
17. jún - otvore-
nie letnej sezóny  
na Slnečných ja-
zerách Seneckým 
letom sa už rých-
lo blíži. Odporú-
čame všetkým, 
ktorí sa chystajú  

na toto jedinečné podujatie, aby si vstu-
penky zakúpili už v predpredaji za 5 eur.  
Pri vstupe na Slnečné jazerá sa už budú 
predávať za 10 eur. Kúpiť si lístok sa oplatí 
nielen pre nižšiu cenu, ale aj pre pohodlie  
pri vstupe do areálu. 

Vstupné náramky sa predávajú v kancelárii 
MsKS, v pokladni kina a v TIC - Tureckom 
dome medzi 8:00 a 18:00. Predpredaj končí 
16.6.2017 o 18:00.
Motoristov prosíme, aby v tento deň prišli 
radšej pešo. Ak by ste sa predsa len rozhod-
li prísť motorizovane, bezplatné záchytné 
parkovisko bude na severnej strane Slneč-
ných jazier, ale len pre tých, ktorí sa preu-
kážu platnou vstupenkou na Senecké leto.
Na Seneckom lete bude možnosť prispie-
vať na veľkoplošnú obrazovku aj vlastnými 
fotkami a komentami. #hashtagy sa budú 
zbierať pomocou Enplug technológie. Hash-

tagy, pod ktorými budete môcť prispievať sú 
#seneckeleto #sunnylakes #slnecnejaze-
rasenec. Viac na str. 11.
30. júna pozývame všetkých, ktorí majú radi 
masky, aby prišli osláviť 
koniec školského roka 
a začiatok prázdnin 
Veľkým letným karne-
valom. Nová požičovňa 
masiek bude v MsKS 
od pondelka 26.6. v po-
obedňajších hodinách. 
Viac na str. 14.

Martina Ostatníková

Pozvánka 
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci

29. júna 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

17. júna otvárame letnú sezónu na Slnečných jazerách Seneckým letom! viac na str. 11

Ročník 27 6/2017

Senecké leto opäť s #hashtagmi

Do seneckých základných škôl sa zapísali noví prváci a do materských škôl škôlkari. Na zápisoch do materských škôl podalo 
svoje žiadosti 614 detí. ZŠ Mlynská bude mať od septembra 129 prvákov, ZŠ Szencziho 23 prvákov, ZŠ Tajovského 99 a do novej 

ZŠ na Kysuckej nastúpi v dvoch triedach 35 prvákov. V Súkromnej základnej škole bude prvákov 31.

Možnosť vyzdvihnúť si výme-
ry miestnych daní a poplatkov  
na Mestskom úrade a priamo  
na mieste ich v pokladni uhradiť, 
využilo opäť mnoho Senčanov. 
Keďže si vyzdvihli 6 431 rozhod-
nutí, čo predstavuje okolo 41% 
všetkých rozhodnutí, mestu ušet-
rili 12 540,45 eur na poštovnom. 
Takmer 3 500 rozhodnutí Senča-

nia na mieste aj uhradili a poklad-
ňou mesta tak prešlo 140 388,64 
eur (55 265,16 eur za daň z nehnu-
teľností, 82 067,06 eur z poplatku 
za komunálny odpad a 3 056,42 
eur z dane za psa. Mestský úrad 
bol počas „dlhého týždňa“ otvo-
rený dlhšie, aby mohlo čo najviac 
Senčanov využiť túto službu.

Martina Ostatníková

Dlhý týždeň ušetril mestu viac ako  12 540 eur 
na poštovnom. Senčania si vyzdvihli 6 431 rozhodnutí
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Tetrapaky patria do vriec a kontaj-
nerov na plasty

V zmysle prijatého zákona č. 90 z 23.marca 
2017 s účinnosťou od 1. mája 2017, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z.  
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa 
§ 81 ods. 7 písm. c zákona č. 79/2015 o odpa-
doch je obec povinná zabezpečiť zavedenie 
a vykonávanie triedeného zberu komunál-
nych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo  
a viacvrstvové kombinované materiály  
na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplýva-
júcom z požiadaviek ustanovených na triede-
ný zber komunálnych odpadov.
V meste Senec je zabezpečený zber na zber-
ných stojiskách a zbernom dvore nádobami 
žltej farby, ktoré sú určené na plasty a obča-
nia do nich môžu ukladať aj kovy (plechovky 
a pod.) a VKM (tetrapaky) a zber bude za-
bezpečený vopred dohodnutou frekvenciou 
vývozu.

