15. marca sa dozvieme, kto je Športovcom roka mesta Senec za rok 2016
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Na jar budeme upratovať v záhradách
S príchodom jari sa záhradkári tešia zo slnka
a pekného počasia. Chystajú sa do svojich
záhrad, aby v nich po zime upratali a pripravili priestor na výsadbu, ktorá im bude robiť
radosť počas celej vegetačnej časti roka.
Medzi prvé práce bude patriť upratovanie.
Ako každý rok aj teraz môžeme využiť jarné upratovanie - veľkokapacitné kontajnery
na štyroch miestach v Senci, vykladanie
zviazaných otiepkov konárov pred rodinné
domy dokonca v dvoch termínoch a dokonca sa začne aj odvoz tzv. BRKO - biologicky

rozložiteľného komunálneho odpadu.
BRKO majú Senčania možnosť likvidovať
troma spôsobmi:
• prihlásiť sa do 15.3. na odvoz bioodpadu
(mail: casnat@senec.sk (do mailu uveďte
aj vaše telefónne číslo), tel.: 02/20 205 118),
na skládke komunálneho odpadu Červený
majer si následne môžete zakúpiť špeciálny
240 l kontajner na bioodpad v cene cca 45
eur s DPH. Kontajnery majú byť jednotné,
aby nenastali komplikácie so zvozom. Odvoz BRKO, ktorý potom už platí mesto, bude

od apríla raz za týždeň.
• kompostovať - stačí vyplniť Dohodu
o domácom kompostovaní na www.senec.sk
a na adresu nemethovas@senec.sk ju poslať oskenovanú alebo osobne priniesť
v dvoch exemplároch do podateľne.
• využívať Zberný dvor - vhodné najmä
pre majiteľov bytov a malých záhrad.
Triediť odpad už nie je dobrovoľné, je to
povinnosť. Zapojte sa aj vy, aby sme boli
mestom so zodpovednými obyvateľmi, ktorým záleží na životnom prostredí.
MO
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Poslanci najviac diskutovali o kruhovej križovatke z Pezinskej ulice na diaľnicu
Februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci nemalo v programe veľký počet bodov, tém v meste je však vždy
dosť, preto skončilo tesne pred 18:00. Po
informácii primátora o dianí v meste Senec
za ostatné obdobie oboznámil poslancov
s bezpečnostnou situáciou v meste a okrese Senec riaditeľ ORPZ v Senci plk. JUDr.
Dušan Valek. Zaujímavosťou je, že polícia
monitoruje aj sociálne siete a z nich sa dozvedela, že na apríl sú ohlásené ďalšie tuningové preteky. ORPZ Senec bude opäť
robiť potrebné opatrenia, aby demotivovala
organizátorov a zabezpečila bezpečnosť na
cestách a pokoj v meste. Riaditeľ prezentoval aj grafy s číslami o počte trestných činov
ako aj štatistiku ich objasnenosti, ktorá je
už viac rokov veľmi dobrá. Poslanci schválili názvy nových ulíc, ktoré sú podľa vtákov
žijúcich v meste. Poslanec Maglocký uviedol, že by mohli byť ulice nazvané aj podľa
ďalších miestnych vtákov, ktorými sú napríklad aj vlha, jarabica alebo bažant. Kriticky
sa vyjadril aj k sídlisku, kde je hniezdisko
včelárika. Pri návrhu na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2017 sa prihlásila poslankyňa
Gábrišová Košecová, ktorá dala návrh, aby
sa na Seneckom lete dobrovoľníci venovali
mladistvým pod vplyvom alkoholu a iných
omamných látok, čo vedenie mesta privítalo. Poslanci vzali na vedomie informáciu
o výsledku kontroly NKÚ SR zameranej na

verejné financie, majetok a plnenie opatrení
z predchádzajúcich kontrol. Predstavitelia
mesta boli spokojní s tým, že zistenia, ku
ktorým kontrola NKÚ dospela, nepoukázali
v žiadnom prípade na porušenie finančnej
disciplíny zo strany mesta, kontrolné zistenia sa týkali iba tzv. „kozmetických“ pochybení. Poslankyňa Hudáková vyjadrila svoju
nespokojnosť voči kontrolným postupom
NKÚ a jeho zisteniam, ktoré podľa jej vyjadrenia nie sú dostatočné.
Veľká diskusia sa rozpútala pri návrhu
na uzavretie zmluvy o budúcej darovacej
zmluve so spol. Torona, s.r.o. Jedná sa
o okrajové časti pozemku, ktorý zasahuje
do záujmovej oblasti plánovanej výstavby
rozšírenia kruhovej križovatky z Pezinskej
ulice na diaľnicu. Na dotknutý pozemok
vyhlásil BSK ešte v roku 2016 verejnú obchodnú súťaž. Spoločnosť Torona, s.r.o.
bola úspešným uchádzačom a jej podnikateľským zámerom je na pozemku postaviť
bezdotykovú autoumyváreň. Poslanec Černay vyhlásil, že takéto riešenie nepodporí,
pretože tento pozemok BSK vôbec nemá
predávať. Poslankyne Turanská, Némethová a Hudáková sa tiež postavili proti predaju
pozemku. Poslankyňa Hudáková uviedla,
že poslankyňa Gabriella Németh v pléne
BSK hlasovala za predaj. Vicežupanka Németh vyhlásila, že pani Hudáková zavádza,
nakoľko o predaji sa ešte nerokovalo a ona
hlasovala za vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže vtedy, keď ešte nikto nemal informá-

ciu o tom, že okrajové časti predmetného
pozemku zasahujú do plánovanej kruhovej
križovatky. Zároveň vyhlásila, že na rokovaní zastupiteľstva BSK nepodporí tento
predaj a urobí všetko preto, aby súťaž bola
zrušená. Poslanec Bittner navrhol, aby primátor požiadal poslancov BSK, aby vždy pri
predajoch pozemkov v našom meste informovali najprv mesto. Výsledkom rokovania
bolo, že sa MsZ uznieslo ad1) na tom, že
žiada BSK, aby zrušil vyhlásenú VOS a ad2)
v prípade že župní poslanci zamietnu žiadosť MsZ v Senci, tak potom mesto pristúpi
k uzavretiu „preventívne“ vytvorenej zmluve
o budúcej zmluve, na základe ktorej by sa
mesto dostalo k chýbajúcim častiam pozemku, ktoré by v budúcnosti boli potrebné
k realizácii rozšírenia kruhového objazdu.
BSK na základe písomnej žiadosti mesta
a požiadavky vicežupanky Gabrielly Németh, aby sa VOS zrušila a tento predaj
sa neuskutočnil, na svojom zasadnutí
17.02.2017 tento bod stiahol z rokovania župného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo schválilo aj informáciu o plnení bodov zmluvy o
vzájomnej spolupráci medzi mestom Senec
a spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Spoločnosti sa až od nového roka
podarilo zariadiť, že komunálny odpad mesta Pezinok sa vozí do Dubovej. Spoločnosť
však nezabezpečila pasportizáciu zberných
nádob a doteraz nevybudovala triediacu linku. Viac sa dozvieme priamo zo záznamu
na www.zastupiteľstvo.sk.
MsÚ v Senci

Elektronické služby mesta Senec
Mesto Senec zavádza elektronické služby
pre občanov a podnikateľov. Vyplýva to aj
zo zákona 305/2013 Z.z. o eGovernmente.
Tento zákon definuje komunikáciu občana
a právnických osôb smerom k samospráve
a zároveň povinnosti komunikácie samosprávy smerom k občanom a právnickým
osobám.
Mesto Senec zavádza informačný systém
ESMAO, ktorý poskytuje elektronické formuláre pre viac ako 100 elektronických
služieb mesta, je integrovaný so systémom
ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy)
www.slovensko.sk a informačným systémom mesta Senec na správu daní, poplatkov, majetku a ostatných mestských agiend.
Systém ESMAO poskytuje jednoduchú navigáciu pre využívanie elektronických služieb,
systém nápovied, návodov na ich použitie,
pomáha pri vypĺňaní elektronických formulárov. Elektronické služby bude možné využívať nonstop. Podať žiadosti, skontrolovať
stav svojich podaní, alebo skontrolovať svoje nedoplatky voči samospráve bude možné kedykoľvek, z pohodlia domova, mimo
úradných hodín, prostredníctvom internetu
bez osobnej návštevy Mestského úradu.
Na vytvorenie elektronického podania je
potrebné mať elektronický občiansky preukaz. Nové, elektronické Občianske preuka-

zy s čipom sú vydávané od decembra 2013
a v súčasnosti ich používajú už napríklad
konatelia právnických osôb. Elektronický
kontaktný čip je bezpečným úložiskom elektronickej identity občana a dôveryhodným
prostriedkom pri prístupe k elektronickým
službám. Na podpisovanie elektronicky podaných žiadostí, ktoré budú požadovať podpis, je potrebné mať aj certifikát s elektronickým podpisom, o ktorý občan požiada spolu so žiadosťou o vydanie elektronického
občianskeho preukazu. Pre prihlasovanie
do systému ESMAO je potrebné sa prihlásiť
cez portál www.slovensko.sk, cez ktorý je aj
prístup do osobnej elektronickej schránky
občana.
Elektronické služby sú dostupné cez
bežný internetový prehliadač. Prístupovou bránou je portál ESMAO, pod linkom
https://senec.esmao.sk, kde je už spustená pilotná prevádzka služieb mesta
Senec a odoslané žiadosti budú už od
1.3.2017 aj riadne vybavované.
Elektronické podania vytvorené a odoslané pomocou elektronického občianskeho
preukazu majú rovnakú právnu váhu ako
klasické listinné podania. Pri prihlásení na
portál systém vyzve občana na overenie

identity občianskym preukazom. Formuláre
sú štruktúrované logicky a obsahujú aj nástroje na pomoc pri ich vypĺňaní. Za obsah
informácií uvedených do podania zodpovedá aj naďalej občan vytvárajúci podanie.
Elektronické služby mesta Senec sú rozdelené do viacerých obsahových oblastí
ako napr. dane a poplatky, sociálne veci,
životné prostredie, doprava a komunikácie,
cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup
k informáciám vrátane volieb, či verejných
financií.
Elektronizácia prinesie minimalizovanie
administratívnej záťaže, časovú a finančnú
úsporu na strane samosprávy aj občanov.
Občan bude mať vždy prehľad o stave vybavovania svojho podania a bude vidieť, čo
sa s podaním deje. Správne poplatky budú
pri elektronickom podaní nižšie. Pri elektronickej komunikácii už nebude potrebné dokladať potvrdenia výpisov z registrov iných
verejných inštitúcií.
Mesto Senec pripravuje zároveň aj spustenie nového portálu mesta, kde na adrese
www.senec.sk bude onedlho v prevádzke
nová oficiálna stránka mesta Senec. O systéme ESMAO a elektronických službách
budú priebežne zverejňované informácie na
webovej stránke mesta.
Štefan Pap
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Milí Senčania,
sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť kvalitné bývanie vytvorené
pre spokojný život v novej štvrti v blízkosti Senca.
k l e n www.kvalitnedomy.sk
otníctvo

klenotníctvo

Zlaté detské náušnice od 68,-

Odborne nastrelujeme
náušnice aj bábätkám...
ˇ
SENEC, Lichnerova 35 ...už 20 rokov!

BRATISLAVA, Laurinská 15

www.amarione.sk

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

Mesto Senec príjme do pracovného pomeru na zastupovanie

upratovačku

Termín nástupu: ihneď alebo dohodou
Kontakt: Jana Maczeáková, t.č. 02/20205132,
e-mail: maczeakovaj@senec.sk

Prednáška o kompostovaní a vermikompostovaní

25.3.2017 o 13:30 sa v Obecnom Klube obce Blatné uskutoční prednáška na tému Kompostovanie a Vermikompostovanie. Záujemcovia
o kompostovnie sú vítaní. Na otázky odpovedia prítomní odborníci. MG

Jarné upratovanie bude 25. marca, konáre zviazané do otiepkov sa budú zbierať dvakrát
Odvoz otiepkov s konármi
Odvoz biologicky rozložiteľných odpadov, čiže najmä konárov
orezov zo záhrad a parkov, mesto Senec podľa zákona o odpadoch zabezpečí v nasledovných termínoch:

MAREC - územie mesta Senec: 20. – 21. 3. 2017
APRÍL - územie mesta Senec: 3. – 4. 4. 2017

Občania sú povinní orezy a konáre (max. 1,5 m dlhé) zviazať špagátom, nie drôtom, a vyložiť pred svoj rodinný dom najskôr deň
pred plánovaným dňom odvozu.
Vykladanie orezov na verejných priestranstvách v iných termínoch ako je to vyššie uvedené a po stanovených termínoch je
zakázané a bude to považované za priestupok podľa §115 odst.
1, písm. „a“ zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nebezpečný odpad - 20.3. - 5.4. na Kalinčiakovej
Nebezpečný odpad (staré postreky, farby, motorové oleje...)
bude možné odovzdať v termíne od 20.3. do 5.4.2017 v objekte
Údržby mesta na Kalinčiakovej ulici 19, kde bude pristavený špeciálny kontajner.

Jarné upratovanie - 25. marca
Veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad budú pristavené
25.3.2017 na nasledovných stanovištiach:

Ulica Fraňa Kráľa – pri jazierku Kövécstó
Záhradnícka ulica - na konci
Kalinčiakova ulica - pri trafostanici
Vodná ulica - parkovisko
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Je Vaše dieťa pripravené na školu?

