
Pozvánka 
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
9. februára 2017 o 9:00

Hotel Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené

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

Prihláste sa na odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu! viac na str. 3.

Ročník 27 február 2017

Senec má 18 848 obyvateľov
Nový rok 2017 sme v Senci začali  
s počtom obyvateľov 18 848. Prie-
merný vek máme 38,46 roka. Prvým 
narodeným dieťatkom v Senci je Ši-
mon Zachar, ktorý prišiel na svet  
v prvý deň roka.
Počas roka 2016 sa na trvalý pobyt 
do Senca prihlásilo 677 ľudí, z toho 
294 mužov a 383 žien. Narodilo sa 
259 detí, z toho 134 chlapcov a 125 
dievčat.

Odsťahovalo sa 414 ľudí, z toho 193 
mužov a 221 žien. V roku 2016 zosnu-
lo 126 ľudí, z toho 65 mužov a 61 žien.
Prírastok obyvateľstva je teda spo-
lu 936 ľudí, z toho 428 mužov a 508 
žien. Úbytok je 540 ľudí, z toho 258 
mužov a 282 žien.
Novonarodených Senčanov aj pri-
sťahovaných vítame medzi nami  
a na tých, čo v roku 2016 zosnuli, bu-
deme s láskou spomínať.
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Sneh odhŕňame od centra mesta cez dôležité body až po sídliská

• Aké má Odbor verejnej zelene, údržby a čis-
tenia mesta Senec povinnosti v zime?
Odhŕňanie snehu a posýpanie zľadovatených 
ciest a chodníkov v správe mesta Senec, od-
straňovanie vianočnej výzdoby, odvoz vianoč-
ných stromčekov, orezy drevín, upratovanie, 
dočisťovanie stojísk kontajnerov a podobne.
• Aký je režim pri snehu?
Keď napadne sneh, musí dosiahnuť určitú 
výšku, pretože pri nízkej vrstve odhŕňanie 
nemá efekt. V takom prípade sneh neodhŕňa-
me, iba posýpame, aby neboli cesty a chod-
níky šmykľavé. Keď je vrstva snehu už asi  
nad 5 cm, má zmysel začať odhŕňať. Vtedy po-
stupujeme v meste nasledovným spôsobom: 
začína sa od centra mesta smerom von, čiže 
pešia zóna, poliklinika, autobusová stanica, 
okolie kostola, vstupy do satelitných častí 

mesta, najmä osada Martin, ktorá leží na sva-
hu – aby sa obyvatelia vedeli dostať z miesta 
a do miesta bydliska. Zároveň ide jedna multi-
kára na posyp a odhŕňanie na Slnečné jazerá, 
pretože je tam materská škola. Až v druhom 
poradí nastupujú cesty a chodníky na sídlis-
kách.
Nemôžeme byť naraz všade, celé mesto ne-
môžeme odhrnúť ako mávnutím čarovného 
prútika. Niekde musíme začať a niekam ísť 
neskôr.
V prípade, že sa niekde šmýka alebo treba 
odhrnúť sneh, stačí zavolať na Mestskú políciu  
na čísle 159 a zabezpečíme nápravu.
V posledných rokoch však mnohí obyvatelia 
zabúdajú na svoje povinnosti, ktoré im vyplý-
vajú aj z VZN o verejnom poriadku. Každý ob-
čan je povinný si pred svojou nehnuteľnosťou 
alebo podnikateľ pred obchodnou prevádz-
kou odhrnúť sneh aj posypať chodník. Aj tento 
rok sme sa až príliš veľakrát stretli s tým, že sa 
tieto povinnosti obchádzajú. Mestská polícia 
môže takéto prípady pokutovať.
• Soľ alebo kamienky?
Na posyp používame drvinu pomiešanú  
so soľou. Soľ má už pri nižších teplotách men-
šiu účinnosť.
• Koľko máte ľudí, strojov a materiálu? Využí-
vate aj ľudí na aktivačných prácach?
Na posyp používame 2 multikáry, z toho jedna 
je naša a druhú si objednávame. Malé zame-
tacie vozidlo zakúpené minulý rok sa používa  
na odhŕňame a posyp chodníkov a na odhŕňa-
nie snehu používame traktor s radlicou.
Ručné odhŕňanie a posyp zabezpečujeme 
našimi pracovníkmi v počte 15 ľudí. V rámci 

aktivačných prác využívame aj pracovníkov  
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo sa 
týka materiálu, minulý rok sme použili 13 ton 
soli a 24 ton drviny, spolu v cene 2916 eur.
• Aké komplikácie sa vyskytujú?
Stály problém je dostať sa do užších ulíc, kde 
mechanizmy majú problém prejsť. Nespráv-
ne zaparkované vozidlá nám tiež spôsobujú 
problémy. Preto prosíme občanov, aby najmä 
v zimných  mesiacoch mysleli pri parkovaní aj 
na nás.
• Posypané cesty a chodníky budete musieť  
s príchodom jari očistiť. Akým spôsobom?
Po zimnej údržbe máme na cestách a chod-
níkoch rozsypaného veľa materiálu, ktorý sa 
snažíme v skorých jarných dňoch pozame-
tať. Opäť využívame rovnaké mechanizmy,  
ale na iný účel – viacúčelová malá zametačka 
a veľké zametacie vozidlo.
• K zime patria Vianoce a vianočné stromče-
ky. Už tradične sa robí ich zber. Ako prebie-
ha?
Vianočné stromčeky sme začali odvážať 9. ja-
nuára a pokračujeme až do polovice februára 
každý týždeň. Stromčeky končia na Zbernom 
dvore, kde sú následne štiepkované a odvá-
žané na ďalšie spracovanie (kompostovanie  
a výroba peliet).
• Čo vás čaká na jar?
Predovšetkým sa spustí odvoz biologicky 
rozložiteľného odpadu, ktorý máme povin-
nosť triediť, čaká nás jarné upratovanie, orezy 
drevín, príprava kvetín na výsadby, čistenie 
miestnych komunikácií a chodníkov a mnoho 
ďalšieho.

Rozprávala sa Martina Ostatníková

S príchodom sneženia každý rok prichádzajú aj telefonáty od obyvateľov mesta s otázkami. Kde je sneh odhrnutý a kde nie? 
Akým spôsobom a v akom poradí pracujú zamestnanci mesta pri zimnej údržbe ciest a chodníkov? 

Prečo už pár centimetrov snehu ochromí dopravu? Na tieto otázky sme hľadali odpovede u Ing. Viery Kolozsváriovej, 
vedúcej Odboru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec.

Obyvatelia Senca majú záujem o optické in-
ternetové pripojenie, ktoré je momentálne 
najrýchlejšie a najstabilnejšie. Spomínajú 
to na verejných fórach alebo aj na Odkaze  
pre starostu na webovej stránke mesta.
Operátori prejavili záujem a mesto ich oslovi-
lo, aby sa skoordinovali. Tam, kde bude treba 
kopať, majú položiť optické vlákna spoločne. 
Tam, kde to bude možné a potvrdené stano-
viskom k technickému využitiu existujúcich 
rúr, by sa mohli operátori dohodnúť s miest-
nym poskytovateľom e-Netom. Ten má niekto-
ré časti mesta pokryté chráničkami, do kto-
rých má záujem za odplatu pustiť aj nových 
operátorov.

Kto by chcel do Senca prísť?
Telekom, Orange, Swan a Kaliant sú ope-
rátori, ktorí chcú do Senca priniesť svoje 
produkty. Rýchly internet, telefónne služby  
a digitálna televízia s množstvom kanálov ur-
čite potešia najmä tých, ktorí doteraz neboli 
pripojení k lokálnemu operátorovi.
Telekom prinesie superrýchly a neobmedze-
ný Magio internet s rýchlosťou až do 300/30 

Mb/s, ale aj digitálnu televíziu Magio s ex-
kluzívnym obsahom (zápasy Premier LIgue, 
UEFA LIgy majstrov). Kaliant ako lokálna firma 
sústredene rozširuje služby poskytovania pri-
pojenia na internet, TV signálu či  IT služieb. 
Optický internet od Orange prinesie inter-
net bez obáv, že by ste sa o kvalitu interne-
tu museli „deliť“ so susedmi keď na internete 
„visia“ tiež. Pre fanúšikov sledovania televízie 
optika Orangeu prináša aj digitálnu televíziu 
a s ňou viac interaktivity či vychytávky ako je 
výnimočný 31-dňový archív, videopožičovňa,  
ale aj špičková kvalita obrazu s množstvom 
staníc v HD rozlíšení. SWAN bude poskyto-
vať na najmodernejších technológiách služ-
by vysokorýchlostného internetu, digitálnej 
televízie a telefonovania aj pre obyvateľov 
Senca. Ako tvrdia predstavitelia Nevitelu, 
optický FTTB (fibre-to-the-building) a FTTH 
(fibre-to-the-home) ponúka neobmedzené, 
extrémne vysokorýchlostné pripojenie k inter-
netu, širokospektrálne využívanie hlasových, 
dátových a telekomunikačných služieb. Kapa-
cita dnešných, moderných optických sietí je 
schopná popasovať sa aj s nevídaným náras-

tom kvalitatívnych a kvantitatívnych požiada-
viek tejto doby na prenos dát.

Čo projekt Senčanom prinesie?
Po realizácii projektu si Senčania môžu kedy-
koľvek aj v budúcnosti vyberať z ponúk viace-
rých operátorov, ktorí budú poskytovať svoje 
služby na rýchlej optickej sieti. Vytvorí sa zdra-
vé konkurenčné prostredie.
V prípade realizácie tohto projektu sa uvažu-
je o free wifi zónach na niektorých verejných 
priestranstvách mesta – Námestie 1. mája, 
Park oddychu - amfiteáter alebo severná a juž-
ná strana areálu Slnečných jazier.
Projekt by mal Senčanom priniesť väčšie po-
krytie - aj v častiach s rodinnými domami.  
Na druhej strane však prinesie aj určité ne-
pohodlie - optické vlákna sa na viacerých 
miestach budú musieť dostať do zeme rozko-
pávkami. Podmienkou mesta je, aby sa neroz-
kopávalo dvakrát. Operátori majú realizovať 
práce spoločne, aby to bolo pre občanov  
čo najmenej bolestivé. Už podali žiadosť  
o vydanie územného rozhodnutia, ktorej má 
mesto v úmysle vyhovieť.

Do Senca sa chystajú noví operátori, mesto chce čo najmenej rozkopané ulice
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Podľa zákona o odpadoch a plat-
ného VZN o odpadoch máme 
povinnosť triediť. Od roku 2017 
pribudla povinnosť triediť aj biolo-
gicky rozložiteľný odpad (BRKO).
Senčania si môžu vybrať z troch 
spôsobov:

• Kompostovanie: 
ak si týmto spôsobom plníte 
povinnosť, je potrebné, aby ste  
do 15.3. podpísali dohodu o kom-
postovaní, ktorú si môžete stiah-
nuť na webovej stránke mesta,  
a pošlete ju na Mestský úrad  
na oddelenie daní a poplatkov 
za komunálny odpad alebo mai-
lom na nemethovas@senec.sk. 

• Odvoz BRKO:
do 15.3. zahláste záujem o od-
voz odpadu na telefónnom čísle: 
02/25 205 125 prípadne na e-mail: 
horvathovab@senec.sk
V rodinných domoch budú ob-
čania používať 240 litrové nádo-
by hnedej farby. Občania odvoz 
a spracovanie týchto odpadov 
platia v rámci poplatku za ko-
munálne odpady. Nebudú do-
plácať nič navyše. Bioodpad 
bude odvážať firma AVE SK 
odpadové hospodárstvo s.r.o.  
do kompostární: Ivanka pri Dunaji 
- elee s.r.o., Bernolákovo - Kobe-
ra NAD, s.r.o. Odvoz bioodpadu  
z nádob spred rodinných domov 
sa začne od apríla. Prvý odvoz 
bude na začiatku apríla a bude sa 
vyvážať jedenkrát do týždňa.
Do kontajnerov na BRKO
Patria sem: konáre, haluzina, 
kvety, tráva, vypletá burina, lístie, 
pozberové zvyšky z pestovania, 
zhnité ovocie a zelenina, piliny, 
drevná štiepka, hobliny, drevný 
popol, šupy z čistenia zeleniny  
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, 
vaječné škrupiny, starý chlieb, 

zvyšky jedla, škrupiny z orechov, 
trus malých zvierat, papierové 
vrecká znečistené zeleninou, ovo-
cím, maslom, džemom, zamaste-
ný papier, potraviny po záručnej 
lehote, alebo inak znehodnote-
né, použité papierové vreckovky  
a servítky, nespracované zostatky 
surovín, neskonzumované zostat-
ky pokrmov a potravín rastlinného  
ale i živočíšneho pôvodu...
Nepatria sem: kamene, cigareto-
vé ohorky, uhynuté zvieratá, časti 
zvierat...

• Zberný dvor: 
majitelia malých záhrad a bytov 
majú možnosť vyvážať svoj bio-
odpad na Zberný dvor na Réckej 
ceste (areál PD Klas):
Otváracie hodiny Zberného dvora:
1.11. - 30.3: po - pi 8:00 až 16:00, 
1.4. - 30.6. a 1.9. - 30.10.: do 18:00. 
Cez letné prázdniny: do 20:00.
Vo soboty po celý rok od 8:00  
do 14:00. Medzi 12:00 - 12:30 je 
každý deň obedná pauza.

Kuchynský odpad: 
Mesto nezavádza zber kuchyn-
ského odpadu pre obyvate-
ľov bytových domov z dôvodu,  
že náklady a nakladanie s týmto 
biologicky rozložiteľným kuchyn-
ským odpadom nemožno pokryť 
ani pri určení miestneho poplatku 
vo výške 50% zo zákonom usta-
novenej hornej sadzby miestneho 
poplatku. Občania, ktorí majú zá-
ujem separovať aj kuchynský od-
pad, ho môžu podľa potreby odná-
šať na Zberný dvor. Podnikatelia, 
ktorí sa zaoberajú stravovaním, 
majú povinnosť uzatvoriť zmluvu 
na odvoz kuchynského odpadu 
s organizáciou, ktorá sa zaoberá 
spracovaním odpadu.
Mesto je oprávnené všetky tieto 
povinnosti kontrolovať.

AKTUÁLNE/INZERCIA

O ľudí bez prístrešia sa staráme celý rok
V Senci sme na zimu ubytovali 
dvoch ľudí, ktorí nemali prístrešie. 
Ide o pár, pre ktorý sa počas roka 
ťažko hľadá miesto. Zvyčajne sa 
v zariadeniach sociálnych služieb 
uvoľní jedno miesto a nie samo-
statná izba pre pár. 
Mesto ich ubytovalo v spoluprá-
ci so Správou cestovného ruchu 
Senec v jednom z bungalovov  
na Slnečných jazerách. V súvis-
losti s tým sa objavili na sociálnych 
sieťach komentáre, ktoré akoby 
tvrdili, že bezdomovci nemajú 
ľudskú dôstojnosť a nie je vhodné 
ubytovať ich tam, kam idú v lete tu-
risti. Po skúsenostiach z minulosti 
niektorí turisti po sebe nechávajú 
neporiadok, aký po bezdomov-
coch nie je. V prvom rade majú 
takto ubytovaní ľudia bez prístre-
šia stanovené jasné podmienky  
a domáci poriadok, ktorý musia 
dodržiavať. Pravidelne ich kon-
trolujú zamestnanci Odboru so-
ciálnych služieb mesta Senec. 
Pred letnou sezónou sa bungalo-
vy upratujú a dezinfikujú, tak ako 
každé iné ubytovacie zariadenia.
Senec nemá nocľaháreň, pretože 
ju našťastie nepotrebuje. Počas 
celého roka sa pracuje s ľuďmi 
bez prístrešia. Zamestnanci Od-
boru sociálnych služieb mesta 
Senec im pomáhajú vybaviť dô-
chodok  (starobný či invalidný), 
dávky v hmotnej núdzi a príspev-
ky k dávke. S niektorými musia ísť 
osobne, lebo by to sami nedoká-
zali. S pomocou mesta tak nezo-
stávajú úplne bez príjmu. Počas 
roka ich umiestňujú do zariadení 
sociálnych služieb prípadne uby-
tovní v užšom aj širšom okolí. 
Preto nám ich na zimu nezostáva 
veľa v meste.

