných disciplínach umiestnili na
krásnych priečkach:
Richard Schwartz – 4. miesto
- 100 m motýlik z 20 plavcov, 4.
miesto - 100 m znak z 34 plavcov,
11. miesto - 100 m voľný spôsob
z 47 plavcov, Svätoslav Bollo – 6.
miesto - 200 m polohovka z 28
plavcov, 6. Miesto - 100 m motýlik
z 24 plavcov, 14. miesto - 200 m
voľný spôsob z 43 plavcov. Noelovi Varádymu sa podarili osobné
rekordy. Plavcov kvalitne pripravil
tréner Adam Strieborný.
Majstrovstvá BAO

Dňa 13.-15. mája 2016 na Pasienkoch sa konali Majstrovstvá
BAO. Celkovo sa zúčastnilo 15
klubov a 371 plavcov. Sport Club
Senec reprezentovali:
Richard Schwartz ktorý získal:
2. miesto na 100 m voľný spôsob,
2. miesto na 200 m voľný spôsob,
3. miesto na 800 m voľný spôsob
z 10 plavcov, 5. miesto na 100 m
voľný spôsob, 5. miesto na 50 m
znak, 5. miesto na 50 m motýlik,
7. Miesto na 200 m polohové preteky,
Matej Sninčák: 2. miesto na 100
m motýlik a 5. miesto na 200 m
polohové preteky,
Noel Várady: 7. miesto na 200 m
prsia a svoje osobáky,
Klára Mészárosová: si vyplávala
na disciplíny 50 m znak a voľný
spôsob svoje prvé osobáky.
22. - 23.10.2016 v Šamoríne sa
konali Majstrovstvá BAO. Sport
Club Senec reprezentovali: Richard Schwartz, Martin Bakus,
Matej Sninčák, Simona Heričová.
Richard Schwartz získal: 4 x zlato v disciplíne na /100m,200m,400m,800m VS /a 1 x bronz
na 100 motýlik,
Matej Sninčák: 1. miesto na 100 m
motýlik. Všetci plavci sa umiestnili do 10. miesta a doniesli si
zo sebou svoje osobáky. Držíme
im palce na zimné Majstrovstvá
SR v Dolnom Kubíne.
Vedenie SPORT CLUB Senec

Úspešný rok hádzanárok SPORT CLUB Senec

Úspešným ukončením hádzanárskej sezóny
2015/2016 v 2.lige pokračujú hádzanárky v plážovej hádzanej. Po dohode z hádzanárskym
klubom z Győru tento rok spojili družstvá plážovej hádzanej. Družstvo reprezentuje v troch
súťažiach - Majstrovstvá Maďarska, Majstrovstvá Slovenska a Európa Tour. Družstvo hádzanárok SPORT CLUB Senec sa stalo Majstrom
Slovenska za sezónu 2015/2016 a zároveň ví-