Pre rodičov 6-7 ročných detí nastáva čas zamyslieť sa, či je ich dieťa pripravené do školy.
Zvládnutie nástupu do školy je podmienené nadobudnutím kompetencií súvisiacich
so zrením v niekoľkých oblastiach: telesnej, citovej pracovno-motivačnej, sociálnej
a kognitívnej. Čo to znamená? Fyzická zrelosť
je individuálna, okrem výšky a váhy dieťaťa,
ktorú posudzuje lekár, je dôležité, aby dieťa
bolo dostatočne silné, zdravé, aby dokázalo
zvládnuť požiadavky v škole bez výraznejších
prejavov únavy a výkyvov zdravotného stavu.
Je potrebné zvážiť, že napr. dlhodobo zhoršený zdravotný stav, očakávané operačné výkony, dĺžka liečebných pobytov a pod., do akej
miery ovplyvnia jeho školskú úspešnosť. Telesná zrelosť však sama o sebe nie je spoľahlivým ukazovateľom pripravenosti. Prvák musí
byť schopný zvládnuť aj ďalšie nároky: prispôsobiť sa na prácu v skupine detí pod vedením
autority - učiteľa, rozoznať správne jednanie
od nesprávneho, byť dostatočne samostatné,
vedieť úspešne zvládnuť drobné neúspechy,
ktoré ho v škole stretnú a citovo primerane
reagovať na požiadavky bez prejavov hnevu,
agresivity alebo iných neprimeraných reakcií.
Mal by už prejavovať viac záujmu o činnosti
školského typu. Zvýšená hravosť charakteristická pre predškolský vek musí pomaly ustúpiť
do pozadia. Dieťa sa v škole a doma postupne naučí plniť si školské povinnosti a odkladať
bezprostredné priania. To vyžaduje od dieťaťa
určitý stupeň pozornosti, vôle a sebaovládania, citovej rovnováhy a stability a od rodičov
mieru trpezlivosti, dôslednosti a zavedenie režimu s vhodným pomerom voľného času a oddychu a času určeného na školskú prípravu.
Ku kognitívnym prejavom dozrievania detí
a ich pripravenosti na školu patrí aj stav ich
reči: úroveň vývoja reči, chápania pojmov,
schopnosti dohovoriť sa dostatočnou slovnou
zásobou. Dobrá znalosť vyučovacieho jazyka
je podmienkou zvládnutia učebnej látky. Centrálny nervový systém musí dozrieť natoľko,
aby bol prváčik schopný v 1. ročníku sa naučiť
základy čítania, písania, počítania. K tomu je
potrebná vyspelosť zrakového a sluchového
vnímania, schopnosť dobrej úrovne zrakovej
a sluchovej diferenciácie, súhry a vnímania,
jemnej motoriky, pozornosti a pamäti.
Vzhľadom k náročnému trendu výuky, nárokov učebných osnov základných škôl, výučby
cudzieho jazyka od prvých ročníkov, je posúdenie zrelosti dieťaťa na nástup do školy
nevyhnutnosťou. Každé dieťa má právo na vyšetrenie školskej zrelosti pred zaškolením. Rodičia by si toto právo nemali nechať vziať napr.
rôznymi radami z prostredia, ktoré s určitosťou tvrdia, že jeho dieťa je šikovné, že takéto
posúdenie odborníka nepotrebuje.
Často sa rodičia zbytočne obávajú vyšetre-

nia školskej pripravenosti, ktoré je časovo
i emocionálne pre dieťa nenáročné. Negatívny výsledok vyšetrenia znamená pre rodičov
a dieťa len toľko, že dieťaťu sa odloží školská dochádzka o jeden školský rok a bude
pokračovať v dochádzke do materskej školy,
nakoľko niektoré oblasti jeho vývinu ešte nie
sú celkom pripravené na zvládnutie požiadaviek výchovno-vyučovacieho procesu v škole.
O rok dieťa bude pripravenejšie, vyzretejšie
a jeho nástup a práca v škole bude oveľa
úspešnejšia a prinesie dieťaťu i rodičom viac
pozitívnych zážitkov a emócií.
Zákonom ustanovenou vekovou hranicou
na vstup do školy je 6 rokov, ktorú dieťa dosiahne do 1. septembra 2017. Na zápisoch detí
do prvých ročníkov škôl sa zúčastnia odborní zamestnanci – psychológovia z CPPPaP.
V materských školách rodičia dostanú tiež
prvé informácie o vyšetreniach školskej pripravenosti, ktoré urobia odborní pracovníci
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len Centrum)
v Senci. V materských školách už t. č. prebiehajú odborné prednášky s cieľom poskytnúť rodičom budúcich prváčikov základné informácie.
Rodičia by mali vedieť, že tieto služby sa poskytujú zadarmo a že môžu prihlásiť svoje dieťa na vyšetrenie školskej pripravenosti priamo
v Centre telefonicky na č. 02/45926708 alebo
prostredníctvom riaditeľstva materskej školy,
ktorú dieťa navštevuje.
Každý rodič má právo rozhodnúť sa, či sa vyšetrenie školskej pripravenosti jeho dieťaťa má
uskutočniť v priestoroch materskej školy alebo
individuálne, v CPPPaP v Senci na Lichnerovej
ulici č 61.
Sú aj deti, u ktorých rodičia alebo pedagógovia pozorujú výrazné prejavy pripravenosti
na školu ešte pred dosiahnutím 6. roku života,
prípadne intelektové nadanie a rodičia majú
záujem o ich predčasné zaškolenie. Sú to
deti, ktoré budú mať 6. narodeniny až v septembri – októbri 2017. Ich rodičia majú zákonom stanovenú povinnosť doložiť riaditeľovi
základnej školy, do ktorej sú zapísané, potvrdenie z CPPPaP o absolvovaní vyšetrenia
školskej pripravenosti dieťaťa. V potvrdení má
byť uvedené odporúčanie z CPPPaP o vhodnosti „predčasného zaškolenia do 1. ročníka.“
V prípade, že sa zápis do 1. ročníka ZŠ uskutoční skôr než vyšetrenie školskej pripravenosti dieťaťa, zápis bude podmienečný a rodič
riaditeľovi základnej školy doloží odporúčanie
na predčasné zaškolenie dieťaťa dodatočne.
Až potom rozhodne riaditeľ o prijatí.
U detí, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevovali materskú školu je spravidla nevyhnutné,
aby absolvovali vyšetrenie školskej pripravenosti. Rodičia by mali dieťa na vyšetrenie objednať pred zápisom.

Vstup do školy a s tým súvisiace zmeny v živote dieťaťa a celej rodiny, prinášajú nielen
starosti, ale aj rozvoj: vedomostí, poznania
a skúseností dieťaťa, ktoré sú dôležité pre jeho
ďalší život. Preto prajem všetkým budúcim
prváčikom dobrý štart.

Čo by mal vedieť prváčik:
• Každý prváčik musí byť pred nástupom
do školy dostatočne samostatný: musí chodiť
sám na WC, vedieť sa obliecť, zapnúť si gombíky, zips, zviazať šnúrky a vedieť sa sám pobaliť.
• Musí vedieť správne uchopiť predmety
do rúk a taktiež ich následne správne používať.
• Musí správne držať pero alebo ceruzku,
aby vedel dobre písať.
• Musí mať dobre vyvinutú jemnú motoriku,
má vedieť používať pravítko, nožničky, štetec
a ostatné predmety.
• Musí súvisle rozprávať, spájať aj náročnejšie
vety a vyslovovať slová správne.
• Ak má nejakú rečovú poruchu, je potrebné
s ním čo najskôr navštíviť logopéda.
• Musí mať dobre vyvinutú pozornosť.
• Má zručne pracovať na všetkých ručných
prácach a vedieť narábať s nožnicami, lepidlom
a štetcami. Strihanie by už mal v tomto veku
dôsledne zvládnuť.
• Musí dieťa ovládať aj základné počty: vyrátať
všetky číslice od jedna do desať alebo viac
• Musí presne rozumieť daným číslam a vedieť
ich ukázať napr. na počte predmetov.
• Musí vedieť vymenovať všetky základné farby, ale taktiež ich pridať k charakteristickým
predmetom.
• Musí vedieť správne pomenovať rôzne predmety
• Mal by mať už len malé medzery v slovnej
zásobe a to len pri menej frekventovaných slovách alebo predmetoch.
• Má mať dieťa dobre vyvinutú pamäť, inak
môžu nastať problémy s učením.
• Mal by vedieť naspamäť nejaké pesničky
a básničky.
• Po prečítaní napr. rozprávky by mal vedieť
zopakovať časť informácií (obsah)
• Pred nástupom do školy dieťa nemusí vedieť
celú abecedu ani vedieť samostatne čítať.
• Je v poriadku, ak už rozoznáva niektoré tvary
písmen (z krstného mena a taktiež by mal poznať tvary základných desiatich čísel).
• Mal by sa dobre orientovať v priestore
a čase: zapamätať si miesta, po ktorých sa pohyboval, dobrá orientácia prispieva k rozvoju
samostatnosti, logického myslenia.
• Je tiež dôležité, aby sa dieťa vedelo dobre
a dostatočne dlho sústrediť na svoju činnosť.
PhDr. Marcela Gáliková,
riaditeľkaCPPPaP v Senci
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BRATISLAVA
AEGON ARÉNA, PRÍKOPOVA 6

8. MARCA 2017 O 17.00 HOD.
V PRÍPADE ZÁUJMU SI MÔŽETE REZERVOVAŤ
VSTUPENKY OBJEDNÁVKOU NA MOBILNOM ČÍSLE:

0905 665 867

Milé dámy,
predstavitelia strany SMER – sociálna demokracia
Vás srdečne pozývajú na oslavu Vášho sviatku.

MODERUJE: PETER KOČIŠ

TEŠÍME SA NA VÁS!
www.strana-smer.sk

www.facebook.com/smersd www.smertv.sk

ÚČINKUJÚ:

PAVOL HAMMEL, LA GIOIA,
MODUS, ČAROVNÉ OSTROHY

Mesto pripravuje vznik novej základnej školy
na Kysuckej ulici
Na webovej stránke nášho mesta bol zverejnený dátum a čas zápisu do 1. ročníka ZŠ.
Mnohí si možno všimli, že sa tam objavil aj názov novej základnej školy, ktorá by mala pribudnúť v Senci už v školskom roku 2017/2018.
Mesto s pripravovaným projektom zriadenia
novej ZŠ na Kysuckej ul. sa snaží už dlhší čas riešiť z roka na rok narastajúci počet
predškolákov v našom meste, čo nám spôsobuje nedostatok kapacít na už existujúcich
ZŠ. Vedenie mesta hľadalo a zvažovalo rôzne
alternatívy pre zriadenie novej ZŠ. Nakoniec
sa vhodné priestory našli v objekte Strednej
odbornej školy (SOŠ) na Kysuckej ul., ktorá
už dlhší čas zaznamenáva výrazný pokles
študentov a teda nie je plne využitá na účel,
pre ktorý bola zriadená, t.j. na vzdelávanie.
SOŠ patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Mesto Senec v priebehu roka 2016 začalo intenzívne rokovať s BSK o možnosti poskytnutia voľných priestorov SOŠ (konkrétne bloku
B) na zriadenie novej ZŠ. Vďaka ich ústretovosti, ako aj ústretovosti vedenia školy, získalo mesto do dlhodobého prenájmu (na 25

rokov) priestory bloku B na SOŠ Kysucká za
symbolické 1 euro. Tieto priestory toho času
slúžiace ako internát pre SOŠ mesto plánuje
rekonštrukciou adaptovať na novú 9-ročnú
základnú školu s kapacitou do 500 žiakov.
Projektová dokumentácia počíta s vytvorením
18 tried s kompletným zázemím (t.j. kabinety,
zborovňa, sociálne zariadenia, administratívne priestory a pod.). Stravovanie detí bude
zabezpečené v rámci školskej jedálne SOŠ.
Mesto sa z ekonomických dôvodov rozhodlo
rekonštruovať priestory na dve etapy. Do začatia školského roka 2017/2018 chce zrealizovať kompletnú rekonštrukciu elektrických
rozvodov v rámci celého objektu a prvých
troch poschodí. Zvyšné ďalšie tri poschodia
plánuje dokončiť počas školských letných
prázdnin 2018. Vznikom tejto ZŠ pribudne
v rámci mesta aj nový školský obvod a školskom roku 2017/2018 by mesto chcelo otvoriť
v tejto novej ZŠ dve triedy prváčikov a dve
triedy druhákov. Veríme, že týmto projektom mesto výrazne pomôže rodičom s deťmi
v spomínanom veku z blízkeho okolia školy.
Útvar školstva a športu MsÚ Senec

Zápis detí do materských
a základných škôl
Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok
2017/2018
Na základe zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bude vyhlásený
na seneckých základných školách zápis do
1. ročníka pre školský rok 2017/2018 v nasledujúcich termínoch:
21.04. 2017 od 14:00 do 18:00 a
22.04. 2017 od 08:00 do 12:00
Dátum zápisu je jednotný pre všetky ZŠ v Senci: ZŠ J. G. Tajovského, ZŠ Mlynská 50, ZŠ
s VJM Alberta Molnára Szencziho, ZŠ Kysucká
14 (zápis sa uskutoční v priestoroch Spoločného školského úradu, Lichnerova 61 v Senci).
Zápisy do materských škôl pre školský rok
2017/2018
sa uskutočnia pre všetky MŠ v meste Senec
v jednotnom termíne, v dňoch 03.05.2017
(od 09:00 do 18:00) a 04.05.2017 (od 13,00
do 17,00) v priestoroch MŠ. Bližšie informácie
týkajúce sa zápisov detí do ZŠ aj MŠ sú zverejnené na webovej stránke mesta Senec.