Okrem tých viac viditeľných bez-
domovcov, ktorí v letných mesia-
coch znepríjemňujú Senčanom 
napríklad posedenie na lavičkách 
v centre mesta, máme aj menej 
viditeľných. Na Hlbokom jazere 
je skupina bezdomovcov, ktorá 
tam je už roky. Nemajú záujem 
o ubytovanie, ale aj tak sa o nich 
mesto stará – každý rok im po-
núka ubytovanie a z Odboru so-
ciálnych služieb mesta Senec im 
za pomoci Mestskej polície nosia 
deky, teplé oblečenie, vetrovky, 
paplóny, koberce...
Počas roka môžu ľudia bez prí-
strešia bezplatne prísť na po-
lievku do Strediska sociálnych 
služieb. Sociálne slabší vrátane 
bezdomovcov si môžu vyzdvih-
núť oblečenie a obuv na Odbore 
sociálnych služieb mesta Senec, 
kam môžete tieto veci priniesť ke-
dykoľvek v pracovných hodinách. 
Mesto tiež každoročne organi-
zuje predvianočné posedenie  
pre sociálne slabších a pripravuje 
balíčky so základnými potravina-
mi (šošovica, fazuľa, cestoviny, 
ovocie, sladkosti...).
To, že je niekto bezdomovec, ne-
znamená, že by mal byť občanom 
druhej kategórie. Mnohí z nich sa 
dostali do problémov aj vlast-
ným pričinením, ale stále sú na-
šimi spoluobčanmi, o ktorých sa 
mesto musí starať. Ak ste práve 
vy tí šťastní, ktorí nemáte v okolí 
žiadneho bezdomovca alebo so-
ciálne slabšiu rodinu, možno je 
to pozvaním, aby ste priložili ruku 
k dielu a pomohli tam, kde je to 
potrebné. Stačí málo – napríklad 
darovať použité oblečenie v dob-
rom stave.                                

MO

Silvester v kine

Už niekoľko rokov organizu-
je Mestské kultúrne stredisko  
tzv. Rozprávkový predsilvester. 
Počas dňa sa v kinosále premie-
tajú len rozprávky. Ten naozajstný 

Silvester s ohňostrojom, šam-
panským a čakaním na polnoc je 
zábavou dospelých, v Senci však 
môžu v kine osláviť deti koniec roka 
spolu s kreslenými postavičkami  
a rozprávkovými príbehmi. Vedú-
ca kina Alžbeta Ležáková sa teší,  
že obľuba Rozprávkového predsil-
vestra rastie. Tento rok na „Trollov“  
a „Spievaj“ prišlo 30. decembra 
vyše 500 návštevníkov. Atmosféra 
bola naozaj rozprávková, aj s det-
skými výkrikmi úžasu a polohlas-
nými komentármi. A neprišli len 
deti, veď nielen ony majú rady kres-
lené rozprávky.                             MO

Odvoz biologicky rozložiteľného komunál-
neho odpadu (BRKO) začne od apríla



Dotácia pre Mestskú knižnicu
Mestská knižnica v Senci mohla nakúpiť 
ďalšie knižničné jednotky, pretože sa jej  
v projekte „Rozvoj a  šírenie čitateľskej gra-
motnosti„ podarilo získať finančné prostried-
ky z verejných zdrojov Fondu pre podporu 
umenia.
Cieľom projektu bolo uspokojiť požiadavky 
čitateľov doplňovaním knižničného fondu 
so širokým tematickým záberom. Knižničný 
fond Mestskej knižnice v Senci je viditeľne 
obohatený beletriou, príručkami, náučnými 
slovníkmi a odbornou literatúrou. Z podpo-
reného projektu sa zakúpilo 371 knižničných 
jednotiek v celkovej hodnote 3 924,62 eur.
Nákup novej literatúry sa odzrkadľuje náras-
tom čitateľov, ktorí využívajú obnovený fond 
našej knižnice. Za poskytnutie dotácie vy-
jadrujeme Fondu na podporu umenia poďa-
kovanie za všetkých používateľov knižnice.
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Chválime                                     
• Ďakujem príslušníkom Mestskej polície  
v Senci - Ladislavovi Heringešovi, Róberto-
vi Čimmovi a Róbertovi Süllovi - za pomoc  
s prenosom mojej 80-ročnej mamy, ktorá je  
po zlomenine nohy, z tretieho poschodia. 

Gabriel Wagner

Na Trojkráľovom koncerte sme spomínali na Zdenka Macháčka

Trojkráľový koncert spevác-
keho zboru Adoremus 7. ja-
nuára bol nádherný. Nielen 
umelecký, ale aj duchovný 
zážitok. Dokonca prišiel  
s pánom dirigentom Mgr. 
Art. Dušanom Billom aj skla-
dateľ Radostnej zvesti, tej 
vianočnej omše, ktorú spie-
val náš spevácky zbor Stella 
s dirigentom Šelcom, ktorú 
sme kedysi z Rádia Stefanus  

z Mníchova počúvali s uchom 
na rozhlasovom prijímači - 
skladateľ Jozef Halmo. 
Nádherná interpretácia pies-
ní v podaní Zuzky Szabó, 
Tomáša Šelca. Vďaka, že ste 
prišli. Poďakovanie patrí aj di-
vákom, poslucháčom. Kostol 
bol plný.
Spevácky zbor pri MO Matice 
slovenskej tentoraz nespie-
val.

Poďakovali sme spoločne 
za život dirigenta českoslo-
venskej operety a zároveň 
v dôchodku dirigenta Spe-
váckeho zboru MO Matice 
slovenskej Zdenka Macháč-
ka, ktorý zomrel 6. januára, 
zhudobneným žalmom Pán 
je môj pastier, nič mi nechý-
ba. Troch mudrcov viedla  
k malému Ježiškovi hviezda, 
pána dirigenta k Bohu viedla 
hudba. Ňou spoznával Krásu, 
Dobro a Pravdu.                     

Helena Čajková

Ako seneckí darcovia krvi zachraňujú životy
Určite sa vám už stalo, že ste Vy, alebo vaši 
blízky potrebovali krv. V nemocnici sa človek 
môže ocitnúť veľmi ľahko - úraz, nehoda, náhla 
alebo plánovaná operácia, pôrod, choroba... 
Do žíl cez hadičku musí prísť to červené zlato, 
bez ktorého náš život nie je možný.
V Senci máme veľa skvelých ľudí, ktorí po-
dávajú pomocnú ruku a darujú kus zo seba.  
Bez nároku na akúkoľvek odmenu, vďaku, ne-
známemu človeku, len tak, zo srdca. 
Aj v roku 2016 MS SČK v Senci zorganizoval  
v spolupráci s MOJ (Mobilná Odberová Jed-
notka) Ružinov 6 verejných hromadných od-
berov krvi. Odviezli od nás viac ako 160 litrov 
životodarnej tekutiny. Minulý rok sa našich od-
berov krvi zúčastnilo 232 darcov krvi zo Sen-
ca a okolia, z toho bolo 31 prvodarcov. Toto 
ale nie sú iba čísla, toto sú zachránené životy. 
Každá konzerva krvi sa spracúva - oddeľuje sa 
plazma, červené krvinky...každá konzerva krvi 
môže pomôcť až trom pacientom.
Jedinou odmenou pre darcu krvi - ak nepo-
čítame dobrý pocit - je ocenenie Janského 
plaketou. 
V roku 2016 boli odovzdané našim darcom 
krvi:
Bronzová Janského plaketa za záchranu živo-
ta, za darovanie krvi (za 10 bezplatných od-
berov krvi): Viliam Adame, Eva Alapiová, Jozef 
Cako, Kristína Cingelová, Zuzana Cíbiková, 
Ing. Jozef Dedič, Jana Ďurčová, Lucia Farka-
šová, Mária Kubišková, Jozef Szabó, Zoltán 
Szabó, Ľuboš Šranko, Jozef Šmihula, Katarína 
Vitrovszká.

Strieborná Janského plaketa za záchranu 
života, za darovanie krvi (za 20 bezplatných 
odberov krvi): Slávka Biskupičová, Milada 
Čambalová, Jana Ďurčová, Rudolf Galambos, 
Renáta Kolenčíková, Roman Kotúč, Ondrej 
Košecký, Andrea Ondrusová, Attila Poór, Ade-
la Pukančíková, Jozef Szabó, Jana Voberová.

Zlatá Janského plaketa za záchranu života, 
za darovanie krvi (za 30 bezplatných odberov 
krvi u žien, u mužov za 40 bezplatných odbe-
rov krvi): Eva Fulierová, Svetlana Samková, 
Marek Kubica.
Kňazovického medaila - zatiaľ najvyššie oce-
nenie - za 80 odberov u žien, za 100 odberov  
u mužov: Stanislav Botka, Emil Lancz.

Čo urobí odber krvi s človekom? Opustí vás 
450ml živých buniek v tekutine. Tieto si telo 
hneď začne vytvárať nanovo, takže vo Vašom 
tele vzniká nová, okysličenejšia, čerstvejšia 
krv. Prakticky omladnete.  Ak ste pred od-
berom krvi pili málo tekutín, ste po veľkom 
psychickom strese alebo po väčšej fyzickej 
námahe, môže sa vám zatočiť hlava. 
Ak chcete a môžete darovať krv, veľmi sa  
na vás tešíme - najbližšie vo štvrtok 16. feb-
ruára 2017 v Stredisku sociálnych služieb 
na Hviezdoslavovej 55 v Senci, v čase  
od 8:00 do 11:00.
Ak ešte váhate alebo sa bojíte, príďte sa len 
tak popozerať, porozprávať a sami sa rozhod-
nete ako ďalej. Neváhajte nás kontaktovať, ve-
ríme, že aj tento rok seneckí darcovia krvi po-
môžu zachrániť veľké množstvo životov. Dobrí 
ľudia, vďaka vám!
Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a lásky v tele 
i v duši!

Miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža Senec

(0903 957 585, facebook: 
Seneckí darcovia krvi, MS SČK Senec)
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SOLAR Hvezdáreň Senec
V roku 2017 by sme chceli spropagovať ženy v astronómii  
a pozvať k nám prednášajúce odprezentovať svoje práce  

a vedeckú činnosť v oblasti astronómie.

Prvá prednáška sa uskutoční 8.2.2017 o 19:00
Téma: Možnosti extrasolárneho života

Prednáša: Mgr. Jana Plauchová
Odborná pracovníčka Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliá-

na Hella v Žiari nad Hronom.

Mesto Senec 
príjme do pracovného pomeru 

na plný pracovný úväzok

opatrovateľku
 

Termín nástupu: ihneď alebo dohodou
Kvalifikačný predpoklad: minimálne absolvovaný 

kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín 
(potrebný certifikát)

Kontakt: 
Jana Maczeáková, t.č. 02/20205132, 

e-mail: maczeakovaj@senec.sk
Eleonóra Bačová, t.č. 02/20205122, 

e-mail: bacovae@senec.sk

Od 15. 1. 2017

* Rodinné vstupné 25€ platí pre 2 dospelých a 2 deti od 3 do 13,99 rokov 
na základný 3-hodinový vstup. Platí vždy v nedeľu, do 31.5.2017.

+ == 25 €*

www.aquaparksenec.sk

Milí Senčania, 

sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť kvalitné bývanie vytvorené 
pre spokojný život v novej štvrti v blízkosti Senca. 

Pripravujeme pre Vás 4-izbové rodinné domy z tehly typu bungalov, z 
ktorých prvé budú dokončené už túto jar. Domy sú navrhnuté s 
rozumom, majú príjemnú a praktickú dispozíciu, s pripojením na 
všetky inžinierske siete (prípojka el. energie, plynu, kanalizácie, vody) a 
vysokorýchlostný optický internet, všetko pri  zachovaní jednotného 
charakteru lokality. 
                                                                        stavebný tím Kvalitných domov

50% ZĽAVA  na garáž pri podpísaní rezervačnej alebo kúpnej zmluvy 
do 31.3.2017

www.kvalitnedomy.sk
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Ako triedime odpad v Senci (manuál triedenia):
Podrobnosti o nakladaní s odpadmi upravuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Senec.

Patria sem: plastové fľaše od nápojov, siru-
pov, jedlých olejov, fľaše od šampónov, avivá-
že, tekutých mydiel, číre a farebné fólie, plas-
tové tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetic-
kých a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 
obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, poháriky 
z automatov a rôzne plastové nádobky, hrač-
ky, penový polystyrén…
Spolu s plastami zbierame viacvrstvové obaly 
od mlieka, smotany a iných mliečnych výrob-
kov, ovocných štiav, džúsov a vína.
UPOZORNENIE: Obaly z plastov musia byť 
čisté, stlačené, aby zaberali čo najmenej 
miesta.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami 
a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, 
farbami, potravinami), podlahová krytina, 
guma, molitan...
ZBER:
Rodinné domy: vrece alebo žltá nádoba  
o objeme 120 litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
Bytové domy: žltý kontajner o objeme 1100 
litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
TIP: Objemné plastové výrobky (penový po-
lystyrén, záhradný nábytok, prepravky, bednič-
ky, vedrá, sudy, bandasky, hračky) je možné 
odovzdať na zbernom dvore na Réckej ceste 
alebo v prevádzke INGEMAR, s.r.o. na Želez-
ničnej 26 A (okrem penového polystyrénu).

Plasty a viacvrstvové 
kombinované obaly

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, 
listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 
lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, 
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, 
pohľadnice, baliaci papier, papierový obal,…
UPOZORNENIE: krabice, resp. obaly musia 
byť poskladané (rozrezané, roztrhané), aby 
zaberali čo najmenej miesta
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové 
kombinované materiály (tzv. Tetrapak), vos-
kovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, ko-
pírovací papier, papier silne znečistený alebo 
mastný,…
ZBER:
Rodinné domy: vrece alebo modrá nádoba  
o objeme 120 litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
Bytové domy: modrý kontajner o objeme 
1100 litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
TIP: Väčšie množstvo kartónov odovzdajte  
v zberných surovinách SEDO na Réckej ceste, 
predídete tak prepĺňaniu nádob.

Papier

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly 
a predmety zo skla, pohár fľaštičky od koz-
metiky bez kovových a plastových uzáverov, 
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov...
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy porce-
lán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, dymové 
sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, 

Sklo

Patria sem: nápojové plechovky, kovové 
vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, 
drôty a káble bez bužírky, starý riad, kovový 
šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkové oba-
ly, kovové rúrky, oceľové plechovky, kovové 
obaly z potravín zbavené obsahu, hliníkové 
nádobky z čajových sviečok, sťahovacie vieč-
ka z jogurtov…
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvy-
škami jedla, farbami a rôznymi chemickými 
látkami či olejmi, kovové obaly kombinované 
s iným materiálom
ZBER:
Rodinné domy: vrece alebo žltá nádoba  
o objeme 120 litrov (spolu s plastami), vývoz 
1 krát za 7 dní
Bytové domy: červené kontajnery o objeme 
1100 litrov, vývoz 1 krát za 30 dní
TIP: do vriec a nádob patria najmä menšie 
kovy, väčšie je potrebné odovzdať na zber-
nom dvore alebo prevádzke SEDO spol. s.r.o. 
na Réckej ceste.