ťazom Slovakia tour, kde vyhralo všetky zápasy
na Slovensku. Titul Majstrov Slovenska v plážovej hádzanej obhájilo už po štvrtýkrát.
Dostali sme pozvánku od EHF na turnaj najlepších družstiev Európy do Španielska. Družstvo
momentálne bojuje o titul Majstra Maďarska
pod názvom „Canabys energy drink Győr-Senec“. Finálový turnaj o Majstra Maďarska bude
v Balatonboglári 5. – 7. augusta 2017. Pred finálovým turnajom Majstra Maďarska nás čakajú ešte zaujímavé turnaje 29.- 31. júla 2017,
kde naše družstvo odohrá zápasy Euro Tour
v Salgótariáne. Popasujeme sa s 21 družstvami z Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Talianska, Nemecka, Holandska, Poľska, Ruska
a Bulharska. Ak skončíme do 9.miesta, budeme mať právo štartovať na Majstrovstvách Európy družstiev.
Výsledky za sezónu 2015/2016 – CANABYS
ENERGY DRINK KANONIERKY SENEC Euro
Tour:
4. miesto Tessanokili (Grécko), 2. miesto GAETA (Taliansko), 1. miesto Čunovo, 1. miesto
Senec, Majstrovstvá Maďarska, 1. miesto Nagyatág, 4. miesto Dabas, 9. miesto Balaton
Kanonierky sú na 12.mieste v Európe a v Maďarskej súťaži na 8.mieste, čo zaručuje účasť
vo finálových turnajoch.
Vedenie SPORT CLUB Senec
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Usmievavá paralympionička
Veronika Vadovičová
Tento rok v lete sa uskutočnili LOH v Riu de
Janeiro. Niekoľko stoviek športovcov tam
podávalo množstvo rôznych výkonov. Po klasických športovcoch prišli do dejiska OH paralympionici. Podali skvelé výkony a s jednou
z nich sme 15.11.2016 strávili v Školskom klube
J.G.Tajovského fantastické popoludnie.
Športová streľba, vzduchová puška R3 a R2,
malorážka R6 a R8 sú športovými zbraňami
Veroniky Vadovičovej. Jej ľudskými zbraňami
sú skromnosť, úsmev, pokora, veselá myseľ
a príjemná komunikácia. Veronika prišla s trénerom Milanom Kolenom na pozvanie pani vychovávateľky Janett Prokešovej. Po mnohých
otázkach detí 2.-4. ročníka sme sa dozvedeli,
že: hmotnosť pušky je 5 kg, denný tréning trvá
6 hodín plus posilňovňa a pávanie, za rok minie
20 000 nábojov a trénuje už 18 rokov. Zúčastnila sa 5 olympiád - Sidney, Athény, Peking, Londýn a Rio de Janeiro. Z poslednej si priniesla
2 zlaté a 1 striebornú medailu. Dokopy má
zhruba 320 medailí z MS aj z ME. Na budúci
rok od februára navštívi Dubai, Kóreu, Poľsko
i Nemecko. Nezaspáva však na vavrínoch,
okrem tréningov si občas nájde čas aj na cestovanie a astronómiu. Učarila jej nočná obloha.
Popoludnie prešlo veľmi rýchlo, mali sme pocit, akoby sme sa rozprávali s niekým, koho
dávno poznáme a všetci Veronike Vadovičovej
prajeme ešte veľa zdravia, trpezlivosti, ostrý
zrak a veľa športových i osobných úspechov.
MonSkov
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Úspešný rok za Motoklubom Senec
Motoklub Senec sme založili už v roku 1994.
Naším domovským prístavom bola stará Senecká tehelňa. Tu sme usporiadali aj dvoje
majstrovské preteky v motokrose, pričom ako
klub sme boli vyhodnotení ako jeden z najlepších usporiadateľov v sezóne.
Náš klub zastrešuje viacero motoristických
disciplín. V minulých sezónach sa naši členovia zúčastňovali pretekov v motokrose, v endure a aj v pretekoch na skútroch, kde v roku
2013 Adam Bednár v triede Street do 50cm2
vyhral Slovenský pohár. V skútroch úspešne
pretekal tiež Kristián Kleštinec.
V motokrose a v endure sme mali zastúpenie vo viacerých triedach. Zastupujú nás
dvaja služobne najstarší členovia a stále aktívne pretekajúci Igor Podmanický st.
a Ján Rohár st. spolu s Jozefom Časným,
Štefanom Kamenárom, Igorom Podmanickým ml. a stále najmladším Jaroslavom Antaličom mladším. Títo pretekári úspešne
reprezentovali mesto. Igor Podmanický st.
a Ján Rohár st. sa nemohli zúčastniť všetkých
pretekov v seriáli Majstrovstiev Slovenska
v Motokrose a v Endure, no v jednotlivých pretekoch, na ktorých sa zúčastnili, sa umiestnili
na popredných miestach. Na preteku v motokrose v Lovčici-Trubín Ján Rohár st. vyhral vo
svojej triede obe jazdy a niečo podobné sa podarilo aj Igorovi Podmanickému st. V Šenkviciach, keď tiež vyhral oba rozjazdy. Jozef
Časný so Štefanom Kamenárom odjazdili celý
seriál Majstrovstiev Slovenska a celkovo skončili na 5. respektíve 7. mieste vo svojej triede.

A to najlepšie na záver - náš člen Jaroslav
Antalič ml. sa stal v tomto roku Medzinárodným majstrom Slovenska v triede Junior
a zároveň vyhral aj Slovenský pohár v triede MX2.
K dobrým výsledkom celého Motoklubu
prispeli aj členovia, ktorí momentálne nepretekajú avšak nezištne pomáhajú pri príprave
na preteky. Veľkú zásluhu má Štefan Kleštinec
a Roman Bednár, ktorí vždy obetavo pomôžu.
Počas celej existencie nášho Seneckého Motoklubu sme takýto vynikajúci výsledok nedosiahli. Verím, že v nasledujúcich sezónach sa
nám bude dariť aspoň tak ako doteraz i keď,
žiaľ, naša trať v Seneckej tehelni je už minulosťou.
Ing. Ján Rohár st.
tajomník Motoklubu Senec

Stolný tenis má v Senci už tradíciu

Koncom septembra zahájili
prvými majstrovskými zápasmi sezónu hráči Stolnotenisového klubu Senec. V ročníku
2016/2017 budú náš klub
reprezentovať
nasledovné
družstvá:
I. liga Senec A (Demir A.,
Nagy R., Takáč Z., Gašparík
M.)
II. liga Senec B (Fiala P., Figura R., Maczeák M., Mezei R.)
IV. liga Senec C (Toth M.,
Madňanský A., Madňanský
L., Csemy G.)