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Senec
Sme špeciálne liečebno – výchovné zariadenie,
ktoré poskytuje odbornú pomoc chlapcom a
mladistvým s poruchami správania, ADD, ADHD
syndrómom, poruchami učenia, poruchami
emocionálneho a sociálneho vývinu vo veku
od 8 do 18 rokov. Našou ambíciou je prostredníctvom výchovných, terapeutických
a športovo zážitkových aktivít pôsobiť
na deti a mládež. Napomáhať im tak
v zdravom vývoji, s cieľom zaradiť sa
úspešne do spoločnosti. Záleží nám
na tom, aby sme neustále vytvárali podmienky
a realizovali aktivity, ktoré budú prospešné pre
rozvoj a sebarealizáciu našim klientom.
V rámci grantového programu: Vzdelanie je budúcnosť, podporeného Nadáciou Volkswagen

Slovakia, sme získali prostriedky na vybavenie
dielní pracovnými stolmi a pracovným náradím.
V júni 2016 sa nám podarilo začať realizovať
tento projekt, ktorý slúži na podporu interaktívneho vzdelávania. Môžeme tak prepájať teóriu pracovného vyučovania s praxou a taktiež
v rámci voľno-časových aktivít rozvíjať zručnosti klientov, s možnosťou lepšej sebaprezentácie
a sebarealizácie. Samotný projekt je súčasťou
preventívnych opatrení, ktorými sa pôsobí na
rizikový vývin detí a mladistvých umiestnených
v zariadení.
Ďakujeme za podporu Nadácii Volkswagen
Slovakia.
Súkromné liečebno-výchovné sanatórium
Diaľničná 1, Senec
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Karháme
• Čo s nezodpovednými psíčkarmi?

Nečudujme sa potom, že máme špinavé mesto a o kultúre národa ani nehovoriac. Každý by sa mal v prvom rade zamyslieť
v akom prostredí chce žiť a nehľadieť iba po prah svojho bytu/
domu/pozemku. Alebo nám to už naozaj všetkým bude jedno?
Zamyslí sa nad tým aj mesto Senec?
Karmen B.

Poznáte to. Prídete domov, alebo nastúpite do auta a odrazu tá aróma. Zdvihnete nohu, aby ste sa pozreli či náhodou...
A je to tam! Štastíčko. A teraz čo s tým? Zanadávate si, očistíte
a nakoniec zabudnete. Ale len do času, kým Vás toto radostné
šťastíčko nestretne opäť.
Chválim zodpovedných psíčkarov. Je ich mnoho. Áno, sú to tí,
čo si po svojich štvornohých psích miláčikoch pozbierajú. Ale
čo s tou druhou kategóriou? Nazvime ich nedisciplinovanými
psíčkarmi. Majitelia psov by si mali starostlivo uvážiť, že psík má
aj svoje potreby, medzi ktoré patrí i vyprázdňovanie. Nie všetci
obyvatelia bytových domov sú totiž zvedaví na exkrementy do-

• Odcudzený veterný mlyn

mácich maznáčikov iných ľudí.
Na Jesenského je to už neúnosné. Tak napríklad jeden takýto
nezodpovedný psíčkar nemá problém nechať svojho psa kadiť
rovno pod okná susedov a to aj napriek viacnásobným upozorneniam dokonca i zo strany domového dôverníka. Veď posúďte sami podľa priložených aktuálnych fotografií. Ako sa majú
obyvatelia brániť, keď je to týmto nezodpovedným psíčkarom
jedno?

Obyvatelia bývajúci na Košickej ulici č. 28 „ďakujú“ tomu zlodejovi, ktorý v piatok podvečer t.j. 27.1.2017 odcudzil veterný mlyn,
umiestnený na spílenom pni stromu v predzáhradke bytového
domu. Prosíme svedkov, ktorí by niečo vedeli o tejto krádeži,
o informácie. O túto záhradku sa stará pán Sido, a v roku 2015
v súťaži o najkrajšiu predzáhradku vyhral jednu z 1. cien. Je
nám ľúto, že snahu o skrášlenie životného prostredia nám ničia
nezodpovední a bezcharakterní vandali.
Heringešová

„Nie je psíčkar ako psíčkar“ alebo „Psíčkari a pseudopsíčkari“
Mesto Senec tak ako aj iné husto osídlené mestá sa každý rok vyrovnáva
s problematikou znečisťovania verejného
prostredia majiteľmi psov, tzv. psíčkarmi.
V každej časti mesta nájdete nezodpovedného majiteľa psa, ktorý nechá svojho miláčika vykonávať potrebu bez toho,
aby to po ňom upratal. Je to nepochopiteľné, nakoľko mnohí majitelia psov sa z jednej strany prezentujú ako najväčší priatelia
zvierat a ochrancovia životného prostredia a pritom svoje okolie znečisťujú. Tým
pravdaže obťažujú ostatných občanov,
znižujú ich kvalitu života a dehonestujú
dobré meno zodpovedných psíčkarov.
Komplikovanejšia je situácia so psami
v bytových domoch, kde okrem obťažovania občanov hlasným štekotom je
problémom aj to, že majitelia venčia psov
na sídliskách, kde sa bežne hrajú deti
a kde sa pohybujú občania. Nemôžeme
sa preto diviť, že dochádza ku konfliktom

medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi, ak nejaký
nezodpovedný pseudopsíčkar neuprace
po svojom psovi, alebo ho nechá pobehovať na voľno bez vôdzky, čo v mnohých
deťoch, ale aj dospelých vyvoláva strach
a pohoršenie. Problém nezodpovedných
majiteľov psov je taktiež problémom sa-

mosprávy a mestskej polície, u ktorých sa
v prvom rade občania dovolávajú pomoci. Každý rok sa konajú akcie na riešenie
predmetného problému, pričom sa aktívnejšie využívajú prostriedky prevencie ako
represie. Na určitú dobu dochádza vždy
k náprave, avšak mnohí majitelia psov sa
ako malé deti, ktoré prestali rodičia usmerňovať, vrátia k svojim zvykom.
Mestská polícia Senec preto upozorňuje
všetkých majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z.
o psoch a všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 o niektorých podmienkach
držania psov, nakoľko im v prípade porušenia týchto predpisov bude uložená pokuta
v blokovom konaní až do výšky 33 eur. Zároveň ďakujeme všetkým zodpovedným
psíčkarom, ktorí dodržiavajú predpisy ako
aj občanom, ktorí nám boli nápomocní pri
odhaľovaní priestupcov.
Mestská polícia Senec
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Senecký historik otvoril prednáškovú sezónu v múzeu

Prednášky v Mestskom múzeu v Senci majú svojich stálych verných poslucháčov, ktorí sú smädní po poznatkoch
a oceňujú aj možnosť byť v priamej interakcii s odborníkom na aktuálnu tému.
V Senci žije veľa vysoko kvalifikovaných
spoluobčanov, ktorí majú čo povedať
a vedia to aj pútavo podať. Tohoročným
prvým „účinkujúcim“ v Tureckom dome
bol senecký rodák, historik Mgr. Tomáš

König, PhD. Prezentoval čerstvé výsledky archeologického skúmania, pre našinca zaujímavého historického obdobia,
pod názvom Zánik Veľkej Moravy a jeho
odraz v archeologických prameňoch.
O prednášku bol mimoriadne veľký záujem. Mnohí stáli, pretože by sa už viac
stoličiek ani nezmestilo do miestnosti. Poslucháči sa medziiným dozvedeli,
že jediným písomným prameňom opisujúcim udalosť násilného zániku Veľkej
Moravy je vrcholnostredoveká kronika Gesta Hungarorum. Úspech vojenskej invázie starých Maďarov stál podľa jej autora na lukostreľbe. Vojenské
strety sa mali pritom odohrávať nielen
na otvorených poliach, ale aj pri dobýjaní
hradských miest. Ako sa ukazuje, archeologické stopy takýchto udalostí máme
dnes nielen z územia južnej Moravy,
ale aj zo Slovenska. Nájdené boli na viacerých opevnených sídliskách (hradiská,
hradské mestá), koncentrujúce sa osobitne na juhozápadnom Slovensku. Ďalšia prednáška v múzeu bude 2. marca
pod názvom Nové poznatky osídlenia Juhozápadného Slovenska z obdobia sťahovania národov, na čo sa už určite mnohí milovníci histórie tešia.
VCs

NOVÉ

MASÁŽNE PRIESTORY V SENCI
Navštívte miesto, kde na chvíľu zabudnete na každodenný zhon a stres. Doprajte
si chvíľu oddychu a prebuďte svoje zmysly – 4 Elements Day Spa ponúka
koncept procedúr zameraných na udržanie vitality vplyvom rovnováhy 4 živlov.

Ponúkame:

Recepcia 4 Elements Day Spa

• masážne procedúry pre dospelých
• špeciálne uvoľňujúce masáže pre deti
• párové masáže vo dvojici!
• po masáži šálka bylinného čaju

0911 049 349, dayspa@hotelsenec.sk
Otváracie hodiny:
14:00 – 22:00 (pondelok – štvrtok)
10:00 – 22:00 (piatok – nedeľa)
Slnečné jazerá – sever, Senec

Novovybudované masážne priestory 4 Elements Day Spa priamo v Hoteli Senec
sú otvorené aj pre neubytovaných hostí.

hotelsenec.sk
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Biologická olympiáda
V priestoroch MsKS v Senci – Labyrinte
a mestskom múzeu sa uskutočnilo 16. februára 2017 obvodné kolo Biologickej olympiády v kategórií „C“ (8. a 9. ročník ZŠ). Žiaci
základných škôl seneckého okresu si otestovali svoje vedomosti z biológie v prakticko
– teoretickej časti súťaže, alebo prezentovali
vlastné projekty so zaujímavými témami výskumu v projektovej časti. Členovia komisie
sa tak dozvedeli i nové informácie z oblasti
ľudského zdravia, chovu koní či mykológie.
Každý projekt vychádzal z vlastného svedomitého výskumu a bolo naozaj ťažké vybrať
tých najlepších, ktorí budú zastupovať senecký okres na vyšších kolách olympiády.
Prakticko - teoretická časť:
1. Dominika Fukasová (ZŠ Blatné)
2. Jana Šalkovičová (ZŠ Blatné)
3. Zuzana Popracová ( ZŠ J. G. Tajovského
Senec )
Projektová časť:
1. Dominika Kollárová (ZŠ J. G. Tajovského
Senec )
2. Sandra Škriputová (ZŠ J. G. Tajovského
Senec)
3. Viktória Šefčíková (ZŠ J. G. Tajovského
Senec)
Víťazom blahoželáme!
Okresná komisia BiO
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A DALI NÁM FARBY - vernisáž výtvarného odboru SZUŠ Renáty Madarászovej
Na vernisáži výstavy žiackych prác výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Renáty Madarászovej sa stretli
9. februára 2017 v Galérii Labyrint MsKS
rodičia, príbuzní a priatelia, aby si prezreli expozíciu žiackeho umenia. Žiačky
a žiaci hudobného odboru prispeli pekným hudobným zážitkom k celkovému
umeleckému dojmu z vernisáže. Nové
učiteľky výtvarného odboru Jana Ogurčáková a Klára Ogurčáková predstavili obecenstvu expozíciu pozostávajúcu
z prác, ktoré vznikli počas krátkeho obdobia, od septembra minulého roku. Toto

obdobie bolo aj o vzájomnom nachádzaní spoločnej reči medzi učiteľkami
a žiakmi. Postupne vznikali čoraz krajšie dielka, ktoré hovoria sami za seba
na stenách Galérie Labyrint. Sú to kresby,
maľby, práce z hliny, keramika aj glazurované práce predstavujúce širokú paletu farebnej pestrosti. Riaditeľka školy Mgr. Renáta
Rovňáková sa poďakovala učiteľkám za to,
že napriek krátkemu času úspešne
zvládli usporiadanie výstavy, ktorá reprezentuje aj ich tvorivosť pri vedení žiakov. Výstava potrvá do 3. marca
2017.
VCs

Senčania sa vedia podeliť o najvzácnejšiu tekutinu - ďakujeme
16. februára 2017 organizoval Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža v Senci ďalší zo
svojich pravidelných odberov krvi. Pridali sme
sa k celoslovenskej akcii Valentínska kvapka
krvi (už 22.ročník), ktorá sa niesla pod heslom
„Šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať“.
MS SČK v Senci organizuje od roku 2003 odbery krvi každé dva mesiace priamo v Senci.
Predtým sme darcov každý mesiac vozili utobusom na Transfúznu stanicu do Bratislavy.
Naše mesto sa síce rýchlo rozrastá, na naše
obery krvi však chodia ľudia približne v rovnakom počte, „najmenej“ to bolo v roku 2009
(295 darcov krvi), zatiaľ najviac v roku 2014
(377 darcov krvi). Mnohí Senčania ale chodia darovať krv priamo na Transfúzne stanice,
a taktiež okrem Červeného kríža organizujú
hromadné odbery krvi rôzne podniky aj školy.
Máme obrovskú radosť z toho, že aj zo strany mladých je veľký záujem o darcovstvo
krvi. Najmä študenti zo seneckého Gymnázia
s VJM A. M. Szencziho chodia pravidelne,
skvelé je že za silnej podpory pani riaditeľky
Mgr. Zuzany Kontárovej, ktorej vyslovujeme
úprimnú vďaku a obdiv.
16.februára 2017 krv darovali: Číslo v zátvorke ukazuje koľkýkrát darca vyhrnul rukáv a podal pomocnú ruku:
Mária Balayová (48), Imrich Bohony (34), Jaroslav Boris (101), Barbora Borisová (13), Blažena Brunovská (2), Mário Buzalka, Ing. (19),