Kovy

Patria sem: čisté a suché odevy a textil, pri-
krývky, deky, posteľná bielizeň, topánky zvia-
zané v pároch, čiapky šále,…
Nepatria sem: mokrý, špinavý opotrebovaný 
textil a obuv
ZBER: Zber sa uskutočňuje prostredníctvom 
špeciálnych kontajnerov 1krát za 14 dní.
UPOZORNENIE: veci do kontajnerov vkladaj-
te zabalené v plastových vreciach resp. taš-
kách, predíde sa tak ich znehodnoteniu.

Textil

Patria sem: konáre, haluzina, kvety, tráva, vy-
pletá burina, lístie, pozberové zvyšky z pesto-
vania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia 
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, 
vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 
škrupiny z orechov, trus malých zvierat, pa-
pierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, 
maslom, džemom, zamastený papier, potravi-
ny po záručnej lehote, alebo inak znehodno-
tené, použité papierové vreckovky a servítky, 
nespracované zostatky surovín, neskonzumo-
vané zostatky pokrmov a potravín rastlinného 
ale i živočíšneho pôvodu...
Nepatria sem: kamene, cigaretové ohorky, 
uhynuté zvieratá, časti zvierat,...

Biologický odpad a kuchynský 
odpad, odpad z dreva

Patria sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvy-
šky nespotrebovaných olejov, prepálené ole-
je, zvyšky margarínov, masla, či tuku
Nepatria sem: motorové, hydraulické, či iné 
oleje a tuky, ktoré neboli určené na konzumá-
ciu, či prípravu jedla
ZBER:
oleje a tuky v plastových nádobách je možné 
odovzdať na zbernom dvore  (občania) ale-
bo na čerpacej stanici Slovnaftu (ktokoľvek)  
na Bratislavskej ceste.

Jedlé oleje a tuky

Patria sem: komunálne odpady, ktoré sa svo-
jou veľkosťou nevojdú do bežne používanej 
nádoby na zmesový odpad (linoleum, kober-
ce, sedačka, nábytok, plastový nábytok, pre-
pravky…)
Nepatria sem: odpady s obsahom škodlivín, 
pneumatiky, drobný stavebný odpad,…
ZBER: 
2 krát v roku, na vyhlásených miestach, celo-
ročne na zbernom dvore

Objemné odpady

Miesto zberu: areál spoločnosti AVE SK od-
padové hospodárstvo s.r.o., Skládka odpadov 
Červený majer, počas pracovných dní od 7:00 
do 15:00 hod. 
Spôsob odovzdania: stavebné odpady budú 
odvážené. Zber je samostatne spoplatnený. 
Platí sa na mieste v hotovosti poverenému za-
mestnancovi Mesta.
Zbiera sa: inertný odpad (tehly, betón, kera-
mika, dlažba, obkladačky, suť, zemina,...)
Nezbiera sa: odpady s obsahom škodlivých 
látok, odpady s obsahom zmesového ko-
munálneho odpadu, či zložiek triedeného 
zberu odpadov.

Drobné stavebné odpady

Batérie a akumulátory
(s výnimkou autobatérií)

žiarovky, žiarivky, obrazovky silne znečistené 
sklo (zeminou, farbami,potravinami)…
ZBER: 
Na zber skla slúžia zelené kontajnery o obje-
me 1100 a 1400 litrov spoločne pre rodinné aj 
bytové domy, vývoz 1 krát za 30dní.
TIP: netypické a veľké sklá, prípadne ak máte 
skla viac, doneste na zberný dvor.

ZBER:
konáre a haluzina upravené na dĺžku max. 
1,5m, zviazané do otiepok spred domov v ter-
mínoch vyhlásených počas jarného a jesenné-
ho upratovania, na zbernom dvore celoročne.
od apríla 2017  
Rodinné domy: hnedé plastové nádoby o ob-
jeme 240 litrov s vývozom 1 krát za 7 dní (apríl-
-október)
UPOZORNENIE: do nádob vkladať biologický 
odpad voľne, nie vo vreciach. Konáre je po-
trebné nasekať na veľkosť adekvátnu veľkosti 
nádoby.
Na zbernom dvore je možnosť odovzdať: bio-
logický odpad z úpravy záhrad (pokosená trá-
va, burina, orezy stromov a krovín), kuchynský 
odpad a odpad z dreva počas celého roka

patria medzi nebezpečné odpady a je neprí-
pustné zmiešavať ich s iným odpadom, ukla-
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Miesto zberu: Kalinčiakova 19 vo dvore po-
čas jarného a jesenného upratovania. Presný 
dátum je aktuálne zverejňovaný na interneto-
vej stránke a v Mestských novinách Senčan.

Zbiera sa: použité motorové oleje, zvyšky 
pesticídov, hnojív, farieb, rozpúšťadiel ako aj  
obaly nimi znečistené

Zbiera sa: káble, čierna aj biela elektroni-
ka, domáce elektrospotrebiče, (chladničky, 
pračky, počítače, televízory, fény, telefóny,…), 
elektronické hračky, lineárne žiarivky, kom-
paktné žiarivky,vysokotlakové a nízkotlakové 
výbojky, svietidlá
Nezbiera sa: žiarovky, CD, DVD a iný odpad

Nespotrebované lieky nepatria do zmesové-
ho komunálneho odpadu ani do vôd odvá-
dzaných v rámci kanalizácie. Je potrebné ich 
odovzdať do lekární!

SENČAN február 2017 SPEKTRUM

Patrí sem: len zmesové komunálne odpady, 
ktoré nemožno ďalej triediť (jednorazové det-
ské plienky, použité hygienické potreby, vrec-
ká z vysávačov,opotrebovaný textil a obuv..)
Nepatrí sem: do týchto nádob je zakázané 
ukladať akékoľvek stavebné odpady a podob-
né odpady (zemina, kamene, drevo); papier, 
plasty, kovy a sklo - zložky triedeného systému 
zberu; biologicky rozložiteľný odpad; nebez-
pečné odpady (lieky, pesticídy, farby, riedidlá, 
motorové oleje,batérie a akumulátory, žiarivky-
,neónové trubice..); elektroniku; pneumatiky
Zber:
Rodinné domy: 120 litrové kovové alebo plas-
tové(čiernej farby) nádoby alebo 240 litrové 
plastové nádoby čiernej farby; vývoz 1krát  
za 7 dní
Bytové domy: 1100 litrové plastové nádoby 
čiernej farby alebo kovové nádoby; vývoz  
2 krát za 7 dní

dať vedľa zberových nádob, odovzdávať pou-
ličným zberačom, či do nich zasahovať.
Miesta zberu pre batérie:  
Zberný dvor mesta Senec, Récka cesta
Mestský úrad, Mierové nám. Vedľa informáto-
ra
elektropredajne: Euronics Krátka ulica
všetky predajne, kde je možné ich kúpiť. Napr.
Tesco, Kaufland, Coop Jednota
červené nádoby spoločnosti ASEKOL roz-
miestnené v meste

Miesto zberu akumulátorov: všade, kde je 
možné ich kúpiť.
podľa § 48 zákona 79/2015 o odpadoch je 
každý distribútor akumulátorov a autobatérií 
povinný zabezpečiť ich spätný zber na svojich 
predajných miestach bez ohľadu na ich znač-
ku a na dátum ich uvedenia na trh po celú 
prevádzkovú dobu. Bezplatne. Pri nákupe cez 
internet sa môžete tiež informovať, kde má 
predajca v okrese Senec zriadené odberné 
miesto.

Elektrospotrebiče 
červené kontajnery spoločnosti ASEKOL

Autobatérie, akumulátory

Miesto zberu: všade, kde je možné ich kúpiť A 
VO VŠETKÝCH PNEUSERVISOCH
podľa § 71 zákona č. 79/2015 o odpadoch je 
každý distribútor pneumatík povinný zabez-
pečiť na svojich predajných miestach spät-
ný zber odpadových pneumatík bez ohľadu  
na výrobnú značku a na dátum uvedenia pne-
umatiky na trh, po celú prevádzkovú dobu. 
Bezplatne. Pri nákupe cez internet sa môžete 
tiež informovať, kde má predajca v okrese Se-
nec zriadené odberné miesto.

PNEUMATIKY

LIEKY

NEBEZPEČNÉ ODPADY

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY  
ODPAD

piatok 08:00 až 16:00 /obed 12:00 až 12:30/
sobota 08:00 až 14:00. 
Od 1. apríla do 30. júna a od 1. septembra  
do 30. októbra: pondelok až piatok 08:00 až 
18:00 /obed 12:00 až 12:30/. V sobotu od 08:00 
do 14:00.
Cez letné prázdniny: od 08:00 do 20:00 /obed 
12:00 až 12:30/ v sobotu od 08:00 do 14:00. 
Čo je možné odovzdať: kovy, sklo, plasty, 
penový polystyrén, textil, elektroniku (okrem 
chladničiek), batérie, drevo a drevný odpad, 
biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad, 
použité jedlé oleje a tuky, objemný odpad (ná-
bytok, koberce, podlahové krytiny, záhradný 
nábytok,

SUBJEKTY OPRÁVNENÉ VYKONÁVAŤ 
ZBER ODPADOV V MESTE SENEC (zmluvní 
partneri):
- AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.
- INGEMAR, s.r.o. Železničná ul. 26 (elektroni-
ka, veľké plasty)
- ENVIDOM, Ružová dolina, BA (mobilný zber 
elektroodpadu)
- GLOBALGREEN, Košická 37, BA (zber jedlých 
olejov a tukov)
- ECO TEXTIL (zber použiteľného šatstva  
a obuvi)
- HUMANA (zber použiteľného šatstva a obuvi)
ASEKOL SK, s.r.o. (zber elektroniky a batérií)

PREVÁDZKA ZBERNÉHO  
DVORA
adresa: Récka cesta - areál PD Klas
otv. hodiny :
Od 1. novembra do 30. marca: pondelok až 



SENČAN február 2017SPEKTRUM8

V Mestskom múzeu MsKS Senec sa 18. ja-
nuára 2017 uskutočnil krst učebnice Dejiny   
(1.časť), ktorá je súčasťou trojzväzkovej učeb-
nice regionálnej výchovy vychádzajúcej pod 
spoločným názvom SENEC – od návršia k hori-
zontom. V rámci BSK je Senec prvým mestom, 
ktoré sa pustilo do spracovania poznatkov  
o lokálnej prírode a histórii mesta a jeho oko-
lia. Autorský kolektív pod vedením prof. Petra 
Fedora z Prírodovedeckej fakulty UK v Bra-
tislave a Mgr. Gábora Strešňáka, vedúceho 
Mestského múzea v Senci vydal prvý zväzok 
trilógie minulý rok v októbri pod názvom Príro-
da, publikovaný v slovenskom aj v maďarskom 
jazyku. Táto časť prezentuje unikátne poznatky 
o prírodnom dedičstve seneckého regiónu v 32 
nádherne ilustrovaných kapitolách. 
Teraz prišla na rad prvá časť učebnice regio-
nálnych dejín, ktorá zachytáva dopady tzv. veľ-
kých dejín na senecký región. Čitateľov čaká 
putovanie časom od praveku až po obdobie 

novoveku. Odraz histórie v živote obyvateľov 
územia Senca a okolia dokresľujú informácie  
o etnickom zložení usadlíkov a o miestnych 
tradíciách a zvykoch okorenené popisom  
a ukážkami ľudového odevu. Školáci vďaka 
prezentovaným archeologickým objavom, 
písomných dokumentov z hlbín archívov  
a viacerých pomocných vied histórie majú mož-
nosť objaviť vzácne poklady, dejinné súvislosti  
na konkrétnych príkladoch zo seneckého re-
giónu. 
Po úvodných slovách Mgr. Gábora Strešňáka 
vystúpili s programom žiaci ZUŠ na Fándly-
ho 20. Úlohu krstného otca učebnice Dejiny  
(1. časť) prijal generálny riaditeľ sekcie kultúr-
neho dedičstva MK SR PhDr. Radoslav Ragač, 
PhD., ktorý bol aj jedným z recenzentov publiká-
cie. Krstu sa zúčastnil predseda BSK Ing. Pavol 
Frešo, podpredsedníčka BSK PhDr. Gabriella 
Németh, podpredseda BSK Ing. Martin Berta, 
CSc., primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál, 
viceprimátor Ing. Dušan Badinský, prednostka 
MsÚ Ing. Jarmila Répassyová, poslanec BSK 
Ing. István Pomichal PhD., poslanci MsZ, zá-
stupcovia seneckých škôl a ďalší hostia. 
Predseda BSK Pavol Frešo v príhovore pod-
čiarkol neoceniteľný význam seneckého počinu  
v prospech regionálnej výchovy mladej generácie. 
Prisľúbil, že BSK podporí vydanie tretieho zväzku 
učebnice. Zároveň vyjadril odhodlanie podnietiť 
spustenie projektu pre tvorbu učebnice regionál-
nej výchovy pokrývajúcu celé územie BSK. 
V závere uvedenia učebnice do života sa 
primátor poďakoval autorskému kolektívu  
za vykonanú prácu a odovzdal im ďakovné listy  
a pamätné plakety mesta Senec. 

Publikácia vyšla s finančnou podporou mesta 
Senec. Učebnica v maďarskom jazyku sa rea-
lizovala s finančným príspevkom Ministerstva 
školstva SR v rámci programu „Regionálna  
a multikultúrna výchova žiakov patriacich k ná-
rodnostným menšinám 2016“. 