Všetkým družstvám vstup
do súťaží vyšiel, majú aktívnu
bilanciu a vo všetkých súťažiach sa udržujú na popredných miestach.
Klub má v súčasnosti cca. 40
stálych členov všetkých vekových kategórií od najmladších
žiakov až po seniorov. Tréningy a zápasy sa uskutočňujú
v stolnotenisovej hale:
Utorok 16:00 – 17:30 tréning
žiaci; 19:00 – 20:30 tréning
dospelí, Streda
18:30 –
21:00 (zápasy 4. ligy podľa

rozlosovania), Štvrtok 16:00
– 17:30 tréning žiaci; 19:00 –
20:30 tréning dospelí, Piatok
16:00 – 17:30 tréning žiaci;
18:30 – 21:00 (zápasy 2. ligy
podľa rozlosovania), Sobota
10:00 – 13:00 a 16:00 - 19:00
(zápasy 1. ligy podľa rozlosovania)
Najmä najmladší členovia
klubu majú možnosť trénovať
s “pinpongovým robotom“,
čo je prístroj, ktorý je zavesený na konci stola aj so zásobníkom na 300 loptičiek. Je
možné na ňom nastaviť rýchlosť vystreľovania loptičiek,
rotáciu (hornú, spodnú, bočnú), osciláciu (rozhadzovanie loptičiek do strán) a pod.
Tréning s týmto robotom je až
10x intenzívnejší než klasický
tréning.
V klube sa od začiatku septembra pripravuje aj nový
člen Gabriel Csemy, ktorý
by chcel využiť výborné podmienky v klube na prípravu
na majstrovstvá sveta telesne postihnutých v stolnom
tenise, ktoré sa uskutočnia
na budúci rok v Bratislave.

Naše kontakty pre žiakov, ktorí by mali záujem
navštevovať senecký stolnotenisový klub:
Stolnotenisový klub Senec, Rybárska 29
stolnotenisová hala v areáli futbalového štadióna, email: nagyrich@wmx.sk
Richard Nagy, Foto: Juraj Mitošinka
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Dominika Feketová a Tomáš Tanka tancujú po celom svete
Nielen Senec, ale aj Slovensko reprezentuje naša rodáčka Dominika Feketová s partnerom Tomášom Tankom v latinskoamerických tancoch.
Je to krásny pár, čo vidieť aj na fotografiách v krásnom oblečení, ktoré často navrhuje sama Dominika. Rada sa na tento pár pozerá
aj akákoľvek porota, pretože zoznam úspechov majú veľmi dlhý a každý rok ho ešte rozširujú. Úradujúcej majsterky Slovenska sme sa
pýtali na jej aktuálne úspechy.
• Ako ste s Tomášom strávili leto?
Mali sme veľmi ťažkú prípravu na novú
sezónu, pretože nás čakalo veľa dôležitých súťaží. V auguste sme mali jednu
z najväčších - Grandslam v Stuttgarte,
kde sme z 262 párov skončili na 28. mieste, čo považujeme za veľký úspech. Tvrdé a náročné tréningy sme absolvovali
takmer počas celého leta, veľa sústredení
a tréningov sme mali nielen doma, ale aj
v zahraničí práve preto, aby sme sa riadne
pripravili a aby sme dokázali konkurovať TOP
párom, ktoré sú na vrchole svetového rebríčka, kam sa snažíme dopracovať aj my, je
to naša veľká túžba a vysnívaný cieľ. Na dovolenku práve preto čas nebol. Mali sme len
5 dní voľna pri mori, no aj keby sme chceli,
viac sa už nedalo.
• Sezóna súťaží sa však začala od septembra.
Bolo toho veľa?
V septembri sme mali každý víkend súťaž plus
majstrovstvá sveta. Toto obdobie bolo skutočne veľmi, ale veľmi fyzicky náročné, pretože
sme nemali čas na relax.
Na majstrovstvách sveta ktoré sa konali
v ďalekej Číne - v Chengdu sme sa prebojovali
do štvrťfinále a obsadili 21. miesto zo 74 párov. Na túto súťaž sú nominované len 2 páry
z každého štátu a to majster republiky a vicemajster.
• Ako sa vám v Číne páčilo?
Bol to neskutočný zážitok vidieť iný kus tak
ďalekého sveta. Čo bolo veľmi náročné, bol
6 hodinový časový posun. Práve tu sa ukázala
nielen fyzická, ale aj psychická sila a pripravenosť párov, pretože sme museli tancovať ráno
o 3 hodine nášho času, čo bolo asi to najťažšie. Ľudia v Číne boli milí, ale prekvapilo nás,
že nikto nevedel ani po anglicky.
• Čína však nebola jedinou zaujímavou súťaž-