(3), Lýdia Kostková (95), Jaroslav Kováč (98),
Nika Kovácsová (8), Peter Kučara, Ing. (13),
ana Lacušová (3), Ladislav Laki (15), Róbert
Madarász (1), Jana Maďarová, Ing. (13), Eva
Majorská (16), Veronika Marcineková (2), Veronika Mikocziová (3), Tomá Minarský, Mgr.
(38), Vladimír Molnár (11), Sandra Moravská
(2), Silvia Nagyová (8), Elod Neszméry (2),
Milan Novák (62), Martin Opavský (2), Róbert
Pakan (25), Martin Peško (31), Eliška Pešková
(8), Stanislava Petrušková, Ing. (10), Jana Popelišová, Ing. (11), Kristián Sedlák (12), Tomáš
Škrečko (13), Július Szabo (61), Tomáš Szlalay
(1), Ján Šavel (76), Marek Šranko (28), Katarína Švecová (10), Zuzana Tuššová (3), Dominika Uherčíková (9), Katarína Ujjová (68), Arpád
Untermayer (75), Katarína Vitrovszká (14).
Imrich Csenkey (31), Darina Czereová (4), Tibor Čamaj (5), Milada Čambalová (22), Jozef
Dedič, Ing. (11), Peter Dosedel (24), Jakub
Drinka (1), Jana Drinková (13), Gabriela Dunajčíková, Mgr. (26), Roman Farkašovský, Ing.
(26), Monika Fajtová (11), Marta Filová (37),
Tomáš Fulopp (1), Rudolf Galamboš (26), Mariana Galovičová (55), Peter Gubka (17), Viera
Guldanová (69), Erika Horváthová, Mgr. (20),
Peter Ivanšo (3), Soňa Jaďuďová (2), Kristína
Jagriová (2), Krisztína Keszóczeová (2), Karol
Klebercz, Zdenka Kocáková (20), Jozef Koiš,
Ing. (31), Martin Koller (11), Vladimíra Kollerová (2), Věra Kontseková (7), Alena Kostelná

Najbližší odber krvi v Senci bude 20. apríla
2017 (Jarné darovanie krvi). Na odber krvi si
treba vyhradiť určitý čas, prísť oddýchnutý, nie
po veľkej fyzickej a psychickej námahe. Tešíme sa na všetkých, ktorí môžu a chcú darovať
krv. Ak sa bojíte, váhate, neviete sa rozhodnúť...príďte sa popozerať, porozprávať a sami
sa rozhodnete ako ďalej. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov, pripomienok a podobne nás neváhajte kontaktovať na: Fb seneckí
darcovia krvi, MS SČK Senec, mail: mariana.
galovicova@gmail.com, tel. 0903 957 585
Dobrí ľudia, vďaka vám!
MS SČK Senec

Mestská knižnica ponúka vzrušujúce témy na zamyslenie aj v novom roku
Potvrdzuje archeológia Bibliu? V Mestskej knižnici MsKS na túto otázku ponúkol odpoveď Marek Riečan poslucháčom
cyklu piatich prednášok (30.1.-13.2.2017)
pod názvom Tajuplný svet faraónov vo svetle Biblie. „Aj keď Biblia nie je učebnicou
histórie, archeológia nám jasne ukazuje,
že dobové pozadie príbehov v nej opísaných,
je pevne zakotvené v dejinách starovekého
Blízkeho východu.“ Toto je základné tvrdenie Mareka Riečana, ktoré podložil bohatou
a precízne prepracovanou argumentáciou.
Predložil vedecké poznatky a porovnával ich
príbehmi z Biblie. Poslucháči si tak mohli sami
utvoriť názor z výsledkov porovnania, či Biblia
obsahuje výmysly a bájky alebo je skutočne
dôveryhodnou knihou.
VCs

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

Opäť sme tu pre Vás s ďalšou novinkou
Opäť sme tu pre Vás milé dámy
ale aj páni s ďalšou novinkou v
našom salóne
LPG endermologie francúzsky
neinvazívny prístroj na ošetrenie tela
aj tváre už u nás v našom salóne
určite poznáte. Ale od februára sme
zakúpili najnovší špičkový prístroj
LPG endemologie na trhu, ktorý má
ešte lepšie a intenzívnejšie neinvazívne ošetrenia tela, tváre, krku,
dekoltu, poprsia a rúk.
Dnes Vám priblížime ošetrenia
Liftmassage - čo sa týka tváre, krku,
dekoltu, poprsia .
Liftmassage je technológia vyvinutá k tomu, aby zabránila a
spomalila proces starnutia pleti v
oblasti tváre, krku a dekoltu. Toto
jedinečné pleťové cvičenie stimuluje
kolagénové a elastínové vlákna
v tkanivách, prirodzene obnovuje
pevnosť a zanechá vašu pleť bez
vrások.
Táto špeciálne vyvinutá technológia podporuje tvorbu kolagénu
a dodáva 100% prirodzený vzhľad.
Liftmassage je unikátna technika,
ktorá bez chirurgického zásahu
obnovuje pevnosť pokožky tváre
pomocou fibroblastov, buniek zodpovedných za produkciu kolagénu.
Ošetrenie Liftmassage je určené na
pokožku tváre, krku, poprsia a dekoltu s využitím najnovšej technológie,
ktorá funguje na originálnom
princípe trojdimenzného pôsobenia
na pokožku.
Táto mechanicko - vákuová metóda prináša :
- odstránenie známok starnutia pleti
- spevnenie pokožky
- efekt liftingu
- rýchlejšie odstránenie hematómov
a opuchov

- normalizácia tvorby kožného mazu
Liftmassage má omnoho hlbšie
účinky ako ktorákoľvek iná metóda a napomáha pleti obnoviť jej
pevnosť. Pôsobí na jemné tkanivá
tváre a dekoltu, čím stimuluje tvorbu
kolagénu a elastínu. Po ošetrení
vyzerá tvár mladšie a oddýchnutejšie, vrásky sa strácajú a črty tváre
sa obnovujú. Od prvého ošetrenia
pôsobí Liftmassage ako gymnastika
tváre a každým ďalším ošetrením
pomáha dosiahnuť mladší a pevnejší vzhľad pleti. Dokonalé oči a
pery, nová exkluzívna starostlivosť
pre chladné dni, detoxikuje pleť pre
zdravú bunečnú obnovu a stimuluje
fibroblasty / bunky mladosti / pre
omladenie.
Nové ošetrenie je doplnené LPG
kozmetikou pre cielenú podporu:
EYE & LIP CONTOUR CREAM okamžitá hydratácia a vyplnenie
+ POST- CARE EYE CONTOUR
MASK - viditeľné vyhladenie
jemných vrások a odstránenie
známok únavy.
Stav po zákroku: Ošetrením dosiahneme žiariacu pleť, zjemnenie
kruhov pod očami, prekrvenie, od-

vodnenie alebo vyplnenie vrások a
spevnenie kontúr tváre. Už po prvej
aplikácii sa tvár zdá hladšia, pokožka vyzerá ,,plnšia,, a je mladistvo
rozžiarená. Pleť nie je začervenaná
ani podráždená. Práve naopak je
krásne odpočinutá a rozžiarená.
Výsledný efekt: Prirodzené omladenie vďaka aktivácii produkcie
kolagénu a elastínu. Rozžiarená
pokožka, prirodzený výraz, spevnenie jemnej pokožky tváre, krku
a dekoltu, dlhotrvajúci anti - aging
efekt.
Odporúčanie: Na začiatku sa
odporúča častejšie a intenzívnejšie
ošetrenia, vďaka ktorým je výsledok viditeľný v priebehu niekoľkých
dní. Ak je už bunková revitalizácia
naštartovaná, možno ošetrenia
aplikovať s väčším odstupom.

A aby ste si mohli náš nový
LPG endermologie Liftmassage vyskúšať, tak sme
pre Vás milé dámy a páni ripravili na mesiac marec balíčky
s 10% zľavou !!

Ingrid Klamová

Inzercia
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KINO – KINOHITY

SENČAN marec 2017

SENČAN marec 2017
TÝŽDEŇ
SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

Vstup voľný
13.3. pondelok o 10:00 a 11:00
Beseda s herečkou a autorkou kníh

BIBIANOU ONDREJKOVOU
STRETNUTIE
S MALOU TÁLIOU
MIESTO PRI MORI

22.3. - 24.3.

pre žiakov ZŠ a širokú verejnosť
14.3. utorok o 10:00
beseda pre žiakov ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským
15.3. streda o 12:00 a 14:00
Beseda s autorom kníh
pre deti a mládež

ROMANOM BRATOM

2.3. štvrtok o 18:00 4,- Eur
3.3. piatok o 20:00 4,- Eur

pre žiakov ZŠ a ŠK a širokú verejnosť
16.3. štvrtok o 12:00 a 14:00
Beseda s hudobníkom
a autorom detských kníh

BRANISLAVOM JOBUSOM

pre žiakov ZŠ a ŠK a širokú verejnosť
17.3. piatok o 9:00, 10:00 a 11:00
Čítanie s pánom MRKVIČKOM
pre deti MŠ, žiakov ZŠ
a širokú verejnosť

ÚNOS

4.3. sobota o 18:00 4,- Eur
5.3. nedeľa o 18:00 4,- Eur

KNIŽNÁ NEDEĽA

Divadelné predstavenie

KEMPING STORY

26.3. nedeľa o 10:00 - 17:00
Deň otvorených dverí
Bezplatný zápis nových čitateľov,
odpúšťanie upomienok,
divadelné predstavenie pre deti
BABIČKA Z VAJÍČKA Divadlo PIKI

31.3. piatok o 19:00 13,- Eur

KNIŽNICA
JACKIE

9.3. štvrtok o 18:00 4,- Eur

KINOSÁLA

Prezentácia e-knihy

Divadelná nedeľa

DRÁČIK HÁČIK

5.3. nedeľa o 15:30 5,- Eur

ĽUBICE MAZÚCHOVEJ
HAMZOVEJ
Skutočný príbeh víťazstva
nad rakovinou
8.3. streda o 18:00 Vstup voľný

NOC S ANDERSENOM
Rozprávková noc v knižnici
Pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ
31.3. piatok 6,- Eur

SENČAN marec 2017
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KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko Senec
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

LABYRINT

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Výstava:

STARŠIA
DOBA
ŽELEZNÁ

HALŠTATSKÁ
NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU

LABYRINT JazzSession

8.3. streda o 19:00 5,- Eur
saxofón: Barnabás Kollárik,
klavír: Ján Rigo,
gitara: Vladimír Kubalák,
kontrabas: Juraj Kalász,
bicie: Jakub Valíček
Svieži jazzový večer v podaní mladšej
hudobnej generácie uvádzaný tentokrát
pre LABYRINT netradične, v duchu
klubovej tradície.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

A KORAI
VASKOR
NYOMÁBAN

Témou výstavy je prezentácia najnovších
archeologických výskumov
a výsledkov bádania Archeologického
múzea v problematike staršej doby
železnej – halštatskej na JZ Slovensku.

KDE BOLO TAM BOLO/JE

10.3. piatok Vstup voľný
Vernisáž a výstava.
Výstava komiksov a knižnej
tvorby na motívy Dobšinského rozprávok
študentov Propagačnej grafiky
na Škole úžitkového výtvarníctva
J. Vydru v Bratislave.
Výstava trvá 10.03. – 31.03. 2017

VESELÁ
VANDROVKA

Divadlo TuŠ.
18.3. sobota o 16:00 2,50 Eur
Hravé a poučné divadlo pre najmenších.
Pre deti od 3 do 8 rokov.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

PRIPRAVUJEME
MIRO JAROŠ
KONCERT
PRE NEPOSLUŠNÉ DETI
2.4. nedeľa o 15:30 8,- Eur
Predpredaj vstupeniek od 6.3.2017
ZO CSEMADOK Senec pripravuje
na 19. apríl 2017 o 19:00
Kálmán Imre: Čardášová princezná
– opereta v dvoch dejstvách
v podaní Pódium Színház Budapešť
A CSEMADOK Alapszervezete
2017. árilis 19-én 19:00
Kálmán Imre: A Csárdáskirálynő
– operett két részben a budapesti
Pódium Színház előadásában
Večer s GUSTÁVOM MURÍNOM
12.4. streda o 18:00
Beseda s autorom kníh o mafii

Prednáška:
2.3. štvrtok o 19:00
Mgr. Michal Takács: Nové poznatky
osídlenia juhozápadného Slovenska
z obdobia sťahovania národov
(prednáška presunutá z februára)

SLNIEČKO
A SLNIEČKA

10.3. piatok Vstup voľný
Vernisáž a výstava.
Experimentálna výstava ilustračných
návrhov pre časopis Slniečko z dielne
študentov Oddelenia grafiky a knižnej
ilustrácie VŠVU v Bratislave pod vedením
pedagóga a ilustrátora Ľuboslava Paľa.
Výstava trvá 10.03. – 31.03. 2017
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Prednáška:
15.3. streda o 18:00
Problematika starých Maďarov očami
historika a archeológa.
Dvojprednáška vedeckých pracovníkov
z Maďarskej akadémie vied v Budapešti.
Podujatie v maďarskom jazyku.
Sudár Balázs: A magyarok vándorlása
- ahogy a történész látja.
Petkes Zsolt: A magyar őstörténet és
a régészet.
A Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja
munkatársainak előadása a városi
múzeumban.

Prednáška:
30.3. štvrtok o 19:00
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.:
Najnovšie poznatky o hrade Čeklís
(Bernolákovo) na základe
archeologických výskumov II.