Úryvok z kapitoly „Na dereši“ pojednávajúcej o 
miestnych špecifikách súdnej praxe: 
„Na zemepanských súdoch sa netrestalo len 
za zločiny či neposlúchnutie príkazov zemepá-
na. Tí sa veľakrát usilovali svojich poddaných 
„usmerniť” aj po morálnej stránke. V roku 1674 
pohrozil zemepán svojim poddaným v Ber-
nolákove a v Senci trestom za časté používa-
nie nadávok. Každý pristihnutý musel darovať 
pre potreby miestneho kostola šesť sviec. Pri 
opakovanom pristihnutí vymerali dotyčné-
mu peňažný i telesný trest: musel zaplatiť 12 
zlatých a strpieť tri údery palicou. V prípade,  
že sa nepolepšil ani potom, bol vyhnaný z da-
ného zemepanského mestečka.“                 VCs

Ďalšia učebnica regionálnej výchovy prichádza do seneckých škôl

Máme za sebou 1. polrok 1. školského 
roku... Našu školu navštevuje 108 žiakov,  
na plný úväzok zamestnávame 13 pedago-
gických zamestnancov, ďalší traja pracujú  
na skrátené úväzky, máme 1 asistenta učiteľa  
a 2 nepedagogických zamestnancov. Snažíme 
sa čo najlepšie napĺňať očakávania rodičov, 
detí i naše vlastné a na základe rodičovského 
dotazníka si trúfame povedať, že spokojnosť 
detí s našou školou dosahuje 99%. Nemáme 
možno také dobré materiálno-technické pod-
mienky (zatiaľ), nemáme vlastný školský dvor, 
ale nahrádzame to rodinnou atmosférou ško-
ly, ústretovou komunikáciou a ochotou riešiť 
problémy. Popri tom všetkom máme aj krásne 
výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti  
a radi skúšame nové veci. 
Tešíme sa, že je o našu školu veľký záujem. 
Svedčí o tom aj počet záujemcov o zápis  
do 1. ročníka, ktorý je momentálne o 100% 
vyšší, ako sú naše kapacity. Rada školy roz-
hodla, že v budúcom školskom roku otvoríme 
v 1. ročníku 1 triedu pre 18 detí a  boli prijaté 
kritériá pre prijatie do 1. ročníka:
1/ osobný pohovor s rodičmi – očakávania ro-
dičov verzus koncepcia školy;
2/ absolvovanie testu školskej zrelosti dieťaťa;
3/ účasť dieťaťa na zápise – riadené činnosti 
pod vedením našich učiteľov;
4/ súrodenci v škole;

5/ približne rovnomerné zastúpenie chlapcov 
a dievčat v triede.
V ostatných ročníkoch sú naše kapacity už 
naplnené.
V budúcom školskom roku pribudnú ďalšie tri 
učebne a gymnasticko-tanečná sála, máme 
už pripravené nové záujmové krúžky, priebež-
ne nakupujeme a dopĺňame učebné pomôcky 
a IKT, plánujeme zaviesť nový predmet Prírod-

né vedy (Science) pre žiakov 2. stupňa, v sep-
tembri sa rozbehne aj činnosť centra voľného 
času. Deťom už teraz poskytujeme celodennú 
starostlivosť, pitný režim, desiatu, plávanie 
každý týždeň ako náplň hodín telesnej výcho-
vy, školu v prírode pre všetkých žiakov, anglič-
tinu každý deň a k tomu usmievavých učiteľov. 

I. Barková, 
www.skolasenec.edupage.sk

Súkromná základná škola bilancuje 1. polrok svojej činnosti



KADERNÍCTVO, KOZMETIKA 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

 LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie 

ROZMAZNÁVAJTE SA A RELAXUJTE
Rozhodli ste sa, že nastal čas aby 
ste sa začali rozmaznávať a masáž 
je na Vašom zozname rozmaznáva-
júcich aktivít? Nechajte sa inšpirovať 
výberom TOP masáži ktoré Vás 
zaručene uvoľnia a vyčaria úsmev 
na tvári aj duši.

RELAXAČNÁ MASÁŽ - pomáha 
nielen pri uvoľnení svalov, ale aj 
mysle. Pôsobí proti stresu, depresii 
a únave. Používajú sa pri nej rôzne 
dotyky, trenie, systematické hladenie 
a tlaky, ktoré sú aplikované plynule 
po celom tele. Dokážu stimulovať 
svaly, čím spôsobujú účinok liečivej 
energie dotyku. Relaxačná masáž je 
kombináciou rôznych typov masáží 
a na rozdiel od klasickej je jemne-
jšia. Cieľom relaxačnej masáže je 
teda vyvolať stav celkovej relaxácie 
a hĺbkového uvoľnenia. Je vhodná 
hlavne pri bolestiach chrbta a celého 
tela, ktoré vznikajú každoden-
ným preťažovaním a stresovaním 
organizmu. Masáž sa vykonáva 
masážnymi sviečkami, ktoré sú vy-
robené čisto z prírodných materiálov 
- bambuckeho masla, kokosového 
oleja a doplnené o vitamín E, ktoré 
podporujú relaxačný efekt masáže a 
podporujú kvalitatívny stav pokožky. 
Vône pôsobia cez centrálny nervový 
systém na celý pohybový aparát. 
Masáž býva doplnená hudbou na-
vodzujúcou pokojnú atmosféru.

MEDOVÁ MASÁŽ - detoxikácia 
organizmu vyjadruje prirodzený 
spôsob ako pomôcť telu v od-
straňovaní toxínov a nahro-
madených jedov, ktoré môžu 
zasahovať do kvality života človeka. 
Medová masáž je technika rúk, 
ktorá v spojení s medom pôsobí ako 
vysávanie, pumpovanie. Je vynika-
júcou relaxačnou, detoxikačnou a 
ozdravnou metódou, ktorá zanechá 
u človeka pocit ľahkosti, čistoty  
a osvieženia. Obnovuje prirodzenú 
detoxikačnú schopnosť organizmu, 
upravuje matabolizmus, zjemňuje 
a hydratuje pokožku. V dnešnom 
svete sme zaplavení chemikáliami, 
ktoré nie sme schopní spracovať, 
ani vylúčiť bez pomoci. Medová 
masáž sa osvedčila hlavne v liečbe 
civilizačných chorôb, reumatické 
ochorenia svalov a kĺbov, žalúdočné 
a črevné poruchy, chronický  
a únavový syndróm, bolesť hlavy  
a migrény, depresie, pečeňové 
choroby, kožné problémy, ne-
plodnosť, menštruačné problémy. 
Najúčinnejšia je medová masáž. 
Pri tejto masáži používame kvalitný 
med priamo od včelára.

REFLEXOLÓGIA - je jednou z na-
júčinnejších metód prírodnej liečby. 
Jej využitie je všestranné a vedie 
k hlbokému uvoľneniu. Odstraňuje 
stres a slúži k obnove samoliečeb-
ných schopností nášho tela. 

Reflexológia je absolútne bezpečná, 
neinvazívna liečba, ktorá pracuje 
na princípe tlakového pôsobenia na 
reflexné body a plôšky. Masáž tak 
pôsobí cez reflexné dráhy na celého 
človeka a podporuje harmonizáciu 
tela i duše. Hlavným prínosom 
reflexnej masáže je zmiernenie 
napätia a relaxácia, zlepšenie 
krvného obehu, obnovenie funkcie 
zablokovanej nervovej sústavy. 
Reflexná masáž chodidiel vychádza 
zo skutočnosti, že na chodidlách sa 
zobrazuje celé telo. Je vhodná pri 
migrénach, pri bolestiach chrbta  
a platničiek, pri bolestiach kĺbov, 
pri alergiách, pri detoxikácii tela, pri 
problémoch s vnútornými orgánmi  
a s imunitou.

Relaxačná i liečebná masáž hovorí 
jednou rečou - UVOĽNÍ svaly a 
psychické napätie, zharmonizuje 
vnútorné prostredie organizmu, uľaví 
od bolesti, dodá energiu. Lekári v 
starom Ríme ich nazývali ,, trenie,, 
a liečili nimi bolesti chrbta, hlavy, 
kĺbov. Fungujú dodnes stále ako 
prírodný liek.

Masáž - je tiež vhodným darčekom 
nielen pre Vás ale aj pre Vašich 
blízkych, pretože aj oni potrebujú 
oddych a uvoľnenie a vy im to vďaka 
darčekovým poukazom môžete do-
priať - v mesiaci február napríklad aj 
ako ,,Valentínsky darček,, dokonca 
za zvýhodnenú cenu  -10%
Myslite na to, že všetci si zaslúžime 
oddych od práce a stresu.

BUĎTE KRÁSNE S NAMI 

Inzercia
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KNIŽNICA 

Séria prednášok  

TAJUPLNÝ SVET 
FARAÓNOV 

VO SVETLE BIBLIE

Prednáša Bc. Marek Riečan

2.časť: 
Mojžiš a Hatšepsut
1.2. streda o 18:00 

Vstup voľný

3.časť: 
Exodus – výmysel 
alebo skutočnosť

6.2. pondelok o 18:00 
Vstup voľný

4.časť: 
Tajomstvo z Tell el Amarny 

a múry Jericha
8.2. streda o 18:00 

Vstup voľný

5.časť: 
Egypt v proroctvách Biblie

13.2. pondelok o 18.00 
Vstup voľný

BIBLIOBOX
Mestská knižnica v Senci 

pripomína čitateľom 
a občanom, 
že bibliobox, 

ktorý je pred budovou 
MsKS, 

slúži čitateľom knižnice 
365 dní v roku, 

24 hodín denne, 
7 dní v týždni.

Slúži na to, aby sa tam 
odkladali knihy, 

požičané z knižnice, 
nie na odkladanie starých, 

nepotrebných, 
často zašpinených 

a znehodnotených kníh, 
ktoré tam, žiaľ, 
niekto hádže.

KINO – KINOHITY

PSIA DUŠA
2.2. štvrtok o 18:00 2D 4,- Eur

4.2. sobota o 18:00 2D 4,- Eur

PAŤDESIAT ODTIEŇOV 
TEMNOTY

9.2. štvrtok o 18:00 2D 4,- Eur

10.2. piatok 18:00 a 20:00 2D 4,- Eur 

11.2. sobota o 18:00 2D 4,- Eur

12.2. nedeľa o 18:00 2D 4,- Eur

MLČANIE
16.2. štvrtok o 18:00 2D 4,- Eur 

25.2. sobota o 18:00 2D 4,- Eur

LEGO® BATMAN VO FILME 

17.2. piatok o 18:00 2D 4,- Eur 

18.2. sobota o 18:00 3D 6,- Eur 

19.2. nedeľa o 15:30 2D 4,- Eur
Prázdninový film:

20.2. pondelok o 10:00 2D 4,- Eur 

LABYRINT

Talkšou Moniky Macháčkovej
HODINKA S ... 

8.2. streda o 19:00 

Zuzana Mauréry bude zaručene 
príjemným prekvapením pre všetkých 

divadelných a filmových fanúšikov.
O hudbu sa stará Beggar`s Velvet. 
Kapacita hľadiska je limitovaná!

MECHÚRIK KOŠČÚRIK 
S KAMARÁTMI

18.2. sobota o 16:00 2,50   
Divadlo Happy. 

Veselá cesta kamarátov za poznaním, 
ako je dobré mať kamarátov a o tom, 

že preceňovať svoje sily sa nevypláca. 
Pre deti od 3 do 7 rokov.

Kapacita hľadiska je limitovaná!

4,- Eur

 Eur

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA  KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko10 SENČAN február 2017 SENČAN február 2017 11

...A DALI NÁM FARBY
9.2. štvrtok o 18:00 Vstup voľný

Vernisáž a výstava výtvarných prác 
žiakov výtvarného odboru 

SZUŠ R. Madarászovej v Senci.
Výstava trvá 9.2. – 3.3. 2017

                  Výstava:

Témou výstavy je 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 
nomádske etniká a vytvárajú tu veľmi 
špecifickú kultúru Vekerzug. Patrí sem 

napr. aj pohrebisko v Senci.    

     

Prednáška:  
23.2.štvrtok o 19:00

Mgr. Michal Takács: Nové poznatky 
osídlenia juhozápadného Slovenska 

z obdobia sťahovania národov.

           

                           STARŠIA 
                           DOBA 
                           ŽELEZNÁ
                                    HALŠTATSKÁ 
                                    NA JUHOZÁPAD-  
                                    NOM SLOVENSKU

                                    A KORAI 
                           VASKOR 
                           NYOMÁBAN

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

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

KINOSÁLA

 o

Rozprávkové predstavenie

SMEJKO A TANCULIENKA 
KDE BOLO, TAM BOLO ...
5.2. nedeľa o 11:00 a o 15:30 8,- Eur

 
Komédia o mediálnej a politickej pretvárke

KONFETY
28.2. utorok o 19:00 11,- Eur

PRIPRAVUJEME

DRÁČIK HÁČIK
       5.3. nedeľa o 15:30 5,- Eur 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH 
KNIŽNÍC

13.3. – 17.3. Vstup voľný

KNIŽNÁ NEDEĽA
26.3. Vstup voľný

NOC S ANDERSENOM
31.3. Vstup voľný

Marec venujeme v Labyrinte 
jazzu a knihám. 

Výstava bude venovaná ilustrácii 
knižnej, detskej i tej, ktorá robí detské 

časopisy pútavé a „čítavé“. 
Keďže mladí a šikovní hudobníci u nás 

majú vždy zelenú, JAZZsession 
v Labyrinte sa ponesie v znamení 

mladosti a talentu.
Soboty pre deti nesmú zaostávať. 

Na javisku preto ožijú klasické knižné 
príbehy „ Ako išlo vajce na vandrovku 
a Tri prasiatka“ v podaní Divadla TuŠ.

Prednáška v mestskom múzeu.
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.: 

Najnovšie poznatky o hrade Čeklís 
(Bernolákovo) na základe 

archeologických výskumov II. 
30.3. štvrtok o 19.00.
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Pre deti od 3 do 7 rokov.

Kapacita hľadiska je limitovaná!

4,- Eur

 Eur
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...A DALI NÁM FARBY
9.2. štvrtok o 18:00 Vstup voľný

Vernisáž a výstava výtvarných prác 
žiakov výtvarného odboru 

SZUŠ R. Madarászovej v Senci.
Výstava trvá 9.2. – 3.3. 2017

                  Výstava:

Témou výstavy je 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 
nomádske etniká a vytvárajú tu veľmi 
špecifickú kultúru Vekerzug. Patrí sem 

napr. aj pohrebisko v Senci.    

     

Prednáška:  
23.2.štvrtok o 19:00

Mgr. Michal Takács: Nové poznatky 
osídlenia juhozápadného Slovenska 

z obdobia sťahovania národov.

           

                           STARŠIA 
                           DOBA 
                           ŽELEZNÁ
                                    HALŠTATSKÁ 
                                    NA JUHOZÁPAD-  
                                    NOM SLOVENSKU

                                    A KORAI 
                           VASKOR 
                           NYOMÁBAN

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

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

KINOSÁLA

 o

Rozprávkové predstavenie

SMEJKO A TANCULIENKA 
KDE BOLO, TAM BOLO ...
5.2. nedeľa o 11:00 a o 15:30 8,- Eur

 
Komédia o mediálnej a politickej pretvárke

KONFETY
28.2. utorok o 19:00 11,- Eur

PRIPRAVUJEME

DRÁČIK HÁČIK
       5.3. nedeľa o 15:30 5,- Eur 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH 
KNIŽNÍC

13.3. – 17.3. Vstup voľný

KNIŽNÁ NEDEĽA
26.3. Vstup voľný

NOC S ANDERSENOM
31.3. Vstup voľný

Marec venujeme v Labyrinte 
jazzu a knihám. 

Výstava bude venovaná ilustrácii 
knižnej, detskej i tej, ktorá robí detské 

časopisy pútavé a „čítavé“. 
Keďže mladí a šikovní hudobníci u nás 

majú vždy zelenú, JAZZsession 
v Labyrinte sa ponesie v znamení 

mladosti a talentu.
Soboty pre deti nesmú zaostávať. 

Na javisku preto ožijú klasické knižné 
príbehy „ Ako išlo vajce na vandrovku 
a Tri prasiatka“ v podaní Divadla TuŠ.