nou destináciou...
Po majstrovstvách sveta v Číne sme sa
v priebehu septembra zúčastnili ešte ďalších
svetových súťaží na World Open, vďaka ktorým získavame body do svetového rebríčka.
Na všetkých 4 súťažiach so svetovou účasťou
sme sa umiestnili vo finále a získali veľa bodov,
čo sa odzrkadlilo aj na svetovom rebríčku,
kde sme aktuálne na 27.mieste, čo je super.
V Chorvátskej Novalji sme získali 2.miesto,
v Bratislave 4.miesto, na Cypre 5.miesto
a v Prahe 6.miesto.
• Čo vás čaká najbližšie?
Teraz máme konečne trošku voľnejšie chvíle,
i keď naďalej dvojfázovo trénujeme a tak sa

MINIBasket show 2016 – ZŠ Mlynská a Gabko, n.f.
Od roku 2015 funguje na ZŠ Mlynská basketbalový krúžok, ktorý v školskom roku 2016/2017
vedú Gabika Rebrošová a Vlasta Záhorová (Hudáková). Obe majú bohaté hráčske i trénerské
skúsenosti. Svoje vedomosti a zručnosti odovzdávajú začínajúcim basketbalistom.
V čom je tento školský rok iný?
Gabika: Zamerala som sa na intenzívnejšiu
spoluprácu so základnými školami a verím,
že sa mi podarí zorganizovať Seneckú školskú MINIbasket ligu. Je mojím snom zapojiť
do ligy všetky základné školy v okrese Senec.
Tento rok som sa s bývalou „súperkou“ Vlastou
Záhorovou (ja som hrávala za Sláviu UK Bratislava a Vlasta za UMB Banská Bystrica) pustili
do trénovania na ZŠ Mlynská. Máme 21 detí od
prvákov po piatakov. Chceme deti zapájať aj do
akcií organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou či inými basketbalovými klubmi
a posúvať ich do basketbalovej prípravky Gabko Senec. Verím, že sa pridajú aj ďalšie základne školy pôsobiace v Senci. Naše najbližšie
aktivity sú:
MINIBasket show 2016 - regionálne kolo sa
uskutoční dňa 1.12. v hale HANT Aréna (na Pa-

sienkoch). Senec bude reprezentovať základná škola Mlynská s basketbalovou prípravkou
Gabko. Deti zabojujú o postup do Finále, ktoré
sa bude konať v Ružomberku dňa 15. 12.2016.
MIKROliga 2016/2017 sa hrá 1x do mesiaca turnajovým spôsobom. Turnaj sa hrá vždy
v nedeľu. V aktuálnom ročníku sa do MIKROligy prihlásilo 12 družstiev, ktoré boli rozdelené
do 4 skupín. Gabko Senec je v 4. skupine
s Lokomotívou Sereď a Basketbal Galanta.
Odohrané sú dve kolá u súperov a naši malí
basketbalisti v oboch kolách zvíťazili. Dňa
18.12.2016 sa uskutoční 3. kolo v Senci v telocvični na Základnej škole Mlynská. Keďže
to bude predvianočné obdobie, pripravujeme
pre všetky deti malé prekvapenie.
Ďakujem pánu riaditeľovi Rezníkovi zo ZŠ Mlynská i pánu riaditeľovi Radzovi z GAB, ktorí nám
vytvárajú optimálne podmienky na našu prácu.

dávame tzv. dokopy. Vo februári nás čakajú
majstrovstvá SR, takže opäť bude treba viac
času tráviť na parkete, zvýšiť počet tréningov
nielen doma, ale aj so zahraničnými trénermi,
tvrdo „makať“, aby sme opäť obhájili majstrovský titul, ktorý si nesmierne vážime.
Takéto vysoké súťažné tempo sa asi nedá
zvládnuť bez podpory...
Áno, je to tak. Naše poďakovanie za podporu
patrí Slovenskému zväzu tanečného športu,
Bratislavskému samosprávnemu kraju a firme
WOCH a.s. Blatné.
Rozhovor pripravila
Martina Ostatníková