KRÁĽ ČITATEĽOV
26.4. streda o 9:00
Vedomostný kvíz pre žiakov
5.- 6.ročníka ZŠ a osemročných gymnázií

HODINKA S... Talkšou
Moniky Macháčkovej.
5.4. streda o 19:00
S Evitou Urbaníkovou sa budeme
rozprávať aj o filme Všetko, alebo nič.
SZUŠ - ATELIÉR pozýva na vernisáž
výstavy Z NÁŠHO ATELIÉRU
7.4. piatok o 17:30 Vernisáž
Výstava potrvá od 7.4. do 28.4. 2017.
VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY SO
ŠIDIELKOM
8.4. sobota od 9:30 do 12:00
Tradičné bábkové divadlo Marioneta.
22.4. sobota o 16:00
Prednáška:
Ing. Ján Maglocký:
Kaktusy a iné sukulenty.
27.4. štvrtok o 19:00
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
15.00 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní.

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Na povesti sa ešte nezabudlo
V stredu 25.1.2017 sa uskutočnil v priestoroch ZUŠ v Senci 24. ročník súťaže Šaliansky
Maťko Jozefa Cígera Hronského. Jej korene
siahajú až do roku 1991, keď sa zrodila vôľa
zorganizovať súťaž v prednese slovenských
povestí. Predseda miestneho odboru Matice
slovenskej v Šali súťažné podujatie pomenoval podľa miesta a dátumu konania. V kalendári bolo Mateja a tak vznikol originálny názov.
Prívlastok významného spisovateľa Jozefa
Cígera Hronského, ktorý bol zároveň prvým
predsedom Matice slovenskej v zahraničí,
súťaž získala vďaka vtedy nedávnemu výročiu jeho narodenia. Všetky ročníky sa konali
pod záštitou Matice slovenskej. V priebehu
rokov sa stala čoraz viac populárnou. Súťaže
sa mohli zúčastniť žiaci 2-7. ročníka ZŠ, ako
aj žiaci gymnázií. Atmosféra okresného kola
bola priateľská. Interpretovalo sa v troch kategóriách, od najmenších po najväčších. 31
zúčastnených z 15 škôl seneckého okresu
bojovalo o postup do krajského kola. Každý
z účinkujúcich predniesol povesť s rozsahom
najviac 6 minút. Medzi recitovanými dielami
bola napríklad povesť Bratislavský čert, Zelená Voda, Hrad Budatín, ale aj Dunajská kráľovná. Prejav hodnotila trojčlenná porota na čele
s predsedníčkou súťažnej komisie Helenou
Čajkovskou. “Povesť je ťažká, opakujú sa dlhé
texty, ťažko sa rozumie postavám, lebo sú to
postavy z histórie,” vysvetľuje. Súťaž vznikla

preto, aby sme nezabudli na krásu slovenčiny,
kultúru reči a ľudovú slovesnosť našich predkov.
Izabella Bangová
Zo seneckých škol máme 5 umiestnených:
1. kategória:
1. miesto - Michal Kalina – ZŠ J. G. Tajovského
Senec

2. kategória:
1. miesto - Filip Varga – ZŠ Mlynská Senec
3. miesto - Dominika Fodorová – ZUŠ Senec
3. miesto - Filip Brezina - ZŠ J. G. Tajovského
Senec
3. kategória:
1. miesto – nebolo udelené
2. miesto – Katarína Pozsárová – GAB Senec

Vynikajúci študent z gymnázia Ing. Peter Gašpar
Radi by sme Vám predstavili
nášho rodáka, bývalého úspešného študenta Gymnázia Antona
Bernoláka v Senci a mimoriadnu
osobnosť Ing. Petra Gašpara.
Peter Gašpar sa narodil v rodine učiteľov, ktorí svojmu synovi
vytvárali vynikajúce podmienky
pre štúdium. Maturoval v školskom roku 2010/2011 v triede
PhDr. H. Oberhauserovej. Počas
stredoškolského štúdia dosahoval vynikajúce výsledky. Jeho
doménou však boli prírodovedné
predmety predovšetkým informatika a matematika. Zmaturoval so samými jednotkami a už
počas externej maturitnej skúšky
prekvapil hlbokými vedomosťami a výbornými výsledkami
z testov.
Vynikal aj ľudskými vlastnosťami. K spolužiakom bol ústretový
a ochotne im pomáhal. Vyučujúcich si nesmierne vážil, bol
k nim úctivý a navštevoval ich aj
počas vysokoškolského štúdia.
Počas stredoškolského štúdia
sa zúčastňoval olympiád a súťaží
rôzneho druhu, čím rozvíjal svoju
kreativitu a počas vyučovacieho
procesu prejavil aktivity nad rámec svojich vedomostí.

Svoj talent ďalej rozvíjal počas
vysokoškolského štúdia. Študoval na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave,
kde je v súčasnosti doktorandom.
Mimoriadne lichotivé pre naše
gymnázium je poďakovanie tímu
pedagógov Gymnázia Antona
Bernoláka od dekanky Fakulty
informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prof. Ing.
Márie Bielikovej, PhD. za výbornú prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium. Tiež nás oboznámila s mnohými oceneniami,
ktoré Ing. Peter Gašpar získal:
Najlepší študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia
Cena rektora – ocenenie za diplomovú prácu
Nomináciu IT SPY – súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti
informatiky a informačných technológií, zapojených 20 univerzít
s konkurenciou 1900 diplomových prác
Magna Cum Laude – ocenenie
za vynikajúce študijné výsledky
Vivat Alma mater! Peter, sme
na Teba hrdí.
Pedagogický zbor GAB Senec
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Signum Regis senecká metalová kapela vydáva ďalší album Decennium Primum
Senčania, ktorí majú radi metalovú hudbu, určite poznajú kapelu Signum Regis, ktorá funguje už 10 rokov a je známa nielen
v Čechách a na Slovensku, ale koncertuje aj v mnohých ďalších
štátoch v Európe. Prečo o nej píšeme v Senčane? Pretože je to
senecká kapela.
Jej členmi sú:
Mayo Petranin - spev
Filip Koluš - gitara
Ronnie König - basa, vokály
Ján Tupý - klávesy, vokály
Jaro Jančula - bicie
17. marca vychádza Signum Regis nový album pri príležitosti
10. výročia, tento raz s názvom Decennium Primum, čo v preklade z latinčiny znamená „prvé desaťročie“.
Prvou piesňou, ktorú Signum Regis prezentuje aj na videu, je
Damnatio Ad Bestias - s témou z antického Ríma, kde boli prví
kresťania prenasledovaní a odsúdení na smrť v Koloseu trestom
zabitím šelmami. Kapela má za sebou aj skvelý úspech. V roku
2015 sa zúčastnila súťaže rockového mogazínu Spark - Spark
Fresh Blood pre české a slovenské kapely, v ktorej v konkurencii 400 kapiel zvíťazila.
MO

Ružinovskú lýru vyhrala Senčanka
Na jedinom festivale pôvodnej slovenskej tvorby v rámci Bratislavy, na ktorom sa predstavilo 10 súťažiacich s pôvodnými autorskými piesňami
spievanými v slovenskom jazyku, sa podarilo Senčanke Zuzane Frideckej získať prvé miesto. Piesne do finále vybrala odborná porota a boli počas súťažného večera naživo prezentované v sprievode orchestra Gustava Broma pod vedenim dirigenta Vlada Valoviča. V porote zasadli Vlado
Valovič, textár Ľuboš Zeman a herečka Katarína Ivanková. Súťaž sa uskutočnila ako súčasť koncertu, počas ktorého zaspievali finalisti pôvodnej
Bratislavskej lýry – Václav Neckař, Jitka Zelenková, Jana Kocianová a súrodenci Hečkovci – a jej ambíciou je obnovenie pôvodnej Bratislavskej
lýry, ktorá by podporila pôvodnú tvorbu slovenských autorov hudby a textu. O Zuzane sme sa rozhodli zistiť viac.
kov, no také naozajstné to začalo byť až keď
sme sa dali dokopy s chalanmi z kapely. Spolu
máme kapelu Fox Band a postupne sa snažíme dostať do povedomia ľudí a rozvíjať našu
tvorbu. Je to skôr taká pohodová hudba, dala
by sa označiť ako folk-pop. Kto by si chcel niečo vypočuť, nájde nás na portáli Bandzone.
• Prečo ste sa rozhodli zapojiť práve do Ružinovskej lýry?
Je to súťaž zameraná na Bratislavský kraj
a to je miesto, kde teraz žijem. Tiež ma zaujalo,
že finalisti mali svoje skladby odohrať
v doprovode Big Bandu. Súťaž bola akýmsi pokračovaním veľkej Bratislavskej lýry,
ktorá mala svojho času zvučné meno. Faktom
ale je aj to, že ak ste neznáma kapela, akákoľvek možnosť konfrontácie a prezentácie, je
vítaná. Hoci teda, do súťaže sme išli ako jednotlivci, nie ako kapela.
• Ako dlho ste Senčania? Aký máte vzťah
k Sencu?
Do Senca sme sa prisťahovali v auguste minulého roka. V tom čase sme čakali naše prvé
dieťa. Predtým sme obaja bývali a pracovali
v Bratislave, čo je síce fajn mesto pre mladých
ľudí budujúcich kariéru, mne sa však nezdalo
práve ideálne na výchovu dieťaťa. Hľadali sme
niečo menšie, tichšie. Boli sme sa tu pozrieť
a tu sa nám zapáčilo. Je to malé mesto s príjemnou atmosférou, je tu všetko, čo potrebujeme a navyše je všetko blízko.
• Venujete sa hudbe dlho? Akým spôsobom?
S vlastnou tvorbou som začala v prvom ročníku na vysokej škole, čo je už pomaly 10 ro-

• Má víťazná pieseň za sebou nejaký príbeh?
Aký?
Skladba Ako strom pojednáva o identite našich koreňov. Mnoho Slovákov žije v zahraničí,
niektorí sa vrátia, niektorí tam ostanú. Napriek
tomu však sme, kým sme. Formuje nás prostredie, v ktorom žijeme, ale aj to, čo si nesieme
v sebe, naše korene.
• Ako sa Vám páčil priebeh súťaže a čo plánujete v hudbe robiť ďalej?
Organizátori boli ústretoví, čo veľmi oceňujem,
keďže na súťaž som so sebou priniesla i našu
vtedy trojmesačnú dcéru. Všetko prebehlo hladko, skúška s orchestrom bola rýchla
a aj samotný finálový večer bol veľmi príjemný.
Pán Valovič, dirigent orchestra, je skvelý pro-

fesionál a i z jeho strany som cítila podporu,
takže som si to napriek tréme užila.
Na leto plánujem nahrávanie ďalších skladieb
a nejaké promo fotenie. Bola by som rada,
ak by sa nám podarilo natočiť klip. Napriek
tomu, že ma ešte dosť zamestnávajú materské povinnosti, budem rada, ak sa nám podarí
odohrať nejaké koncerty. Momentálne sa nám
črtá spolupráca s jednou kapelou z Banskej
Bystrice. Tak uvidíme. Nechám sa prekvapiť,
čo všetko tento rok prinesie.
Pre čitateľov Senčana prinášame text víťaznej
piesne:
AKO STROM
Ako vietor, čo veje od vrchov sa zatúlam neviem kam.
Ako búrka sa rozbijem na bralách.
Strhne ma prúd divej rieky, nechám sa niesť
vo vlnách.
Blúdim krajinou svetla a tieňov. Nemám strach.
Ako strom
ako strom patrím ku koreňom.
Ako vietor, čo veje od vrchov sa zatúlam neviem kam.
Ako búrka sa rozbijem na bralách.
Strhne ma prúd divých vôní a súzvukov
v ozvenách.
Známe volanie si cestu nájde. Nemám strach.
Tak ako voda, čo život dodá, ako láska.
Pereje zdolá aj pevná vôľa bez nástrah.
Jak slovo ducha, čo neposlúcha, vo mne drieme.
Zastaví príval koreňov sila rodnej zeme.
MO
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Gimibál 2017
A A Szenczi Molnár Albert Gimnázium és a Magyar Tanítási
Nyelvű Szakközépiskola hagyományosan az Elektrovod
nagytermében február 3-án
tartotta farsangi bálját, melyet
jelenlétével megtisztelt Dušan
Badinský alpolgármester és
Gujber László Hegysúr polgármestere, megyei képviselő is.
A diákok parádés nyitóműsorával indult a bál, amelyet a fiatalos, örömteli frissesség jellemzett. A tánchoz a Colors együt-

Ples Spojenej školy – 2017
tes szolgáltatta a zenét. A gazdag tombola értékes díjai vonzották a vendégek tekintetét, így
a jegyek gyorsan elkeltek, hála
Németh Szilárd meggyőző erejű jegyárusi képességeinek is.
A finom Schwarzwald-torta és
a sült malac sem hagyta hidegen a bálozókat. A vacsora
finom volt, italból is nagy volt
a választék. Semmi sem hiányzott a vidám mulatozáshoz,
amely reggelig tartott.
Agárdy Gábor

Foto: Gabriel Agárdy
Fašiangový ples Spojenej školy
- Gymnázia s VJM Alberta Molnára Szencziho sa uskutočnil
3. februára, už tradične vo veľkej
sále Elektrovodu. Medzi hosťami
bol aj viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský a poslanec
BSK a starosta obce Hrubý Šúr
László Gujber. Otvárací program
študentov, plný sviežej mladosti
a radosti, udal základný tón celému priebehu plesu. Do tanca

hrala skupina Colors. Hodnotné
ceny tomboly priťahovali pohľady hostí. Lístky sa rýchlo míňali,
aj vďaka neobyčajne presvedčivému predavačovi Szilárdovi Némethovi. Ani výborná Schwarzwald torta a pečené prasiatko
nenechali
hostí
chladných.
Večera bola chutná a bol veľký
výber nápojov. Nič nechýbalo
k veselici, ktorá trvala až
do rána.
Gábor Agárdy