Prednáška v mestskom múzeu.
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.: 

Najnovšie poznatky o hrade Čeklís 
(Bernolákovo) na základe 

archeologických výskumov II. 
30.3. štvrtok o 19.00.
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Kinosála v MSKS je viacúčelová premietacia 
sála na kultúrne aj športové podujatia. Po re-
konštrukcii má až 255 miest na sedenie. Počas 
roka sa tu vystriedajú rôzni umelci a divadelné 
súbory. V minulom roku sa v nej predstavilo 
divadlo Astorka s hrou Írska kliatba, 23. ročník 
prestížnej medzinárodnej súťaže v pretláčaní 
rukou Senecká ruka, vyhlásenie ankety Špor-
tovec roka, ale aj Stretnutie s malou Táliou,  
čo je krajská prehliadka detskej umeleckej tvo-
rivosti a veľa iných akcií, ako napríklad koncert 
Fragile, Radošinské naivné divadlo, Duo Ja-
maha alebo aj talkšou Petra Marcina – Nesko-
ro večer. „Rok 2016 sme spestrili Rozprávko-
vými nedeľami pre najmenších. Ide o divadlá  
a koncerty, kde sa deti a rodičia mohli interak-
tívne zapájať do každého dejstva, a dokonca aj 
účinkovať na pódiu,“ hovorí kultúrna manažér-
ka Jana Žilincová. MsKS organizuje výchovné 
koncerty a koncerty ZUŠ a kinosálu využívajú 
aj mnohé organizácie, napríklad Csemadok. 
Senčania a ľudia z okolia dostávajú príležitosť 
vidieť akcie aj v maďarskom jazyku.
Labyrint realizuje umelecko-záujmovú čin-
nosť, a je taktiež galériou a alternatívnym 
umeleckým kútikom. Organizujú sa v ňom 
koncerty, domáce talkšou so známymi osob-
nosťami slovenskej divadelnej scény, krsty 
kníh a veľa iných podujatí. To, čo však zaru-

čene poteší malých Senčanov, sú divadielka.  
Na pôde Labyrintu sa konajú už viac ako 5 ro-
kov s cieľom osloviť a pobaviť hlavne predško-
lákov. “Pozývame predovšetkým škôlkohry, 
malé divadelné formy, čiže divadlo jedného 

herca, maximálne dvoch,” vysvetľuje vedú-
ca oddelenia pani Franeková. Väčšinou ide  
o bábkohercov na voľnej nohe, no z času 
na čas MsKS zaexperimentuje a zorganizuje 
predstavenie s bábkarmi napríklad z Banskej 
Bystrice a iných miest.  Programová kon-
cepcia Soboty pre deti je určená najmä naj-
menším, pričom sa uvádza raz do mesiaca. 
Jej podstatou je sprostredkovať prvý kontakt  
s divadielkom v príjemnom prostredí bez sta-
novenej hranice hľadiska. Publikum sa uvoľní, 
bábkoherci chodia medzi divákov, marionety 
si s deťmi podávajú ruky. Kapacita Labyrintu 
je až 120 divákov, ideálne je ich 65 až 80. Deti 
zvyknú sedieť na tulivakoch či vankúšikoch, 
čo je veľmi komfortné. Posledné predstave-
nie, ktoré sa konalo 14.1.2017 bolo z produk-
cie Divadla na Hojdačke. Tento spolupracuje  
s MsKS pravidelne a hral aj na Seneckom lete. 
Rozprávkové predstavenie s názvom Žabí kráľ  
vyčarilo množstvo žiarivých úsmevov a rozo-
smialo malých i veľkých divákov. Prirodzeným 
vyvrcholením celoročných aktivít v Kinosále aj 
v oddelení Labyrint na poli divadelných akti-
vít je Slnečný festival, ktorého tretí ročník sa 
v roku 2017 bude konať začiatkom mesiaca 
september. Opäť v duchu hesla „ Senec žije 
divadlom“.

Text a foto: Izabella Bangová

V kinosále a Labyrinte je vždy čo vidieť

• Koľko členov máte v Senci a aké aktivity ro-
bíte?
NOM má 10 členov, čiže sme veľmi malá or-
ganizácia, ale snažíme sa robiť veci najlepšie 
ako môžeme. Stretávame sa minimálne raz  
do mesiaca, nie vždy v Senci, ale aj v Brati-
slave, pretože sme tak pol na pol z Bratislavy  
a zo Senca. Zatiaľ robievame dve aktivity  
v Senci (zvyčajne raz do mesiaca) a to jednu 
celosvetovú INSPIRE FREEDOM, ktorá upo-
zorňuje na násilie na ženách a deťoch spô-
sobované alkoholom a druhá, ktorá sa koná 
pred Vianocami a logom je vianočný perníček 
– BIELE VIANOCE, ktorá má korene vo Švéd-
sku.Tá upozorňuje na deti alkoholikov a Via-
noce bez alkoholu. Inak sa stretávame aj iba 
my, máme team buildingy, čo je tiež dôležité, 
aby sme si moc neskákali do vlasov, vedeli 
sa dohodnúť, ale tiež spolu stráviť super čas  
(na jeseň sme napr. vyrezávali tekvice).  
Na team-buildingoch tiež vymýšľame aktivity 
a nové stratégie, aj keď to zatiaľ nie je moc vi-
dieť, ale o chvíľku bude. Nie sme síce až takí 
noví, ale celé zloženie NOMU sa menilo, a pre-
to sme začínali minulý rok akoby odznova.
• Odkiaľ táto organizácia pochádza a kto je 
zakladateľom? 
Naša organizácia vznikla v roku 1999, v Bra-
tislave a pri zakladaní bola Kristína Šperková, 
ktorá je teraz prezidentkou celosvetovej orga-
nizácie IOGT, ktorá sa zaoberá rovnakou prob-
lematikou alkoholu a jeho marketingu. IOGT je 
jedna z organizácií, ktorá naše organizácie  

po celom svete spája. Jednou z takýchto or-
ganizácií je tiež celoeurópska organizácia AC-
TIVE-SOBRIETY, FRIENDSHIP AND PEACE.
• Kde všade napríklad pôsobí?
NOM pôsobí lokálne – buď v Senci alebo Bra-
tislave, niekedy aj v Šali. Avšak veľmi často sa 
spolu s ostatnými organizáciami stretávame aj  
na rôznych miestach v Európe (Island, Belgic-
ko, Taliansko, Rumunsko atď.) na rôznych se-
minároch alebo konferenciách, raz do roka ur-
čite na letnom kempe, ktorý je usporadúvaný 

ACTIVOM, na ktorom sú tiež rôzne workshopy 
alebo aj kongresy, kde sa volia noví členovia  
a riešia rôzne otázky.
• Čo chystáte v roku 2017?
V roku 2017 sa určite chystáme pokračovať  
v našich stálych kampaniach, plus rozmýšľa-
me nad rôznymi zaujímavymi aktivitami, ktoré 
by sme mohli k tomu vymyslieť. Celkovo vždy 
vymýšľame program pol roka dopredu. Keďže 
nás je pomenej, vieme sa stretnúť aj častejšie 
a tak vymyslieť veci celkom rýchlo. Preto sa 
stretneme na konci januára, kedy to všetko vy-
myslíme už do konca a budeme o tom ďalej in-
formovať na našej FB stránke NOM-Nezávislá 
organizácia mladých. S určitosťou tiež vieme 
povedať, že v lete budeme súčasťou letného 
kempu v Estónsku.
• Kto a ako sa môže stať členom NOM?
NOM je vlastne otvorenou apolitickou organi-
záciou a jej hlavnou náplňou je ukázať a po-
skytnúť ľudom bezpečný priestor na sebaroz-
voj bez použitia návykových látok ako alkohol 
alebo drogy. Takže ak súhlasíš so *zdravým 
životným štýlom*, rád na sebe pracuješ, roz-
víjaš sa a chceš spraviť niečo pre seba alebo 
pre druhých plus chceš spoznať kopec ľudí po 
celej Európe, kľudne sa ozvi na info@nom.sk 
alebo na môj facebook Maria Gracikova  
a povieme ti viac. Kľudne sa môžeš prísť po-
zrieť na stretnutie a ak budeš mať záujem, bu-
deme radi, ak sa k nám pridáš a budeme spolu 
robiť svet lepším. Členské je len 10 eur za rok.

Rozprávala sa Martina Ostatníková

Nezávislá organizácia mladých pôsobí aj v Senci
Aj v Senci začala pôsobiť NOM - Nezávislá organizácia mladých. Ako sa píše na jej stránke: „Nezávislá organizácia mladých ti dáva 
priestor na sebarealizáciu, príležitosť byť proaktívny, šancu stretnúť mladých ľudí z celej Európy a možnosť byť súčasťou slobodné-

ho a bezpečného prostredia bez alkoholu a iných drog.“ Ako fungujú u nás? Porozprávali sme sa s Máriou Gračíkovou.
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Mgr. Katarína Zemková opäť vysta-
vuje v Senci. Prvýkrát sa predstavi-
la Senčanom minulý rok v Kaviarni 
Antikvariát. Súčasná expozícia 
v Galérii Labyrint MsKS prináša 
milovníkom výtvarného umenia 
takmer celú jej doterajšiu tvorbu, 
vrátane najnovšej, dokončenej na 
prelome rokov 2016/2017, ktorú 
doposiaľ nikto nemal príležitosť 
vidieť. Vernisáž výstavy pod ná-
zvom Hľadanie smeru sa konala 
13. januára 2017. Vedúca galérie 
Ivica Franeková prostredníctvom 
faktografických údajov predstavila 
výtvarníčku: Mgr. Katarína Zem-
ková študovala na Univerzite Kon-
štantína Filozofa v Nitre pod vede-
ním umelcov ako grafik Igor Benca, 
sochár Viliam Loviška a akademic-
ký maliar Karol Baron, člen česko-
slovenskej surrealistickej skupiny. 
Diplomovala u Viliama Lovišku. Jej 

tvorbu výrazne ovplyvnila aj Doc. 
PhDr. Ľubomíra Fašangová, kan-
didátka vied, uznávaná teoretička 
umenia, ktorá pre Katarínu Zem-
kovú napísala kurátorský posudok  
a pripravuje knihu o jej životnej drá-
he a umeleckej inšpirácii. K hosťom 
sa prihovoril aj manžel Kataríny 
Zemkovej Erik Zemko, ktorý je 
manželkiným fanúšikom a tvorcom 
prajného prostredia pre jej umelec-
ký rast. Hovoril o tom, že názov ex-
pozície „Hľadanie smeru“ vystihuje 
vývoj, ktorým prechádzala kreatív-
na duša autorky. Vo vystavovaných 
dielach je zhmotnené nielen hľa-
danie, ale aj nachádzanie smeru. 
Hostí vernisáže príjemne naladil 
spev Michaely Krajčovičovej, ktorá 
je autorkou hudby aj textu gospe-
lov  aranžovaných v štýle R&B. Vý-
stava potrvá do 31. januára 2017.

Text a foto: VCs

Katarína Zemková – Hľadanie smeru Opatrovateľskú službu posilnilo auto
Starnutie populácie sa čoraz viac 
prejavuje aj v podobe neustále-
ho tlaku na rozširovanie kapacít  
vo všetkých oblastiach pô-
sobnosti Strediska sociálnych 
služieb mesta Senec. Naše 
mesto poskytuje opatrovateľ-
skú službu aj v prirodzenom 
prostredí, v domácnostiach 
občanov. Počet žiadateľov  
o poskytovanie sociálnych slu-
žieb aj so zabezpečením do-
nášky stravy do domácností na-
rastá, a zároveň narastá aj počet 
klientov z odľahlejších častí mes-
ta. Pracovníci strediska sociál-
nych služieb musia denne medzi 
11:00 a 14:30 dopraviť obed do 
domácností 205 klientov v rámci 
celého územia mesta. S dote-
rajšími dvoma autami sa takýto 
nápor nedal zvládnuť bez po-

moci opatrovateliek pracujúcich 
v teréne, ktoré doniesli obed do 
domácnosti, kde aktuálne pô-
sobili. Adekvátnou odpoveďou 
na vzniknutú situáciu bolo za-
kúpenie osobného motorového 
vozidla s izotermickou úpravou  
a prijatie šoféra a zamestnanca  
pre rozvoz stravy. Mesto Senec 
sa minulý rok úspešne uchádzalo  
o príspevok z dotácie Minister-
stva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR na zakúpenie takéhoto 
vozidla. Mesto získalo príspevok 
vo výške 11000,-eur. Víťazom ve-
rejného obstarávania sa stala fir-
ma zastupujúca značku Citroën, 
ktorá dodala koncom minulého 
roka vozidlo Berlingo furgon 
s požadovanou izotermickou 
úpravou za 14940,-eur. Mesto 
Senec zaplatilo 3940,-eur. VCs
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Csak hűen
Szerető alázat és alázatos szeretet,
így tűnik a bánat, ha mindkettő van tebenned!
mert így az életed száz nagy tettre oly méltó,
ezt csak te élheted, erre tanít sors, ezer szó!
jót adod, meg szépet, csak így vagy te ember, hidd el!
így szolgáld a népet, mindennap, amíg élsz: hit tel!
alázat fölemel, szeretet repít a célhoz,
jó testvér! tenned kell! életed így eredményt hoz!

a gőg árt, tébolyít, mert ki szeretni nem akar,
az elvész, s béklyóit, míg él fogja átokcsavar!
csak hűen, emberként magasba a csillagokért,
vértezve nemzetért és küzdeni az emberjogért
mert így lesz csak boldog a lelked és edzett szíved,
így halad, így robog ég felé léted: mi tied!
ne büszkén, de tudva: szeretet a jövőd, kincsed!
hűséged nem dudva! ez törvény! teljesítsd mindezt!
                                                                 

                                                                   Mgr. Katona Roland

A Szenczi Molnár Albert MTNy 
Alapiskola szülői munkaközös-
sége 2017. január 21-én tartotta 
hagyományos farsangi bálját a 
Kysucká utcai szakközépiskola 
nagytermében. Bálunk egyre 
népszerűbb. Idén 210 belépő 
kelt el. A fölszabadult légkör 
megteremtéséhez nagyban 
hozzájárultak azok a bálozók, 
akik eleget tettek a meghívóban 
szereplő fölszólításnak, amely 
így szólt: „Öltözz filmcsillag-
nak!“. A sok ötletes kreációra 
szavazni is lehetett. A győze-

lem dicsősége és a vele járó 
díj a Strešňák házaspáré lett 
az Adams család élethű meg-
jelenítéséért.  A bál közönségét 
a Figura-Vin borászat borkós-
tolóra invitálta az előcsarnok-
ba. Marilyn Monroe és Charlie 
Chaplin készséggel álltak ren-
delkezésükre azoknak, akik 
fényképezkedni akartak velük. 
Természetesen volt gazdag 
tombola és sült malac is. A jó-
kedvű társaság hajnalig ropta a 
táncot a Mistral Band zenéjére.      
                     Sz. M. A. Alapiskola

SPEKTRUM

Alapiskolánk farsangi bálja

Foto: Gabriel Agárdy

Ples ZŠ Alberta Molnára Szencziho

A Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Magyar Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézete, a Kö-
zép-európai Tanulmányok Kara, 
a Szlovákiai Magyar Akadémiai 
Tanács, az Arany A. László Polgá-
ri Társulás, valamint a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsé-
ge Nyitrai Területi Választmánya a 
2016/2017-es tanévben is meghir-
dette a Legere irodalmi versenyt 
a középiskolás diákok számára.  
A verseny témája Mikszáth Kál-
mán és a kortárs magyar iroda-
lom volt.  A versenyen 3 fős kö-
zépiskolás (gimnázium, szakkö-
zépiskola, szakiskola) csoportok 
vettek részt. A verseny helyszíne 
a Konstantin Filozófus Egyetem 

Közép-európai Tanulmányok 
Karának Magyar Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézete volt. 
A verseny 3 feladatlap kitöltésé-
ből, illetve 1 prezentáció készí-
téséből állt. A vetélkedő három 
találkozást igényelt,  melyekre 
2016. október 19-én, november 
15-én és december 19-én ke-
rült sor. Iskolánk két csapattal 
vett részt a megmérettetésen. 
A gimnázium csapata: Kiss 
Emese, Kiss Kitti, Simon Dóra.
Az óvdapedagógia és nevelői 
szak csapata: Botló Renáta, 
Pongrácz Emese, Szabó Kriszti-
na. Mindkét csapat a harmadik 
helyezést érte el. Gratulálunk 
nekik.          Mgr. Pongrácz Flóra  

Tradičný fašiangový ples ZŠ A. M. 
Szencziho usporiadalo rodičov-
ské združenie 21. januára 2017 
vo veľkej sále SOŠ na Kysuckej 
ulici . Tešíme sa, že o náš ples je 
z roka na rok väčší záujem. Toho 
roku sa minulo 210 vstupeniek. K 
uvoľnenej atmosfére podujatia zá-
sadnou mierou prispeli tí hostia, 
ktorí poslúchli výzvu z pozvánky: 
“Prestroj sa za filmovú hviezdu!“. 
Hostia sa prezentovali v  dôvtip-
ných kreáciách, ktoré boli zara-
dené do hlasovacej súťaže. Slá-
ve z víťazstva a vecnej cene sa 

tešili manželia Strešňákoví, ktorí  
mimoriadne vierohodne stvárni-
li podarenú manželskú dvojicu 
Adamsovcov. Mimochodom sa 
plesu zúčastnili aj Marilyn Monroe 
a Charlie Chaplin, ktorí ochotne 
zapózovali so všetkými záu-
jemcami o spoločnú fotografiu.  
Vo vestibule sa oddychovalo pri 
víne z vinárstva Figura-Vin. Samo-
zrejmosťou bola bohatá tombola, 
pečené prasiatko aj sladké dob-
roty. Ples pokračoval pri muzike  
od skupiny Mistral Band až  
do úsvitu.      ZŠ A. M. Szencziho

Dobogón a Legere irodalmi versenyen Bronz z literárnej súťaže Legere
Ústav maďarského jazyka a litera-
túry a Fakulta stredoeurópskych 
štúdií Univerzity Konštantína Fi-
lozofa v Nitre,  Akademická rada 
Maďarov na Slovensku, Občian-
ske združenie Arany A. László  
a Nitriansky oblastný výbor Zvä-
zu maďarských pedagógov na 
Slovensku aj v školskom roku 
2016/2017 usporiadali Literárnu 
súťaž Legere pre stredoškolských 
študentov. Témou súťaže bol 
Kálmán Mikszáth a súčasná ma-
ďarská literatúra. Vedomostného 
zápolenia sa zúčastnili trojčlenné 
tímy študentov (gymnázií, stred-
ných priemyseľných a stredných 
odborných škôl) na pôde Ústavu 
maďarského jazyka a literatúry 

Fakulty stredoeurópskych štúdií 
Univerzity Konštantína Filozofa. 
Úlohou súťažiacich bolo popaso-
vať sa s úlohami z troch úlohových 
hárkov a spracovať prezentáciu 
na určenú tému. Súťažiaci sa zišli 
trikrát a to 19. októbra, 15. novem-
bra a 19. decembra 2016. Spoje-
ná škola s VJM v Senci vyslala dva 
tímy. Družstvo gymnazistiek tvorili 
Emese Kiss, Kitti Kiss a Dóra Si-
mon. 
Družstvo odboru vychovávateľ-
stva a učiteľstva pre MŠ pozostá-
valo z Renáty Botló, Emese Pon-
grácz a Krisztiny Szabó. Obidva 
tímy skončili na treťom mieste. 
Gratulujeme im. 
                      Mgr. Flóra Pongrácz 



SENČAN február 2017 15SPEKTRUM

A Pozsony megyei középiskolák 
és gimnáziumok kiállítását 2017. 
január 20-án rendezték meg az 
Avion bevásárlóközpontban. A 
kiállítás  résztvevői bemutathat-
ták az iskolájukat, és meggyőz-
hették az érdeklődőket arról, 
hogy miért éppen náluk érdemes 
tanulni.  A rendezvényt Pozsony 
megye, az iskolák fenntartója 
szervezte. A kiállítás résztvevő-
it Pavol Frešo, Pozsony megye 
elnöke személyesen üdvözölte. 
A szenci Közös Igazgatású Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Iskola már 
negyedszer vett részt ilyen ren-
dezvényen. Mi voltunk az egyet-
len magyar tanítási nyelvű intéz-
mény a kiállításon. Standunkon 
az igazgatónő és több tanárunk 
fogadta az érdeklődőket, akiket 
saját készítésű maffinnal kínál-
tunk és promo anyagokkal aján-
dékoztunk meg. Örömmel ma-
gyaráztuk el látogatóinknak az 
iskolánkban kínálkozó továbbta-
nulási lehetőségeket. Természe-
tesen legtöbben az óvópedagó-
giai és a nevelői szak iránt érdek-
lődtek. A bevásárlóközpontban 
felállított színpadon a résztvevők 

kulturális programmal szórakoz-
tatták a látogatókat. Részvéte-
lünket mindenképpen pozitívan 
értékeljük. Most is beigazoló-
dott, hogy mennyire fontosak az 
ilyen bemutatkozások.  
  Közös Igazgatású MTNy Iskola

Už šiesty ročník podujatia „Deň 
župných škôl v Avione“ sa usku-
točnil 20. januára 2017. V brati-
slavskom nákupnom centre sa 
predstavili stredné školy v zria-
ďovateľskej pôsobnosti BSK. Zú-
častnené školy si tu mohli pred-

staviť záujemcom svoju školu  
a presvedčiť ich o jej výhodách. 
Návštevníkov výstavy, žiakov 
aj ich rodičov privítal predseda 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo a predstavil im 
podujatie. Senecká Spojená ško-
la s VJM sa už štvrtýkrát zúčast-
nila na podobnom podujatí. Naša 
bola jediná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským spome-
dzi zúčastnených župných škôl.  
Pri našom stánku očakávali zá-
ujemcov riaditeľka a niekoľko 
našich pedagógov. Rozdávali 
propagačné materiály a ponúkali 
aj vlastnoručne pečené maffiny.  
S radosťou odpovedali na otáz-
ky týkajúce sa možností štúdia  
na našej škole. Návštevníci sa 
najviac zaujímali o študijný odbor 
učiteľstva pre MŠ a vychovávateľ-
stva. V priestoroch výstavy bolo 
k dispozícii aj pódium, na ktorom 
sa striedali školy so svojimi kul-
túrnymi programami. Účasť našej 
školy na výstave hodnotíme jed-
noznačne pozitívne. Opäť sa po-
tvrdilo, že podobné prezentácie 
sú v dnešnej dobe mimoriadne 
dôležité.      Spojená škola s VJM

Iskolánkat képviseltük Reprezentovali sme našu školu

15 teljes sífelszerelést vásároltunk Kúpili sme 15 lyžiarskych súprav
A Szenczi Molnár Albert Alapis-
kola tavalyi tornaterem-felújítása 
jelentős befektetési összeget 
takarított meg az iskola költség-
vetésében, ezért a tornaterem 
bérletéből befolyt összeget nem 
kellett a felújításokra és eszköz-
beszerzésekre fordítani, mint az 
előző években, hanem a közüze-
mi számlák kifizetése után ma-
radt összegből végre fejleszteni 
is lehetett. A támogatandó spor-
tok közül a síelés került előtérbe, 
mivel évtizedek óta először volt 
alkalmunk nagyobb összeget 
áldozni a sítalpak cseréjére: 15 
darab sífelszerelést vásároltunk 
– sícipő, kötés, sítalp, síbotok. 
Az adók két százalékából befolyt 
összegből finaszíroztuk a szer-
vizelést: a kötések felfúratását. 
Nagy öröm ez a diákoknak és a 
szüleiknek, hiszen sokan csak a 
minden évben megszervezésre 
kerülő sítanfolyamon tudnak síel-
ni. Így már idén sem kellett köl-
csönzőkből pénzért sífelszere-
lést kölcsönözni: január 16-21 kö-
zött a sípályán próbálhatták ki di-
ákjaink, hogyan működnek az új 
sítalpak. 45 diákunkra  3 pedagó-
gus, egy nevelő és egészségügyi 
alkalmazott vigyázott Liptóúj-
váron /Liptovský Hrádok/. Idén 
különösen jók voltak az időjárási 

feltételek a síelésre, csak a nagy 
hideg miatt kellett nagyon ügyel-
ni a réteges öltözködésre. A szer-
dai pihenőnapon a Tatralandia 
aquapark felkeresése is belefért 
a programba. Köszönet Algayer 
Józsefnak, Hlaváč Lubošnak és 
Marcel Ježíknek, akik idén ismét 
bérmentesen, önzetlenül vállal-
ták önkéntes társadalmi munká-
ban, hogy vigyáznak gyereke-
inkre.  Szenczi Molnár Albert                                                                                                                                           
Alapiskola  

Minuloročná komplexná rekon-
štrukcia budovy telocvične ZŠ 
A. M. Szencziho ušetrila značné 
finančné prostriedky z rozpočtu 
školy. Neboli sme nútení penia-
ze získané z prenájmu telocvične 
použiť na jej nevyhnutnú údržbu  
a na nákup opotrebovaného špor-
tového náčinia, ako za uplynulé 
roky. Konečne po zaplatení režij-
ných nákladov nám zostali zdroje 
na rozvoj. Spomedzi športov pes-
tovaných na našej škole sa dosta-

lo do pozornosti lyžovanie, ktoré 
bolo v uplynulých desaťročiach  
v úzadí z hľadiska možnosti väč-
šieho investovania do obnovy vý-
stroja. Teraz sme nakúpili 15 kom-
pletných súprav – lyžiarky, viaza-
nia, lyže a palice. Montáž viazaní 
sme pokryli z fondu naakumulova-
ného z darovaných dvoch percent  
z daní. Spôsobili sme tým veľkú ra-
dosť našim žiakom aj ich rodičom. 
Pre mnohých je náš každoročne 
zorganizovaný lyžiarsky výcvik 
jedinou možnosťou, ako sa dostať  
na lyžovačku. Toho roku už nemu-
seli zháňať výstroj z požičovne.  
Od 16. do 21. januára si mohli naši 
žiaci otestovať nové lyže na svahu  
v Liptovskom Hrádku. Na našich 
45 žiakov a žiačok dozerali traja 
pedagógovia, jeden vychovávateľ 
a jeden zdravotník. V tomto roku 
boli mimoriadne dobré podmien-
ky na lyžovanie, ale kvôli veľkej 
zime bolo treba dbať na to, aby sa 
žiaci obliekali viacvrstvovo. Stre-
da bola oddychovým dňom, kedy 
sa lyžiari vybrali do aquaparku 
Tatralandia. Veľká vďaka patrí Jo-
zefovi Algayerovi, Ľubošovi Hla-
váčovi a Marcelovi Ježíkovi, ktorí 
sa aj toho roku nezištne starali  
o našich žiakov. 
 ZŠ Alberta Molnára Szencziho
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Csenge Bencze, Alžbeta Hudáková, Martin 
Beník, Viktória Hnatko, Terézia Guľvašová,

Jakub Slezák, Dominik Pakši, Adela Adamovi-
čová, Michal Kurucz, Alexander Peško,

Danny Baranyai, Leonard Halaj, Patrik Pom-
šahár, Klaudia Vargová, Šimon Zachar, Stela 

Hodová, Jakub Klimant, Lawry Bapu Szántóo-
vá, Filip Max Šalkovič

Zosobášili sa

Vladimír Mitro – Veronika Bagoňová
Richard Šufliarsky – Ivana Gräczer

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov 
Mária Čermáková (75), Michal Budaj (70)

Klub dôchodcov
Mária Čermáková (75), Anna Katonová (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Blažej Pevala (65), Margita Tóthová (65)

Dnes si sa dožila prekrásnej 
chvíle, prešla si životom pre-
dlhé míle. Prešla si krajinou 
bolesti, lásky, dovoľ nám po-
hladiť strieborné vlásky. Nech 
ti úsmev na tvári kvitne ako lúč-
ny kvet, ešte dlho užívaj s nami 
tento krásny svet. Helene Bez-
úrovej, nar. 16. januára 1927 blahoželajú k 90. 
narodeninám manžel Anti, dcéra Eva, synovia 
Anti a Walter s manželkami, vnúčatá s rodinami 
a pravnúčatá.

Opustili nás

Štefan Egyed (1978), Mária Kláseková (1949), 
Františka Tengeriová (1937), Pavlina Planková 

(1930), Ľudovít Ruttkay (1932), Valeria Nogelyo-
vá (1932), Eva Marková (1940), Mária Pupáková 
(1928), Tibor Herák (1969), Zdeněk Macháček 

(1928), Jolana Morvayová (1929), Helena 
Farbulová (1927), Edita Slatká (1945), Helena 

Kolarovičová (1925), Juliana Petrovičová (1950)

Dňa 14.2.2017 uplynie 1 rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná Beáta Bombalová. 
Zostalo po tebe prázdne miesto, s láskou spo-

mínajú syn Branislav, matka 
Terézia, sestra Andrea a ostat-
ná rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 
Ďakujeme. 

Dňa 17. februára si pripomí-
name  6. výročie úmrtia náš-
ho drahého Jána Kontára. S 
láskou na neho spomíname.  
Manželka s rodinou a celá os-
tatná rodina. 

Dňa 29.2.2017 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá mamička, babička, ses-
tra, svokra, Juliana Eliašová 
rod. Sudová. Navždy zostáva v 
našich srdciach, aj pamiatka na 
jej mamičku Zuzanu Szudovú, 
ktorá nás opustila na štedrú ve-
čeru, pred 10 rokmi. Ich miesta 
zostávajú ukryté v našich srd-
ciach. S láskou spomína syn 
Zoltán Vavro, dcéra Alena Džu-
báková a ostatná početná rodi-
na. Nech odpočívajú v pokoji. 

27. februára uplynú tri roky,  
čo nás navždy opustila Mária 
Galovičová, rodená Svrčko-
vá. Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomien-
ku. S úctou a láskou milujúca 
rodina 

Dňa  28. februára si pripomína-
me 9. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko Viliam Horváth.  
S láskou na Teba spomíname, 
navždy ostaneš v našich srd-
ciach. Manželka, deti, nevesta 
a vnuci.
„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél, 
szívünkben örökké élni fogsz, mert nagyon sze-
rettél!“ Szívünkben soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk február 28 – án halálának kilencedik 
évfordulóján a drága jó férjre, apára és nagyapá-
ra Horváth Vilmosra. Köszönjük mindenkinek, 
akik velünk emlékeznek. Szerető felesége, fia, 
lánya, menye és unokái. 

Dňa 12. januára sme sa navždy 
rozlúčili so zaslúžilým umel-
com, dirigentom a význam-
ným slovenským umelcom, 
Mgr. art. ZDEŇKOM MA-
CHÁČKOM, ktorý nás opustil  
po krátkej chorobe vo veku 88. 

rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť, 
slovami útechy nás podporili vo chvíľach bolesti. 
Vďaka za kvetinové dary, ktorými ste si uctili pa-
miatku nášho drahého.  Syn Zdenek s rodinou 

„Kto stratil lásku matkinu, ten 
často na ňu v bôli spomína, veď 
bola to láska najdrahšia, ktorú 
k nám mala mamička jediná…“ 
Dňa 8. januára 2017 nás navždy 
opustila naša najdrahšia mamič-
ka, babička, sestra, krstná mama 
a švagriná Juliana Petrovičová. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju 
poznali. S láskou a úctou smútiaca rodina. 