Magyar diákok matematikaversenye

Matematická súťaž maďarských študentov

A Közös Igazgatású MTNy Iskola adott otthont a rangos XLI.
Felvidéki Magyar Matematikaversenynek, amely a pár éve elhunyt
komáromi középiskolai matematikatanár tiszteletére fölvette
az Oláh György Emlékverseny
nevet. Oláh György munkássága a matematikaoktatás hatékonyabbá tételét és a tehetségek
gondozását szolgálta. Ennek
érdekében hazai és nemzetközi
matematikaversenyeket indított el
és évtizedeken át szervezte lebonyolításukat.
A mintegy 80 versenyző a Kassától Pozsonyig terjedő térség
középiskoláiból, valamint a határon túlról, Zentáról, Kaposvárról,
Miskolcról, Békéscsabáról és
Győrből érkezett és február 5-től
7-ig élvezte városunk vendégszeretetét. Február 6-án, a verseny
napján a Szenci Városi Hivatal
vezetője Jarmila Répássyová, az
iskola igazgatónője Kontár Zsuzsanna, valamint Filler Krisztina
igazgatóhelyettes, egyben a verseny főszervezője, köszöntötte
a résztvevőket. Amíg a versenyzők a feladatokkal birkóztak, addig a felkészítő tanáraikat Korpás
Árpád idegenvezető városnéző
körútra vitte. Délután, amíg a
tanárok a feladatokat javították,
a versenyzők ismerkedtek a várossal. A késő délutáni eredmény-

Spojená škola s VJM hostila
prestížnu XLI. Hornozemskú maďarskú matematickú súťaž, ktorej
do pomenovania pribudlo meno
Györgya Oláha, nedávno zosnulého komárňanského stredoškolského učiteľa matematiky. György
Oláh sa intenzívne venoval zefektívneniu vyučovania matematiky
a starostlivosti o talentov. V záujme toho inicioval vznik viacerých
domácich aj zahraničných matematických súťaží, ktoré celé desaťročia organizačne zabezpečoval.
Vyše 80 súťažiacich prišlo
zo stredných škôl z územia tiahnucej od Košíc až po Bratislavu
a zo srbskej Zenty (Senta) a maďarského Kaposváru, Miskolcu,

hirdetés előtt a verseny szervezői
kellemes meglepetést okozva
Hornyák Pál tanár úrnak, fölköszöntötték őt 80-ik születésnapja
alkalmából. Mindezek után Mészáros József a versenybizottság
elnöke értékelte a versenyt, majd
a versenybizottság eredményt
hirdetett és kiosztotta a díjakat. A
legeredményesebbek a kaposváriak voltak, egy első, két második
és egy harmadik helyezéssel. A
komáromiak, egy első és két harmadik helyet elfoglaltak el. Kassa
egy második és egy harmadik
helyet szerzett meg. Tornalja és
Ipolyság egy-egy első helyet, Dunaszerdahely csapata pedig egy
második helyezést ért el.
VCs

Békéscsaba a Győru. Hostia pobudli v Senci od 5. do 7. februára.
Samotná súťaž prebehla 6. februára, kedy sa k súťažiacim prihovorila prednostka MsÚ Jarmila
Répássyová, riaditeľka Spojenej
školy s VJM Zsuzsanna Kontár
a zástupkyňa riaditeľky a hlavná
organizátorka súťaže Krisztina
Filler. Kým sa súťažiaci pasovali
so zadanými úlohami, turistický
sprievodca Árpád Korpás previedol učiteľov, členov organizačného výboru pamätihodnosťami
mesta. Súťažiaci absolvovali prehliadku mesta poobede, kým učitelia opravovali ich práce. Organizátori súťaže príjemne prekvapili
pána učiteľa Pála Hornyáka, keď
pred vyhlásením výsledkov mu organizačný tím súťaže zablahoželal k 80.-tym narodeninám. Predseda organizačnej komisie súťaže
József Mészáros krátko vyhodnotil priebeh súťaže a spolu s členmi komisie pristúpil k vyhláseniu
výsledkov a odovzdaniu cien. Najúspešnejší boli Kaposvárčania,
ktorí získali jednu prvú, dve druhé
a jednu tretiu cenu. Výborne si
viedli Komárňania, ktorí obsadili jedno prvé a dve tretie miesta.
Košičania vybojovali jedno druhé
a jedno tretie miesto. Po jednom
prvom mieste získali tímy Tornaľi
a Šiah, Dunajská Streda získala
jedno druhé miesto.
VCs

SENČAN marec 2017

SPEKTRUM
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Deň maďarskej kultúry

Kölcsey Ferenc 1823 január 22-én
fejezte be a Himnuszt. Ez a nap
1989 óta a magyar kultúra napja.
A Csemadok Szenci Városi Szervezete is a jeles ünnepek közt
tartja számon, habár nem mindig sikerül az évforduló napjára
időzíteni a megemlékezést. Idén
január 26-án egy szenci szerző,
Csikmák Imre Erről, arról, azokról
című könyvének bemutatójával,
valamint Korpás Éva és együttese Fecském című albumának
anyagából összeállított koncertjével ünnepelték a szenciek a magyar kultúra napját. Csikmák Imre
könyvének megjelenése esemény
a szlovákiai magyarság szellemi
életében. Az 1933-ban született
szerző Szenc közismert polgára,
mégis tud meglepetéssel szolgálni
a szenci olvasónak is. Nem mindenki tudja, hogy mennyire meghatározó alakja volt a szlovákiai
magyar újságírásnak az 1949-től
a rendszerváltásig terjedő időszakban, és az azt követő néhány évben. A könyv művelődéstörténeti
szempontból hézagpótló, eredeti
dokumentumokkal alátámasztott,
olvasmányosan feldolgozott adalékokkal szolgál a szlovákiai ma-

gyar újságírás egyik meghatározó
korszakáról. Mindamellett betekintést enged a szerző személyes
élményeibe, értékrendjébe és gondolkodásmódjába.
Mindezekről
Bárdos Ágnes kérdezte Csikmák
Imrét a Labirintus Galériában a rá
jellemző lényegretörő, sajátos humorral fűszerezett stílusban, „nem
kímélve” a nézőtéren helyet foglaló
Tóth Elemér költőt sem, akit egy
kérdés erejéig bevont a beszélgetésbe.
Korpás Éva és együttese nem
mindennapi élménnyel ajándékozta meg a zeneértő közönséget.
A Kárpát-medence magyar népdalaiból összeállított Fecském
című albuma a népi dallamokat
sajátosan dolgozza föl, elsősorban
a dzsessz, valamint a kortárs klas�szikus és könnyűzene stíluselemeit zseniálisan ötvöző világzenévé.
A címadó dal, ahogy Korpás Éva
a közönségnek elmondta, kifejezi
az album egészének a lényegét,
a jóságot, hűséget, boldogságot,
azonkívül az újrakezdés örömét.
Polák Margit programszervező
munkájának is köszönhető a magyar kultúra napjának emlékezetes megünneplése.
VCs

Educate Slovakia

Educate Slovakia

MEGHÍVÓ

POZVÁNKA

Február második hetében egy
kínai és egy indonéziai egyetemi
hallgató mutatta be angol nyelven hazáját a Sz. M. A. Alapiskola
felső tagozatos diákjainak. Vivien
Sanghajból, Rani pedig Szumátra
szigetéről érkezett Szlovákiába. A
világ legnagyobb diákszervezete
az AIESEC közvetítésével vettek
részt az iskolaügyi minisztérium
égisze alatt működő Educate Slovakia programban. A program célja
a globális világkép kialakítása és
a kultúraközi megértés elősegítése
a hazai ifjúság körében. A két diáklánynak Tóth Julcsi 5. osztályos
tanuló szülei biztosítottak szállást,
amiért az iskola vezetése nagyon
hálás a Tóth családnak.
VCs

V druhý februárový týždeň hostila
ZŠ A. M. Szencziho dve vysokoškoláčky z Číny a z Indonézie, ktoré v anglickom jazyku predstavili
svoju vlasť žiakom druhého stupňa.
Vivien prišla zo Šanghaja a Rani
z ostrova Sumatra. AIESEC, najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete sprostredkovala účasť týchto dievčat
v projekte Educate Slovakia, ktorý
prebieha pod záštitou Ministerstva
školstva SR. Cieľom projektu je rozvoj interkultúrneho porozumenia
a globálneho zmýšľania mládeže
na Slovensku. Mladé lektorky hostili
vo svojom obydlí rodičia piatačky
Julcsi Tóth, za čo je vedenie školy veľmi vďačné rodine Tóthových. VCs

A Szenci Csemadok alapszervezete tisztelettel meghívja Önöket
az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc alkalmából 2017
március 15-én (szerdán) megrendezésre kerülő megemlékezésekre:
- 13:30 - a Kisfaludy síroknál emlékezünk a szenci római kat. temetőben
- 14:30 - a Hősök Szobrától
a Szenci Molnár Albert térről autóbusz indul Pozsonyba a Medikus- kertben Petőfi Sándor szobránál tartandó megemlékezésre
- 18:00 - a MTA két kutatója tart
előadást a Szenci Városi Múzeumban a magyarok vándorlásáról, a magyar őstörténetről.

Senecká základná organizácia
Csemadoku Vás srdečne pozýva
na podujatia, ktoré sa budú konať
15. marca 2017 (v stredu) pri
príležitosti
výročia
revolúcie
a boja za slobodu a nezávislosť Maďarov z roku 1848-49:
- 13:30 - spomíname pri hroboch Kisfaludyovcov v rímsko-katolíckom cintoríne v Senci.
- o 14:30 od Pomníku hrdinov
na Námestí A. M. Szencziho odchádza autobus do Bratislavy na spomienkové podujatie k pomníku Sándora Petőfiho v Medickej záhrade.
- 18:00 - prednáška dvoch výskumníkov Maďarskej akadémie
vied v Mestskom múzeu v Senci
o prehistórii Maďarov.

Ferenc Kölcsey dokončil maďarskú hymnu 22. januára 1823.
Od 1989 je tento deň Dňom maďarskej kultúry. Mestská organizácia
Csemadoku v Senci každoročne
slávi tento sviatok, ale nie vždy sa
podarí zaradiť oslavu na deň sviatku. Hlavnými protagonistami tohoročnej oslavy, ktorá sa konala 26.
januára, boli senecký autor knihy
„Erről, arról, azokról” Imre Csikmák
a Éva Korpás so svojou kapelou
prezentovala nový album pod názvom Fecském.
Vydanie knihy Imreho Csikmáka
je kultúrno-spoločenskou udalosťou maďarskej národnej menšiny
na Slovensku. Autor narodený
v roku 1933 je známou osobnosťou v Senci, napriek tomu však
dokáže prekvapiť aj seneckých
čitateľov. Nie všetci vedia, že bol
jedným z rozhodujúcich postáv
maďarskej
žurnalistickej
obce
v Československu v povojnovom
období až do Nežnej revolúcie
a zopár rokov aj po nej. Kniha vypĺňa medzeru v kultúrno-historických
poznatkoch z danej doby prostredníctvom čitateľsky pútavo spracovaných autentických dokumentov
o maďarskej žurnalistike na území

Slovenska. Dovolí čitateľom urobiť si
obraz o autorovom spôsobu myslenia, rebríčku hodnôt a umožní aj nahliadnuť do niektorých autorových
osobných zážitkov. O tom všetkom
sa zhovárala Ágnes Bárdos s Imre
Csikmákom v Labyrinte, s jej vlastným humorom a svojským spôsobom uchopenia podstaty témy. Do
rozhovoru „vtiahla” aj básnika Eleméra Tótha z radov obecenstva.
Éva Korpás obdarila znalcov
hudby neobyčajným zážitkom.
Jej album zostavený z ľudových
piesní pochádzajúcich z celej
Karpatskej kotliny je jedinečný
tým, že ľudové motívy aranžuje
v štýle world music. Aranžmány sú
založené na džezových motívoch
a sú doplnené prvkami iných hudobných žánrov. Výsledkom bol
skutočne unikátny súzvuk náročnej
a zároveň melodickej hudby. Titulná
pieseň „Fecském“, ako sa Éva Korpás obecenstvu vyznala, vyjadruje
myšlienkové posolstvo albumu, tým
je dobro, vernosť, šťastie a radosť
z nového začiatku. Tohoročný Deň
maďarskej kultúry sa stal pamätihodným aj vďaka invencii Margit
Polák, ktorá to celé zorganizovala.
VCs
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Lucas Seher, Kitti Ajpeková, Slavomír Vojtilla,
Alexandra Vavrincová, Elis Sandya Boleková,
Lucas Jacko, Justína Danišová, Patrik Christopher Žofčin, Canan Lakatošová, Karin Liptáková, Matúš Oliver Kontsek, Tobias Čech,
Oliver Šmarda, Šimon Michal Krajčovič,
Michal Papšík, Marína Matláková, Viktória
Valkayová, Zora Chríbiková, Juraj Kostka,
Tomáš Gažo, Silvia Fülöpová, Jasmína Labudová, Ladislav Talán, Damian Starosta, Žofia
Lobodová, Ella Rummelová, Oskar Horský,
Natália Vinczeová

Zosobášili sa
Abdul Hafizu Mohammed Ouro Akpo –
Lenka Vrábelová
Michal Czinege – Lenka Ploskuňáková
Alexander Mészároš – Miriam Bulavčiaková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov

Oľga Groschmidtová (65), Eva Šranková (65),
Marta Strihovská (70), Alžbeta Molnárová
(75), Edita Wagnerová (80)

Klub dôchodcov

Jana Fialová (65), Imrich Čerkes (70), Mária
Jágerová (70), Anna Múcsková (90)

Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Denisa Rigová (35), Eva Šramková (65)

Opustili nás
Samuel Trabak 1960, Ladislav Papp 1955, Mária
Bordácsová 1934, Ján Osrman 1941,
Jaroslav Slama 1936, Gabriela Šteglíková 1935,
František Csécs 1938, Roman Kaiser 1960,
Štefan Ondreička 1938, Anna Mucsková 1927

Touto
cestou
vyslovujeme
úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným a známym, ktorí 3.
februára odprevadili na poslednej ceste nášho drahého Františka Csécsa, ktorý nás opustil
vo veku 79 rokov. Ďakujeme za
prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina
Dňa 19. marca 2017 si spomíname na 15 výročie úmrtia môjho
manžela Ľudovíta Bacigála.
S láskou spomína manželka
Zuzana s deťmi a vnúčatami.
Dni plynú ako tichej rieky prúd,
len bolesť v srdci trvá a nedá
zabudnúť. Dňa 26.3.2017 uplynie rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
syn a dedko Jozef Barančík.
S láskou na teba spomíname,
navždy zostaneš v našich srdciach. Manželka,
synovia s rodinami, matka a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.
Dňa 9.3.2017 si
pripomíname
tretie
výročie
úmrtia
nášho
otecka a dedka
Alojza Bittnera a 12.3.2017
spomíname na našu mamičku a babičku Máriu
Bittnerovú, ktorá nás opustila pred piatimi rokmi. S láskou spomínajú dcéry Anetta a Viera s
rodinami.
Dňa 18. apríla 2017 bude rok,
čo nás po ťažkej chorobe navždy opustil manžel a otec
Bordács Alexander. S láskou
spomína manželka Mária a syn
Mário.

Dňa 12.3.2017 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustila naša
mamina Rozália Kaušitzová.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Smútiaca
rodina
Dňa 5.3.2017 si pripomíname
nedožitých 80-tych narodenín
našej milovanej mamičky, babičky Lydky Magyaricsovej.
S láskou na ňu spomínajú deti
s rodinami, vnúčatá a pravnučka. Ostaneš nám navždy
v srdci.
Dňa 6. marca 2017 uplynie rok,
čo nás navždy opustil Štefan
Mikulec. Kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
syn Michal s rodinou a dcéra
Zuzana s rodinou.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí Ťa
radi mali. Odišiel si bez toho,
aby nám Tvoje ústa zbohom
dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a
žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. So smútkom v srdci si dňa 16.2.2017
pripomíname druhé výročie, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a dedko František (Fegenc) Pomšahár. Smútiaca rodina
Dňa 22.4.2017 uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička, prababička, Terézia Skaličanová.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí ju poznali. S láskou a úctou, smútiaca rodina

Talkšou Moniky Macháčkovej - Hodinka so Zuzanou Mauréry

Tentokrát v rámci mesačného pravidelného
programu sme mali česť 08.02.2017 v priestoroch Labyrintu v MsKS privítať slovenskú filmovú aj divadelnú herečku a speváčku muzikálo-

vého žánru Zuzanu Mauréry, ktorá sa s hudbou, divadlom, muzikálom i pódiom stretávala
už od malička. Domovom jej rodičov okrem
Bratislavy boli aj pódiá, na ktorých divákom
ponúkali operetné melódie a operné árie.
Skúšky, nácviky, cestovanie a cieľavedomosť
rástli rovnako s ňou. Dlhé roky bola súčasťou
Radošinského naivného divadla, hosťovala
v SND, Divadle Astorka a mnohých iných našich pódiách. Nestratila sa ani vo Viedni v Raimund Theatre kde ako muzikálová herečka pôsobila 2 roky. Účinkovanie v českých divadlách
či v Prahe alebo v Brne považuje za domáce.
Príjemné rozprávanie o filmovom živote, nakrúcaní a zákulisí jej filmových noviniek, jednej
z najžiadanejších slovenských herečiek viedla
Monika Macháčková. Príjemne strávený večer,
ku ktorému chýbala už len višňová čokoláda,
ktorú má táto skvelá herečka rada.
Labyrint MsKS
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. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné.
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Profesor Ondrej Margitfalvi oslavuje 100 rokov
Prof. Ondrej Margitfalvi je zakladateľom seneckého gymnázia, ktoré v súčasnosti poznáme pod názvom Gymnázium Antona Bernoláka
v Senci, kde začal učiť už v prvý deň - 20. septembra 1949. Je zároveň najstarším bývalým členom pedagogického zboru.
Jeho študenti ho poznajú ako učiteľa dejepisu, zemepisu, latinčiny a telesnej výchovy. Mal blízky vzťah k športu a jeho žiaci dosahovali
vynikajúce výsledky v atletike. Narodil sa 14. februára 1917 a preto vo februári práve oslávil krásnych 100 rokov. Pri tejto príležitosti mu
k jubileu zablahoželal aj primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a aj jeho bývalí kolegovia a žiaci.

Keď sme pred dvomi rokmi boli pána profesora
Margitfalviho pozývať na naše stretnutie po 60.
rokoch od maturity, privítal nás doma s pani manželkou veľmi milo - pripili sme si v jeho pracovni
bielym vínkom. Nečakal som to a v duchu som
zauvažoval: je to možné? Mať deväťdesiatosem
rokov a – víno?! Rozpamätávali sme sa na mnohé
veci a pán profesor udivoval perfektnou pamäťou
a mentálnou dynamikou. Ako v päťdesiatych
rokoch minulého storočia, keď nás učil dejepis,
zemepis, telesnú výchovu a niektorých aj astronómiu.
Aj sme sa nasmiali, keď som mu spomínal, že ma
ako triedny učiteľ odhováral, aby som si na maturitnú skúšku nevyberal dejepis – ako jediný v ročníku
– a ja som si ho napriek tomu zvolil. Veľmi som si
na skúške želal, aby som si nevytiahol otázku číslo
5, lebo som ju slabšie ovládal. Ale poznáte zákon
schválnosti: vytiahol som si práve piatu otázku.
Keď som vychádzal z triedy, za dverami stál profesor Margitfalvi a vyčítal mi… „Čo som ti hovoril,
nevyberaj si dejepis!“ To bola moja jediná trojka.
Doteraz si pamätám, keď nás, maturantov, ktorí už
sem-tam povedali aj škaredé slovo, chcel odnaučiť. Hovoril: „Mládenci, veď nehrešte, nie je to pekné, povedzte radšej tri slová zo zemepisu Wänern,
Vättern, Mälaren, a máte to vyriešené“. Odvtedy
viem, že sú to názvy troch najväčších švédskych
jazier...
Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Spomienky na profesora a neskôr kolegu sú prítomné a živé. Moje spolužiačky a ja sme ho vnímali ako prísneho, ale spravodlivého „zemepisára
i dejepisára“, neskôr sa pustil aj do učenia latinčiny. Ako odbor ju neštudoval na vysokej škole, no
s vedomosťami z gymnaziálneho štúdia si vystačil.
Ako kolega bol ústretový, chápavý a nápomocný.
Ako triedny učiteľ bol dôsledný, neprepáčil lajdáctvo, vyšetril každé záškoláctvo. Mne veľmi pomo-

hol ako začínajúcej triednej učiteľke, keď som bola
príliš dôverčivá a „mäkká“ voči študentom. Mali
sme s pánom profesorom dobré vzťahy, aj preto
sme sa s ním ťažko lúčili pri odchode do dôchodku.
Milý kolega Ondrej, dvíhame pomyselné čaše
so želaním: Ad multos annos!
Agnesa Frčová
Pána profesora Margitfalviho som vždy vnímala
ako milého, galantného a úctivého kolegu, ktorý
bol vždy ochotný pomôcť. Mladých kolegov rešpektoval a kládol ich na rovnakú úroveň. Pre mňa
bol vzorom pre nespočetné množstvo vedomostí z histórie, mal vynikajúcu pamäť a mimoriadnu
schopnosť sprostredkovať dejiny študentom aktuálne aj vďaka osobným skúsenostiam. Študenti
si ho vážili pre jeho encyklopedické vedomosti,
a preto, že cez jeho osobnosť sa dejiny stávali pútavými aj pre súčasnosť. Študentom vždy opakoval: „Kto neovláda minulosť, neovláda prítomnosť.“
Vždy som ho považovala za veľkého gentlemana,
dobrého priateľa a mimoriadne príjemné bolo pre
mňa navštevovať ho na dôchodku. Často som ho
zastihla s rozčítaným historickým dokumentom,
a tak som sa spolu s ním mohla ponoriť do problematiky historických faktov.
Milý Ondrej, vďaka za krásne životné okamihy, za
ochotu vždy pomôcť, za kvalitné priateľstvo a zároveň Ti želám veľa, veľa šťastných a slnečných dní
v Tvojom ďalšom živote.
PhDr. Helena Oberhauserová
GAB – Senec
Pán profesor Ondrej Margitfalvi zanechal v žiakoch trvalé stopy svojho pedagogického majstrovstva, obetavého a neformálneho výchovného pôsobenia. Bol úprimný, priamy a prísny. Nedopustil
žiadny prejav, ktorý by vybočoval zo stanovených
školských pravidiel, alebo ktorý by poškodil meno
novozaloženého gymnázia, ktorého bol spoluza-

kladateľom. Náš ročník (šk. r. 1951-53) vyučoval
v štyroch predmetoch – dejepise, zemepise, občianskej náuke a telesnej výchove. Ako pedagóg
to nemal v tých časoch ľahké. Neboli učebnice,
len politické usmernenia. Ako aktívny športovec
nemal problém demonštrovať športové výkony
a účinne nás motivovať k záujmu o šport – od ľahkej atletiky a gymnastiky ku kolektívnym športom,
basketbalu, volejbalu a futbalu. Plávania sme si
vrchovato užili mimo výučby na seneckom jazere. Dominovala však ľahká atletika, kde v príprave
neúprosne vyžadoval maximálne úsilie a vytrvalosť. Mimoriadnym počinom bolo svojpomocné
vybudovanie vlastného atletického „štadióna“
v priestoroch bývalého trhoviska, uznaného aj pre
konanie oficiálnych pretekov, kde sme mohli neobmedzene trénovať. Výsledkom boli vynikajúce
výsledky na športových súťažiach, dokonca prekonanie niekoľkých slovenských dorasteneckých
rekordov. Športom sa preslávilo naše, senecké
gymnázium v celoštátnom meradle. Mali sme radi
svojich učiteľov a po maturite sme s úctou na nich
spomínali.
Pán profesor Margitfalvi sa zúčastňoval našich
pravidelných maturitných stretnutí, pokiaľ ho nohy
poslúchali. Pri mimoriadne vzácnej príležitosti jeho
storočnice chcem mu za seba a za žijúce aj už nežijúce spolužiačky a spolužiakov poďakovať najmä za to, že nás „poznačil“ do života vytrvalosťou,
skromnosťou a nevyhnutnosťou činorodej práce,
a zaželať mu ďalšie pokojné roky, ktoré mu osud
dopraje v kruhu najbližších.
Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.,
profesor emeritus
Prof. Margitfalvi už v 50 rokoch minulého storočia
chápal výučbu telesnej výchovy s komplexným
vplyvom na celý organizmus žiaka. Cielene formoval telesný, pohybový rozvoj žiaka, prispieval k
rozvoju zdravia a vlastností osobnosti žiaka. Tým
sa podieľal na profilovaní budúcich absolventov
gymnázia a na ďalšie uplatnenie v spoločnosti.
Mal dobré organizačné schopnosti, bol obetavý
a mal tvorivý prístup pri realizovaní vytýčených cieľov. Pod jeho vedením vznikol svojpomocne 400
m dlhý atletický ovál, čím zvýšil kvalitu vyučovacieho procesu, žiaci mali možnosť overiť si svoje
schopnosti v rôznych medziškolských súťažiach
a talentovaným žiakom sprístupnil systematickú
prípravu. Bolo to nové, moderné poňatie vyučovacieho procesu. V daných podmienkach, keď
vo všetkých predmetoch neboli učebnice, presadzoval odborné vyučovanie vo svojich predmetoch spolu s vysokými požiadavkami a spravodlivým ohodnotením. Získal si u žiakov prirodzenú
autoritu. Bol mojím veľkým vzorom a veľmi si vážim
jeho celoživotnú pedagogickú prácu. Mám tajné
želanie, aby v našom meste pribudol dôstojný stánok pre atletiku, ktorý by niesol meno prof. Margitfalviho.
Vážený pán profesor, želám Vám pri Vašom životnom jubileu veľa zdravia, spokojnosti a veľa úspešných dní do ďalších rokov, veľa radosti v kruhu rodiny, blízkych a priateľov.
Váš Doc. PhDr. Ivan Varga, CSc.
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Plavci zo Sport Clubu Senec si vyplávali výborné výkony
Sport Club Senec na Aronnax Apnea Cup 2017

Plutvoví plavci sa prvýkrát zúčastnili preteku Aronnax Apnea
Cup, kde v čase 60 minút v kategórii profesionáli v plávaní
na nádych pod hladinou zaplávali s 10- členným družstvom
spolu 6525 m, čo im prinieslo krásne 2. miesto.
Deti, ktoré plávali s dospelými mali stratu na prvé miesto 125 m.
Srdečne gratulujeme!