Odišla si tíško, niet Ťa me-
dzi nami a v našich srdciach 
ale žiješ stále spomienkami.  
Prázdna je náruč bez Teba, 
keď Tvoju tvár len tuším. Staraj 
sa nám tam Bože o ňu – prosí-
me. Nech jej nie je zima a nech 

nie je sama – kým prídeme. Dňa 13.1.2017 nás 
navždy opustila moja drahá mama Edita Slatká 
rod. Szabadosová. Ďakujem za kvetinové dary 
tým, ktorí ju odprevadili na jej poslednej ceste 
20.1.2017.  Ďakujem aj pohrebnej službe Va-Si 
za dôstojný obrad. Smútiaci syn Adrián 

21. februára bude 15 rokov,  
čo nás navždy opustil vo veku 
59 rokov Karol Szabó, manžel, 
otec, dedko, pradedko. S láskou 
na neho spomínajú manželka, 
dvaja synovia, dve nevesty, vnú-
čatá Nikolka, Lucia, Annamária, 

Lukáš, pravnučka Meliska a ostatná rodina. 

Touto cestou sa chceme po-
ďakovať všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí  
30. decembra 2016 odprevadili  
na poslednej ceste našu drahú 
zosnulú Františku Tengeriovú, 
rod. Černotovú, a prejavením 
sústrasti i kvetinovými darmi sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaca rodina

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, 
IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk, redaktor 
Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka, Helena 
Nemcová, Helena Čajková, Ing. Helena Krajčovičová, Monika Škovránková, Mária Rovenská, MUDr. Miklós Mészáros, Mgr. Marek Vincze, 
Martina Jančovičová. Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Re-
dakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné. 

Silný životný príbeh Antona Srholca (12.6. 1929 
– 7.1.2016), rímskokatolíckeho kňaza, salezi-
ána, spisovateľa, charitatívneho pracovníka, 
politického väzňa a buriča, ale predovšetkým 
láskavého človeka, ktorý nikdy neopustil svo-
je zásady a vždy bojoval za lepší svet, zachy-
tila v dokumentárnom filme režisérka Alena 
Čermáková. Rozhovory s Antonom Srholcom 
spočiatku viedla u seba doma pri raňajkách. 
Neskôr vznikla potreba zaznamenať ich a začal 
sa rodiť podklad pre knihu, v ktorej sa autorka 
snažila zachovať autenticitu Srholcových slov, 

aby priblížila ľuďom jeho zmýšľanie o svete  
i o Bohu čo najpravdivejšie, najvernejšie. Vzni-
kol i film o tomto úžasnom človeku a 18..1. 2017 
sa v Mestskej knižnici v Senci stretlo mnoho 
ľudí, aby sa o ňom dozvedeli čo najviac. Hu-
dobná pedagogička, režisérka, autorka a spe-
váčka Alena Čermáková nám porozprávala  
o Antonovi Srholcovi zaujímavé i vtipné veci 
a zaspievala jeho obľúbené piesne. Spolu  
s manželom Ivanom, ktorý zložil hudbu pre film, 
vytvorili úžasnú a neopakovateľnú atmosféru.

Jarmila Majová

Anton Srholec - Prezentácia filmu i knihy v seneckej knižnici
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• Čo Vás, Bratislavčana, priviedlo do Senca?
Už ako decko som sa chodieval kúpať  
do Senca. Rodičia boli železničiari, s režinkou 
za 20 halierov a za pár minút som bol v Sen-
ci. Na prelome 80-tych a 90-tych rokov som 
začal uvažovať o bývaní mimo Bratislavy. Naj-
prv som hľadal dom v podkarpatskom páse 
od Stupavy po Modru. Napokon ma kamarát 
upozornil na šikovný dom v Senci za dobrú 
cenu. Prišli sme sem, zapáčilo sa mi tu a už 
som Senčanom vyše 25 rokov. 
• Ako ste zapadli do tunajšieho koloritu?
Hľadal som priateľov medzi ľuďmi, ktorí majú 
vzťah k prírode. Mám drevenicu pod Rosut-
com v Zázrivej, tak som začal organizovať 
každú prvú májovú nedeľu výstup na Rosu-
tec pre partiu Senčanov. Dokonca som ich 
vytiahol aj na Gerlach. Chalanov som učil ly-
žovať v Alpách. Mám rezervovaný trojizbový 
byt v zimnom alpskom stredisku. Asi 50 ľudí 
zo Senca sa tam vystriedalo za tie roky. Chcel 
som do Senca infiltrovať lásku k horám. 
• Ako sa stane chlapec z Bratislavy horolezcom?
Bývali sme pod Malými Karpatmi, nad Hlav-
nou stanicou v Bratislave. Za domom boli 
kopce s vinicami. Došiel som zo školy, ho-
dil lyže na plecia, šiel na Kamzík, dva-trikrát 
som sa „na šľapáka“ spustil a sfičal až dole  
do bytu. Stále sme boli v kopcoch, ale k ho-
rolezectvu som sa dostal až keď som študo-
val na Stavebnej fakulte SVŠT. Cez prázdniny 
som šiel na prax do Starého Smokovca. Cha-
tár na Zbojníckej chate, pán Kele, otec zná-
meho cestovateľa Fera Keleho, ma požiadal, 
či by som mu nevyniesol nejaké veci, batérie 
do vysielačky, šporák, atď. Zapáčilo sa mi to, 
začal som vynášať na horské chaty, zoznámil 
som sa s horolezcami a pridal som sa k nim. 
• Kedy ste sa začali považovať za horolezca, 
ktorý si môže trúfnuť na vyššie méty?
Stále som liezol ťažšie a ťažšie veci, poškuľo-
val som po prvovýstupe, a keď sme to s par-
tiou vyliezli, tak som zrazu bol ten, ktorého sa 
pýtali na radu iní horolezci. Spravil som kva-
lifikačné stupne cvičiteľov a za svoje výkony 
som sa dostal do československého repre-
zentačného družstva. Prišiel môj prvý zimný 

výstup v Alpách v roku 1966, ktorý bol hneď 
úspešný. Zvýšilo mi to sebavedomie. Hovo-
rieval som si, že Štefánik bol prvým Slová-
kom, ktorý vystúpil na Mount Blanc a ja som 
prvým Slovákom, ktorý v zime vystúpil na 
Mount Blanc. Pozývali ma do najťažších ex-
pedícií. Mal som to šťastie byť pri vrcholovom 
horolezectve, keď naša generácia bola na ab-
solútnej svetovej špičke. Jedna skupina horo-
lezcov chodila len do Himalájí. My s Mišom 
Orolinom sme vytvorili skupinu, ktorá chcela 
spraviť prierez lezenia vo všetkých význam-
ných horstvách planéty. Ameriku sme prešli 
od Aljašky až po Ohňovú zem. Hory sú aj  
na Sahare, alebo v bývalom Sovietskom zvä-
ze – Kaukaz, Pamír, Altaj. Na Novom Zélande 
je fantastický kopec Mount Cook. Takto som 
si urobil obraz o tom, ako vyzerá zemeguľa.
• Svetové meno ste získali výstupom na Nan-
ga Parbat?
Výstup na Nanga Parbat, najzápadnejšiu 
osemtisícovku Himalájí, bol skutočným pre-
lomom. Je to neobyčajná hora, ktorá vyčnie-
va dva kilometre nad svoje okolie a berie  
na seba všetky nepriazne počasia. Získali 
sme povolenie na výstup zo severnej Ra-
kiotskej strany. Táto cesta je nevyspytateľná  
a veľmi nebezpečná aj pre enormnú dĺžku 
výstupu, ktorá meria až 16 km a z toho je asi  
7 km nad 7000m. Je tam vetrom bičované 
veľké plató, kde sú záľahy snehu. Na tejto tra-
se pred nami zahynulo 34 horolezcov. Mne  
a Michalovi Orolinovi dovolila hora postaviť sa 
na jej vrchol. Od nášho výstupu v roku 1971 
nebol zopakovaný výstup na Nanga Parbat 
našou cestou. Expedície každoročne dobý-
vajú Nanga Parbat, ale z iných strán. 
• Prečo človek lezie?
Veľmi ťažko povedať! Poznám veľa definícií, 
ale každý horolezec má svoj osobný dôvod, 
ktorý často ani nevie presne pomenovať. Môj 
pohľad je taký, že horolezectvo nie je šport. 
Horolezectvo je svetonázor! Je to osobná 
stratégia človeka napojená na odvekú túžbu 
ľudstva, dosiahnuť nedosiahnuté, dobyť ne-
dobyté, boriť sa prekážkami. Horolezectvo 
sa mi stalo akýmsi základom pre chápanie 
zmyslu života v kladení si stále vyšších cieľov. 
Chlapec z Bratislavy chcel prvý dosiahnuť 
osemtisícovku z krajín východného bloku. 
Kládol som si megaciele, stále väčšie a väč-
šie... až som skončil. Skončil som, pretože 
pri prekonávaní prekážok ľudia prichádzajú  
o život. V mojej blízkosti zahynuli fantastickí ľu-
dia, ale nebyť takýchto ľudí, ľudstvo nepreplá-
va oceán, nedobilo by póly, neobjavilo by nič. 
• Máte horolezecký sen, ktorý ste si nesplnili?
Ľudský život je pre ambiciózneho človeka 
krátky. Boli ciele, na ktoré som nemal čas. 

A boli aj ciele, ktoré som nezvládol. Život je 
absolútna priorita aj v horolezectve. Mal som 
šťastie v horách. Prežil som 30 rokov aktív-
neho, ťažkého horolezectva bez jedinej ujmy  
na zdraví. Vyliezol som 350 ťažkých výstupov 
po celom svete, ale nemal som žiaden úraz, 
nezasypala ma lavína a nepadol na mňa serak, 
čiže ľadovcový blok. Horolezectvo nie je len fy-
zický výkon, ale aj poznatky z meteorológie, 
geológie, geografie, miestnych podmienok, 
klímy a mnoho ďalšieho, ale príroda je vždy sil-
nejšia a niekedy nestačí ani tá najdôkladnejšia 
príprava. Stalo sa to v roku 1988 na výstupe 
na Mount Everest. Bol som vedúcim výpravy, 
kedy sme chceli dosiahnuť vrchol tou najťaž-
šou, tzv. Boningtonovou cestou. Na útok vr-
cholu sa vydali štyria chlapci z výpravy, všetci 
dosiahli južný vrchol a Jozef Just sa dostal až 
na hlavný vrchol 8 848 metrov. Bol to ľudský 
výkon non plus ultra! Na zostupe však prišla 
hrozná víchrica, v ktorej sa všetci štyria stra-
tili. Tí chlapci boli moje horolezecké deti. Bol 
medzi nami úžasný vzťah. To bola rana, ktorá 
ma tak hlboko zasiahla, že nie je dňa, kedy by 
som sa k tejto udalosti nevracal. Vtedy som si 
povedal definitívne stop. 
• Ako to zvládala rodina? Báli sa o Vás?
Každý vrcholový športovec musí mať porozu-
menie v rodine. Samozrejme, že sa báli, rodi-
čia, manželka aj deti. Moje dve dcéry to zná-
šali ťažko. Keď som odišiel, Zuzanka chodila 
spávať do mojej skrine. No ale keď už dcéry 
boli staršie a vrátil som sa po pol roku, tak ma 
už vítali s otázkou: Ocino, čo si nám doniesol? 
• Kam chodíte teraz do prírody?
Na Silvestra som sa vyviezol na Pezinskú 
Babu. Vybral som sa lesným chodníkom, 
sám, nikde ani nohy. Prišiel som na takú hra-
nu, odkiaľ sa mi otvorila panoráma na údo-
lie a kontúry Malých Karpát. Slnko svietilo  
a viete čo som urobil, rozprestrel som náruč  
a nahlas som recitoval Hviezdoslavov Po-
zdrav: Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše 
pozdravujem vás! Takéto chvíle sú balzamom 
na moju dušu. Môj vzťah s prírodou nikdy ne-
skončí.   Rozprávali sa: Martina Ostatníková  
                                        a Csaba Vysztavel

ROZHOVOR

Ivan Fiala – legenda slovenského a svetového horolezectva
Koľko Senčanov vie, že starší pán, obyvateľ intímne do dvora orientovaného domčeka na Športovej ulici je ústrednou postavou 

československej horolezeckej generácie, ktorá svojho času patrila do absolútnej svetovej špičky? Ivan Fiala má za sebou 30 rokov 
aktívneho horolezectva, absolvoval 350 ťažkých výstupov po celej planéte. Popri stovkách výstupov v Tatrách a v Alpách liezol na Pa-
míre, v Nórsku, v Hidukúši, na Aljaške vystúpil na Mount McKinley, v Andách na Huascarán a Aconcaguu. V roku 1971 bol účastníkom 
výpravy na Nanga Parbat, kedy sa spolu s Michalom Orolinom stali prvými Slovákmi, ktorí dosiahli vrchol osemtisícovky. V roku 1976 

sa postavil na južný vrchol Makalu. Spoluorganizoval dve výpravy na Mount Everest v 80-tych rokoch. Bol vedúcim druhej výpravy  
v roku 1988, keď po dosiahnutí vrcholu Jozefom Justom vo víchrici zahynuli štyria naši špičkoví horolezci. Vtedy skončil s lezením.
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Mesto Senec, Komisia športu pri Mestskom za-
stupiteľstve vyhlási 15. marca 2017 o 17:00 mená 
najlepších seneckých športovcov za rok 2016  
v kinosále Mestského kultúrneho strediska  
v Senci. Športovcov, ktorí podali najlepšie výko-
ny v uplynulom roku a tradične bohatý sprievod-
ný program uvedie športový redaktor a moderá-
tor DIGI TV Filip Mentel. Počas februára prebeh-
ne na webstránke mesta Senec hlasovanie. Ob-
čania si budú môcť vybrať športového favorita, 
ktorý dostane Cenu internetového hlasovania  
v rámci galaprogramu Športovec roka 2016. 

Športovec roka 2016

Klub potápačov PICCARD SENEC 26. decembra 2016 organizoval tradičný koncoročný ponor do stude-
ných vôd Slnečných jazier, ktorý býva symbolickou rozlúčkou s rokom.

Zdroj: Piccard Senec

Maťo Homola na 2. mieste v pretekoch TCR Middle East v Dubaji!
Maťo Homola si na prvých pretekoch novo-
vzniknutého seriálu TCR Middle East napravil 
chuť po penalizácii v pretekoch č. 1 a skon-
čil na výbornom druhom mieste! Ešte kraj-
šie emócie priniesla dvojitá slovenská účasť  
na pódiu, keď si tretie miesto vyjazdil sloven-
ský pretekár Filip Sládečka, bývalý tímový ko-
lega Maťa Homolu. Maťove rozhodnutie štar-
tovať v tomto seriáli prišlo na poslednú chvíľu. 
„Som rád, že sa rodina TCR rozrástla o ďalší 
šampionát a ja túto aktivitu len a len podporu-
jem. Je to pre mňa veľmi dobrá príprava pred 
nadchádzajúcou sezónou TCR International 
Series 2017 a preto som po ponuke štarto-
vať neváhal a súhlasil s mojou účasťou,“ po-
vedal pred pretekmi Maťo Homola. Štartoval  
v tíme Engstler na Volkswagen Golf TCR. „Je 
to úplne iné auto ako SEAT - veľa sme museli 
pracovať na nastavení. Setup sme radikálne 
menili až do pretekov, čo je dôvod, že som 
nemal vždy tie najlepšie časy. Riešili sme aj 
nejaké technické problémy s palivovým čer-
padlom.“ Nakoniec štartoval z prvého radu  
a druhého miesta. „Mal som výborný štart,  
no nakoniec sa ukázal ako predčasný, čo som 

si najprv ani nevšimol,“ skonštatoval Maťo 
Homola. Následkom tohto dostal trest pre-
jazdom boxovou uličkou a prepadol sa na po-
sledné miesto. „Išiel som naplno, bol som aj 
najrýchlejší na celej trati, stačilo to na celkové 
6. miesto,“ zhodnotil prvé preteky slovenský 
pretekár. 
 V druhých pretekoch mal Maťo Homola fan-
tastický štart a posunul sa hneď o niekoľko 
priečok vpred. Tieto preteky boli divácky sku-
točne atraktívne, plné kontaktov a veľkých 
bojov. Maťo sa neustále držal na popredných 

priečkach, rovnako ako slovenský kolega, 
Filip Sládečka. Maťo sa dostal aj do vede-
nia, no v 10. kole o 1. miesto prišiel. „Záver 
pretekov bol skutočná lotéria. Raz prvý, raz 
tretí, potom zase druhý. Množstvo kontaktov,  
no skutočne ma to bavilo a bolo to takpo-
vediac na úrovni TCR International Series.  
Pre mňa boli tieto dva dni fantastickou prípra-
vou pred nadchádzajúcou sezónou. Ďakujem 
za príležitosť nielen tímu Engstler, ale aj pro-
motérom TCR,“ povedal po úspešných dvoch 
dňoch Maťo Homola. Zdroj: matohomola.sk
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Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec sa 
v dňoch 10. – 11. novembra 2016 zúčastnila 
19. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných 
firiem v Bratislave. Po minuloročnom ocene-
ní sme sa s plným nasadením pripravovali na 
tohtoročný veľtrh, ktorý je na Slovensku svo-
jou úrovňou a veľkosťou jedinečný. Našu ško-
lu v konkurencii viac ako 60 cvičných firiem, 
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, pre-
zentovala cvičná firma triedy IV. E študijného 
odboru školy podnikania s názvom PROMO-
TION AGENCY PA, s. r. o.  
Cvičné firmy prezentovali svoje produkty  
vo výstavných stánkoch v areáli Incheby, 
využijúc katalógy, akciové letáky, reklamné 
predmety a ďalšie dostupné marketingové 
nástroje súčasnej doby. Žiaci si otestovali 
svoje vedomosti i schopnosti (zručnosti?) pri 
vedení obchodných rozhovorov s potenciál-
nymi zákazníkmi. 
Seneckí študenti boli s ponukou služieb svojej 
reklamnej agentúry natoľko presvedčiví, že sa 
našli aj zákazníci, ktorí by si reklamu aj sku-
točne objednali. Súčasťou veľtrhu boli viaceré 
súťaže.  V kategórii „Elektronická prezentácia 
cvičných firiem“ Dominika Bodišová a Roman 

Javorka upútali spomedzi všetkých súťažia-
cich najviac.  Svojou prezentáciou pritiahli 
pozornosť odbornej poroty nielen po estetic-
kej, ale i obsahovej stránke a cvičná firma tak 
získala vo veľkej konkurencii prvé miesto. 
V dňoch 8. – 9. decembra 2016 sa senecká 
SOŠ zúčastnila 5. Mezinárodního veletrhu 
fiktivních firem v Olomouci. Skvelé umiestne-
nia na stupni víťazov v minulom ročníku boli  
pre nás výzvou opätovne si overiť svoje 
schopnosti, kreativitu, komunikatívnosť aj  
v ďalšom ročníku. Veľtrhu sa zúčastnilo 40 
cvičných firiem, z toho 16 zahraničných. Slo-
vensko zastupovala iba naša cvičná firma 
PROMOTION AGENCY PA, s. r. o. Zapojili 
sme sa do väčšiny súťažných kategórií vďaka 
dlhodobej tímovej príprave pod vedením uči-
teľky odborných ekonomických predmetov 
 Ing. Jarmily Krasňanskej. Súčasťou prípravy 
bola aj exkurzia vo výrobnom podniku SNICO, 
s. r. o. v Liptovskom Mikuláši. Osobnú pod-
poru a pomoc našej výprave poskytla svo-
jou účasťou aj samotná pani riaditeľka školy 
Ing. Ľubomíra Hrubanová. Osobitné poďako-
vanie patrí aj firme SNICO, s. r. o., ktorá nás 
sponzorsky podporila.

V kategórii „Najlepší reprezentant“ získal Ro-
man Javorka druhé miesto za svoje presved-
čivé vystupovanie nielen pri prezentácii, ale aj 
za prácu vo výstavnom stánku, kde preukázal 
svoje obchodné schopnosti.
V kategórii „Najlepšia firma“ sa cvičná firma 
PROMOTION AGENCY PA, s. r. o. umiestnila 
na skvelom druhom mieste vďaka výbornej  
znalosti ponúkaných služieb, komunikácii  
s klientom, propagačným materiálom, akci-
ám a celkovému zladeniu výstavného stánku  
s predmetom  podnikania po estetickej i ob-
sahovej stránke. Účasťou na medzinárodnom 
veľtrhu študenti i pedagógovia opäť načerpali 
nové skúsenosti a námety pre prácu v cvičnej 
firme. Veľtrh bol hodnotným prínosom hlavne 
pre jeho aktívnych účastníkov, reprezentan-
tov cvičných firiem. Vďaka nášmu úsiliu sme 
získali osobné pozvanie na veľtrh cvičných 
firiem do Ruska. Nadviazanie nových kon-
taktov a načerpanie skúseností, zručností sú 
dobrou prípravou pre budúce uplatnenie žia-
kov na trhu práce.

Ing. Jarmila Krasňanská
Stredná odborná škola Senec
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Rok 2016 sa zapíše k najúspešnejším nielen  
v histórii FootGolfového klubu Senec, ale 
FootGolfu na Slovensku vôbec. Latka bola  
v tomto roku nastavená veľmi vysoko. Prekonať 
ju nebude ľahké, ale presne takéto výzvy nás 
posúvajú vpred a stávame sa ešte lepšími. A to 
preto, že sme dosiahli tieto najväčšie úspechy:
•  Majstrovstvá sveta v Argentíne: Ján Kozák 
ml. sa umiestnil na 3. mieste z takmer 230 hrá-
čov z 26 krajín sveta a stal sa najlepším Eu-
rópanom. Team Slovenska zložený z hráčov 
klubu FootGolf Senec (Kozák, Fodrek, Bartko, 
Gubáni, Tengeri) skončil medzi krajinami na 6. 
mieste a zanechal za sebou svetové FootGol-
fové veľmoci ako Švajčiarsko, Francúzsko, Ma-
ďarsko, a iné. 
(www.facebook.com/FootgolfWorldCup2016)
• Európska FootGolfová Tour: Tomáš Bartko 
skončil v 3. ročníku tejto súťaže z takmer 800 
hráčov z celého sveta na 8. mieste a naša 
Rebeka Režná medzi ženami skončila dru-
há! Slovensko, hlavne vďaka hráčom z nášho 
klubu (najpočetnejšia účasť v Tour) skončilo  
na 6. mieste z 31 krajín sveta 
(www.europeanfootgolf.com)
• Slovenská FootGolfová Tour: Klub FootGolf 
Senec získal triple - Tomáš Bartko (muži), Re-
beka Režná (14-ročná v kategórii žien) a Sam-
ko Režný (juniori) sa stali Majstrami Slovenska. 
(www.facebook.com/SlovakFootgolf)
• Naša NAD-RESS FOOTGOLFOVÁ LIGA  
a ďalšie turnaje a akcie: V roku 2016 sme spolu 
zorganizovali 15 akcií - turnajov a promo podu-
jatí, na ktorých sa zúčastnili hráči i zo zahrani-
čia a spolu ich bolo viac ako 500. Zorganizovali 
sme historicky prvé FootGoflové El Clásico (fa-
núšikovia FC Barcelona vs. fanúšikovia Realu 
Madrid FC), ktoré sa doteraz nikde na svete 
neodohralo. 
(www.facebook.com/FootGolfSenec)

• Medzinárodná zimná FootGoflová Tour 
2016/2017 (Maďarsko, Slovensko, Rakúsko): 
Má za sebou už 4 kolá a ešte ju čakajú ďalšie  
4 a finále klubov v roku 2017. Klub FootGolf Se-
nec je zo 16 klubov z 3 krajín na 1. mieste a aj 
naši hráči a hráčky sú na popredných pozíci-
ách v jednotlivých 5 kategóriách. 
(www.footgolfbajnoksag.hu)
V roku 2017 nás v klube čaká veľa práce v 

oblasti mládeže a prvýkrát v histórii  FootGol-
fu SVETOVÁ TOUR. Vybrali sme sa správnou  
a úspešnou cestou, v ktorej chceme pokra-
čovať a stále sa zlepšovať, reprezentovať náš 
klub, mesto Senec a samozrejme hlavne aj 
Slovensko. Touto cestou ďakujeme všetkým,  
ktorí nám pomohli, ale i tým, ktorí nám pomôžu 
v ďalších rokoch v naplnení našich cieľov.

vedenie klubu FootGolf Senec 

FootGolf klub Senec – Neskutočný rok 2016

Cvičná firma zo Strednej odbornej školy v Senci opäť na stupni víťazov
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6. januára 2017 sa tradične otvára nový rok 
podujatí v Senci Trojkráľovým kúpaním ľado-
vých medveďov. Tento rok ich prišlo okúpať 
sa do vôd Slnečných jazier 133 (z toho 30 
žien) z Bratislavy, Serede, Trnavy, Nitry, Bá-
noviec nad Bebravou, Novej Bane, Ostratíc 
a ďalších miest. Senecké ľadové medvede 
prišli v počte 11. Všetkých na úvod privítal 
primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál, ktorý 
s úsmevom zaprial všetkým, aby bol nový rok 
2017 lepší ako bude.

Dva dni pred podujatím pomáhali hasiči  
z Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru s prípravou. Vysekávali 16 
centimetrov hrubý ľad a pripravovali miesto 
na kúpanie.
V chladnom počasí mohli byť ľadové medve-
de vo vode maximálne 22 minút, počas kto-
rých vydáva telo toľko energie, ako drevoru-
bač v lese za dva dni práce. Vydržať vo vode 
dlhšie ako je tento limit už nie je bezpečné, 
pretože môžu nastať zmeny vo vnímaní rea-

lity, čo môže nebezpečné aj pre trénované 
ľadové medvede. 14 ľadových medveďov vy-
držalo vo vode až do konca, celých 22 minút.
Zaujímavosťou je, že najmladší účastníci - 
dvojčatá - mali v deň konania kúpania naro-
deniny, 6 rokov. Ich otec ich k otužovaniu už 
dlhšie vedie, preto sa mohli zúčastniť trojkrá-
ľového kúpania.
Seneckí organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu, najmä mes-
tu Senec, Správe cestovného ruchu Senec  
a Mestskému kultúrnemu stredisku za naj-
väčšiu podporu tohto krásneho podujatia, 
ktoré priláka na Slnečné jazerá v každom 
počasí množstvo divákov a aj záujem médií.

Text a foto: MO

Trojkráľové kúpanie prilákalo 133 ľadových medveďov do vôd Slnečných jazier

Hasiči a rok 2016
Za obdobie roka 2016 uskutočnili príslušníci 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku z hasičských staníc  
v Pezinku a v Senci spolu 678 výjazdov.  
V okrese Pezinok to bolo 353. Z celkového 
počtu výjazdov bolo k požiarom 223 (okres 
Pezinok 114, okres Senec 109). Technických 
zásahov bolo 203 a zásahov pri dopravných 
nehodách bolo 119 (okres Pezinok 84 a okres 
Senec 115). Pri úniku nebezpečných látok za-
sahovali hasiči 14 krát. Pre zvýšenie odbor-
ných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili 
hasiči 18 taktických a previerkových cvičení. 
Celková priama škoda pri požiaroch bola  
269 650 eur. Rýchlym a profesionálnym zása-
hom uchránili hasiči pri požiaroch 1 468 675 
eur.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj 
naďalej fajčenie, vypaľovanie trávy a suchých 
porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
Podľa štatistického zisťovania najviac požiarov 
vzniklo medzi 13 – 14 (12 požiarov) a 15 – 16 
hodinou (11 požiarov), viď. grafické znázorne-
nie počtu požiarov v priebehu 24 hodín. 

Neoddeliteľnou súčasťou okresného riaditeľ-
stva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré 
vykonáva kontrolnú činnosť u právnických 
a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach 
vo veciach zvereného výkonu štátnej správy 
na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje 
projektové dokumentácie stavieb z hľadiska 

požiarnej bezpečnosti. Taktiež prejednáva 
priestupky voči fyzickým osobám a ukladá po-
kuty za porušenie predpisov na úseku ochra-
ny pred požiarmi.
Za obdobie roka 2016 bolo vykonaných spolu 
218 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo 
zistených 1409 nedostatkov. Hlavným zame-
raním kontrolnej činnosti bolo zabezpečenie 
ochrany pred požiarmi v objektoch právnic-
kých osôb a fyzických osôb - podnikateľov, 
ktorí poskytujú ubytovacie služby. Pri kon-
trolách boli uložené 2 pokuty a uložená bola  
1 bloková pokuta. V oblasti stavebnej pre-
vencie (stavebné, kolaudačné konania) vy-
dalo okresné riaditeľstvo 1419 stanovísk.  
Na obciach bolo vykonaných 12 komplexných  
a 4 následné kontroly.
V preventívno - výchovnej oblasti okresné 
riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, 
mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľ-
nou požiarnou ochranou Pezinok - mesto, 
Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pe-
zinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku, 
bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy sväté-

ho Floriána – patróna hasičov sa uskutočnili 
na námestí v Pezinku, kde bola prezentova-
ná práca hasičov, technika a ukážky polície. 
Oddelenie požiarnej prevencie zorganizovalo 
v júni súťaž pre školákov, ktorá pozostávala 
zo štyroch disciplín – vedomostný test, hod 
loptičkou na cieľ, skladanie puzzle a strieka-
nie vodou na cieľ. Tak ako v rokoch minulých 
aj v roku 2016 vykonávali príslušníci besedy 
spojené s ukážkami práce hasičov a techniky 
priamo na základných a materských školách 
okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasič-
ských staniciach v Pezinku a v Senci. 
Podobnými akciami by sme chceli prispieť  
k informovanosti detí a občanov o fyzicky  
ale aj psychicky náročnej práci hasičov aj  
v roku 2017. 
Zároveň by sme chceli občanom popriať v no-
vom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a porozu-
menia a aby sa s hasičskou technikou stretá-
vali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach  
a aby pomoc hasičov potrebovali čo najme-
nej. 

e.o.

Hasiči a rok 2016 
  

   Za obdobie roka 2016 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského 
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dopravných nehodách bolo 119 (okres Pezinok 84 a okres Senec 115). Pri úniku 
nebezpečných látok zasahovali hasiči 14 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej 
zdatnosti uskutočnili hasiči 18 taktických a previerkových cvičení.  

Celková priama škoda pri požiaroch bola 269 650 €. Rýchlym a profesionálnym 
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deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok - mesto,  
Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a  Malokarpatským múzeom v Pezinku,    
bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna hasičov sa uskutočnili na 
námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná  práca hasičov, technika a ukážky polície. 
Oddelenie požiarnej prevencie zorganizovalo v júni  súťaž pre školákov, ktorá pozostávala zo 
štyroch disciplín – vedomostný test , hod loptičkou na cieľ, skladanie puzzle a striekanie 
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