Plutvoví plavci Sport Club Senec - 2. Vicejmasteri SR

Rok 2017 plutvoví plavci ukončili vrcholovou súťažou sezóny
a to 26.11.2016 v Žiline na 50 m bazéne, kde sa uskutočnilo Finále Ligy mládeže a Slovenského pohára.
Po sčítaní získaných bodov zo všetkých kôl ligy mládeže a Slovenského pohára si Sport Club Senec v zastúpeni trénerky Martiny Szabóovej na slávnostnom vyhlásení prevzal cenu. Naši
plavci sa stali 2. Vicemajstrami Slovenskej Republiky a stali sa
tak tretím najuspešnejším plaveckým klubom plutvového plávania na Slovensku!
Touto cestou sa sa všetkým deťom chceme srdečne poďakovať

za ich nadšenie a radosť z plávania, pretože každé jedno dieťa
príspelo k víťazstvu, rodičom a vedeniu za podporu a pomoc pri
našom fungovaní. Dakujeme!
Trénerky Lenka Halenkovičová a Martina Szabóová

MŠK Senec bilancovalo minulý rok
Od začiatku nového roka 2017, napriek nepriaznivému počasiu, začalo zimnú prípravu na 250 futbalistov v MŠK Senec. Tí
menší využívajú telocvične v seneckých základných školách,
tým starším nevadia sparťanské podmienky na UT NTC v Senci.
Po hektickom lete a preregistrovaní cez 220 členov MŠK Senec
sa v jesennej časti súťaží darilo najmä mužom, staršiemu dorastu a mladším žiakom pod vedením Patrika Pomichala. Muži idú
za svojím cieľom, postupe do 5.ligy, a po jesennej časti sú prví.
V prvých troch priateľských zápasoch zimnej prípravy tiež nenašli premožiteľa a postupne vyhrali nad moravským klubom FC
Hlohovec 8:1, nad ŠK Vištuk 6:0 a nad ŠK Báhoň 2:1.
S kádrom trénujú noví Tomáš Tengeri a Michal Spišiak a z dorastu Patrik Várady. Pred veľkou výzvou stoja starší dorasten-

SPORT CLUB Senec – klub zimného plávania

usporiada

POHÁR SLNEČNÝCH JAZIER - SENEC
VI. ročník súťaže zimných plavcov v Senci
v sobotu 18. marca 2017
od 13:00 na Slnečných jazerách Juh
na pláži pri Penzióne a reštaurácii Lobster

ci, ktorým sa vďaka zlepšeným výkonom v druhej časti súťaže
naskytla šanca zabojovať o postup do druhej dorasteneckej
ligy. A o tom sa nám ani nesnívalo. Pri mladšom doraste sa činí
nový tréner Ladislav Talamon, ktorý dokázal úzky káder doplniť
o štyroch kvalitných bývalých seneckých hráčov. Starší žiaci
doplácajú na chýbajúcich chlapcov narodených v roku 2002.
V zápasoch sa to prejaví hlavne v telesnej indispozícii. Počtom problémový ročník je aj pri chlapcoch narodených v roku
2005. Dúfame, že časom sa to podarí doplniť. Naopak silná
konkurencia v ročníku 2004 sa podpisuje pod výborné výkony
a chlapci určite zabojujú o víťazstvo vo svojej súťaži – druhej ligy
mladších žiakov. V prípravkách sa sústredíme na to, aby sme
dali šancu hrať čo najväčšiemu počtu chlapcov bez ohľadu na
výsledok. Preto sme prihlásili o jednu súťaž prípraviek navyše.
Pusinky sú o pritiahnutí detí hrať a milovať futbal. Koncom roka
sa podarilo funkcionárom s vedením mesta obnoviť zmluvu
o prenájme budovy na NTC. A že zmluva je v súlade so zákonom (napriek tvrdeniam OZ Moje mesto) potvrdila aj následná
kontrola z NKÚ. Dúfame, že týmto krokom sa definitívne senecký futbal presťahoval do Senca. Futbalisti však žijú aj spoločenským životom. 10.2. sme zorganizovali 4. Športový ples, ktorého
sa zúčastnilo cez 240 ľudí. V lete sa pripravuje návrat veľkého medzinárodného mládežníckeho turnaja MŠK Senec a jeho priatelia,
na ktorom očakávame až cez 1000 detí! A predtým ročníky U11
a U13 čaká 40. ročník turnaja vo francúzskom Guipavas.
Dušan Badinský

Súťaž v zimnom plávaní na Slnečných jazerách v Senci je zaradená do seriálu Českého poháru v zimnom plávaní, ktorý prebieha v Českej republike od októbra 2016 do polovice
apríla 2017. Pohár Slnečných jazier organizujeme pre tých,
ktorí sa chcú porovnať so zimnými plavcami zo Slovenskej
i Českej republiky. Na hladine vody s očakávanouá teplotou
cca 4 – 6,5 ° C budú bójkami vytýčené trate v dĺžkach 100 m, 250 m,
500 m, 750 m a 1000 m. Vyhlásenie výsledkov bude o 16:00.

Organizátori srdečné pozývajú divákov,
aby podporili plavcov a prežili príjemné sobotné
popoludnie na Slnečných jazerách
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Komisia športu pri MsZ vyberala zo seneckých športovcov tých najlepších
Každoročne vyhodnocuje mesto Senec svojich najlepších športovcov za celý predchádzajúci rok. Cieľom je nielen pochváliť
výborných športovcov za ich výkony, ale aj motivovať ďalších, najmä deti a mládež, aby športovali a možno v budúcnosti aj reprezentovali mesto. Návrhy na ocenenie športovcov môže dať úplne každý, kluby, športovci, ale aj Senčania, ktorí majú tip
na skvelú osobnosť z radov detí, mládeže, dopelých, klubov či trénerov. Laureátov ocenení vyberá Komisia športu pri MsZ
v Senci. Spýtali sme sa jej členov, akým spôsobom hodnotia výkony našich športovcov.
• Juraj Gubáni, predseda
Komisia športu vyberá športovcov na základe
predložených návrhov zo strany športových
klubov, športovcov a širokej verejnosti. Kritériá
sú síce jednoduché, ale výber je niekedy naozaj ťažký. Rozhodujú najlepšie umiestnenia,
ktoré daní športovci, kluby, tréneri dosiahli
na medzinárodnom a domácom športovom
poli. Medzi najcennejšie patrí účasť a čo najlepšie umiestnenie na Majstrovstvách sveta,
prípadne Olympiáde až po domáce - lokálne
súťaže. Tlačivo, kde je všetko popísané a ktoré
je potrebné vyplniť pre prihlásenie do ankety,
sa nachádza celý rok na stránke mesta Senec
www.senec.sk v sekcii „Tlačivá na stiahnutie“.
Už niekoľko rokov sa snažíme, aby ho športové kluby prikladali v samostatnej obálke spolu
s dotáciami do 31.12. Zaujímavé je, že veľakrát
sa stane, že žiadosť o dotáciu podá pomerne
každý, ale na túto najprestížnejšiu športovú
anketu sa akosi zabudne. Zabúda sa aj na to,
že by sa kluby mohli podieľať - prezentovať
v programe na slávnostnom vyhodnotení, česť
výnimkám. Prečo sa niektorí prihlásia dobrovoľne a niektorí nie? Máme ich stále vyzývať?
Zopárkrát sa stalo, že prišiel návrh aj po stanovenom termíne a ak to bolo do našej prvej
komisie v roku, kde sme o tom rozhodovali,
nikdy sme navrhnutého nevylúčili. Ale aspoň
to prišlo! Tento rok nezáujem o podanie nominácie a aj účasť v programe určite zohľadníme
aj v dotáciách ešte prísnejšie ako v minulosti.
Nemôže to byť stále len na tých istých...
• Vladimír Chríbik
Nezameriavame sa na absolútneho víťaza. Prihliadame na športové výkony v rámci Slovenska ako aj na celkové medzinárodné úspechy.
Pre mňa ako športovca je rozhodujúca športová konkurencia, koľko musí daný športovec
vyvinúť úsilia, tréningovej driny a sebadisciplíny. V konečnom dôsledku je dôležité byť aj
príkladom pre našu mládež a pre svoje okolie.
• František Gábriš
Športovec roka sa vyberá podľa návrhu jednotlivých klubov. Hlasuje sa na športovej

komisii. Laureátov ocenenia športovec roka
vyberáme na základe výsledkov za obdobie
predchadzajúceho roka, aj keď niektorí preferujú svojich favoritov aj napriek irelevantným výsledkom voči ostatným športovcom.
Pre mňa je osobným favoritom SPORT CLUB
Senec, ktorý dosiahol vynikajúce výsledky za
rok 2016. Máme niekoľko úspešných športovcov jednotlivých oddielov:
Hádzanársky oddiel: Plažová hádzana ženy
Majsterky Slovenska Víťazi II. ligy hádzaná
ženy Žiacke družstvá do III. miesta v krajských
súťažiach Mladší žiaci víťazi Balaton Cup
Plavecký oddiel: Titul Majster Slovenska, Vicemajster Slovenska - Richard Schwartz 800 m voľný spôsob, 4 x Majster BAO v disciplíne voľný spôsob Vicemajster Slovenska Svätoslav
Bollo v disciplíne 200m prsia Anna Gubková,
Nina Jankovska - v kategórií najmladších žiačok 8 x získala medaili a umiestnenia v jednotlivých disciplínach aj v zahraničí
Plutvové plávanie získalo 83 umiestnení
z jednotlivých súťaží a celkovo skončili ako
II. Vicemajstri Slovenska, Majstri Slovenska
v štafetách.
• Jana Némethová
Športovcov vyberáme na základe vyplnených anketných lístkov. Možno to bude znieť
ako klišé, ale absolútným víťazom je pre mňa
Lucka Debnárová a nielen pre jej športové výsledky, ale hlavne preto, aká je ako človek. Pre
jej skromnosť. Za posledné roky sa v Senci
dostalo do popredia plávanie, to odzrkadľuje
aj anketa Športovec roka, ktorú plavci doslova
ovládli. Škoda, že pre nich v Senci nemáme
vytvorené vhodné podmienky. Tento šport
k Sencu patrí.
• Karol Bednárik
Ocenenie Športovec roka sa udeľuje najlepšiemu športovcovi a kolektívu. Preto pri výbere musíme zohľadňovať výsledky uchádzačov.
Jedná sa o čo najvyššie umiestnenie v danej
oblasti a samozrejme aj o počet získaných víťazných priečok.
Pre mňa je náročné vybrať jedného konkrétne-

ho víťaza. Za víťazov považujem všetkých prihlásených. Každý šport je krásny a vyžaduje
si veľa úsilia, námahy a času zo strany športovca. Teraz viac ako po iné roky je dôležité
sa sústrediť najmä na vedenie mladej generácie ku športu a budovaniu pozitívneho vzťahu
k nemu.
• Gabriela Rebrošová
Návrhy na ocenenie Športovec roka mesta
Senec každoročne podávajú športové kluby
mesta Senec, resp. môže podať akýkoľvek
občan. Tak to bolo aj pre rok 2016 a termín podania návrhov bol do 31.12.2016. Na základe
KRITÉRIÍ PRE VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA SENEC ZA ROK
2016 zverejnených na web stránke mesta, komisia športu na svojom zasadnutí 30.1.2017
vybrala NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV.
Okrem už spomínaných kritérií, teda medzinárodné a celoslovenské národné úspechy a súťaže, reprezentácia Slovenska, reprezentácia
mesta Senec, sme sa spomedzi športovcov
a klubov snažili zahrnúť aj všetky športové
odvetvia a kluby, ktoré pôsobia na pôde mesta Senec. Kluby majú obrovskú príležitosť sa
odprezentovať, pochváliť, ukázať svoju celoročnú prácu. No nie vždy sa nám to darí, tak
akoby sme si predstavovali a o významných
úspechoch niektorých ani nevieme, nevieme
ani o činnosti a práci v niektorých kluboch. Pre
rok 2016 sa preto komisia rozhodla navrhnúť
troch športovcov, ktorí si túto cenu za výkony
a činnosť určite zaslúžia. Nebudem prezrádzať, všetko sa dozviete na Vyhlásení športovec roka mesta Senec - 15.3.2017.
Podľa môjho názoru si viacerí zaslúžia túto
cenu, lebo viem, akú cenu má úspech, koľko
je to hodín tvrdého tréningu, odriekania a vytrvalosti, koľko prehier a bolesti. Pre mňa je to
Lucka Debnárová, Tomáš Bartko, Maťo Homola - športovci, ktorí reprezentujú mesto Senec
na Slovensku, v Európe a v celom svete. Klobúk dole pred pánom Lászlóm Meszárosom
- obrovský entuziazmus a nadšenie pre šport.
Príspevky členov Komisie športu pri MsZ

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho
8.3.2017 o 19:00
Prednáša Dr. Michaela Musilová
o téme:

Misie na „MARS“
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Mesto Senec Vás pozýva
na slávnostné vyhlásenie

15. 03. 2017 o 17:00

Športovec roka

mesta Senec 2016
v kinosále MsKS Senec
program uvádza: Filip Mentel - TV DIGI Sport

účinkujú: Miroslav "Bruise" Žilka a
Tanečná škola Old School Brothers
Ladies - tanečné vystúpenie
Pavol Bitto – ukážka karate
ukážka športovcov Taekwon-Do PTF Senec
Futbalisti MŠK Senec - U13

medzi hosťami bude: Richard Lintner
- bývalý hokejový reprezentant