Triedený zber v mestách a obciach 
po novom

Od 1.7.2016 zabezpečuje v meste Senec  
na základe zmluvy o výkone triedeného zbe-
ru a jeho financovanie organizácia zodpo-
vednosti výrobcov (OZV) RECYKLOGROUP, 
a.s. OZV združuje a zastupuje výrobcov, 
ktorí prostredníctvom nej financujú separo-
vané zbery v zmluvných mestách a obciach  
na území Slovenskej republiky. Samotnú re-
alizáciu triedených zberov zabezpečuje OZV 
prostredníctvom zazmluvnených zberových 
spoločností, ktoré majú zároveň aj zmluvu  
s mestom alebo obcou.

Vďaka vášmu aktívnemu prístupu k separácii 
sa v priebehu druhého polroka 2016 (od účin-
nosti zákona o odpadoch) vyzbieralo v meste 
Senec približne 35 ton papiera, 41 ton plastu, 
72 ton skla a 0,5 tony kovu. Vyzbieraný odpad 
bol dotriedený a spracovaný ďalšou úpravou 
v zariadeniach určených na tento účel a ná-
sledne zhodnotený alebo zrecyklovaný.
Najvýznamnejšiu úlohu pri triedenom zbere 
zohrávajú práve samotní občania, preto ne-
zabúdajme, že správnym triedením prispie-
vame k samotnej ochrane životného prostre-
dia.

Zdroj: Recyklogroup, a.s.

Do hnedých nádob nepatria kosti 
a použité vreckovky

Do hnedých nádob určených na zber biolo-
gicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
zo záhrad (tzv. zelený odpad) sa nesmú vha-
dzovať kosti, varené jedlá živočíšneho pôvo-
du a použité papierové vreckovky a servítky 
a najmä do kontajnerov sa zelený odpad ne-
smie vhadzovať v igelitových taškách. Zbero-

vá spoločnosť AVE SK odpadové hospodár-
stvo s.r.o., ktorá v Meste Senec zabezpečuje 
zber zeleného odpadu a jeho následné ulo-
ženie do miesta zhodnotenia (kompostáreň 
EBA v Bernolákove) mesto Senec upozorni-
la, že v prípade, keď sa v nádobe takýto od-
pad bude nachádzať, nádobu nevyprázdni,  
a to z dôvodu, že zhodnotiteľ (kompostáreň) 
takýto zelený odpad nechce prevziať.

Zber zeleného odpadu sa v Senci 
osvedčil

Len za mesiac apríl bolo do kompostárne 
odvezených vyše 20 ton zeleného odpadu, 
ktorý teda neskončil na skládke. Na zber 
biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (BRKO) sa hlásia ďalší obyvate-
lia mesta. Domácnosti, ktoré majú trávniky  
a záhrady a sú teda jednoznačne tvorcami 
zeleného odpadu, budú teraz kontrolova-
teľné. Všetky tri možnosti likvidácie tohto 
odpadu sú zaznamenané - nahlásením sa  
na odvoz BRKO, zmluvou o kompostovaní 
alebo preukázateľným odvozom zeleného 
odpadu na Zberný dvor. Predíde sa tak tvor-
be zelených „čiernych“ skládok.

Zber oblečenia bude v Senci robiť 
už len Humana

V Senci robili zber oblečenia dve firmy. Zostá-
va však už len Humana, lebo druhá firma sa 
rozhodla odísť aj vzhľadom na ničenie kon-
tajnerov na šatstvo. Humana má u nás zatiaľ 
len 8 kontajnerov. Oblečenie je však možné 
odovzdať aj na Odbore sociálnych vecí mes-
ta Senec na Pribinovej ulici.

Pripravila: MO

Triedenie a recyklovanie

11. mája sa konalo zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Senci (MsZ). Malo dokopy  
10 bodov, napriek tomu trvalo do štvrtej popo-
ludní. Riešili sa predaje, prenájmy a prevody do 
majetku mesta. Diskusia sa rozvírila pri návrhu 
na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN) o miestnom poplatku za rozvoj. Iniciatíva 
vznikla zo strany poslancov Petra Príbelského 
a Gabrielly Németh a z petície občanov. Po-
slanec Príbelský uviedol ako problém, že malá 
skupina ľudí platí infraštruktúru pre všetkých  
a považuje to za diskriminujúce.
Poslankyňa Hudáková povedala, že v pôvod-
nom návrhu nechcelo OZ Moje mesto dávať 
poplatok za rodinné domy a poľnohospo-
dárske budovy a od 1.1. sú ochotní vrátiť sa  
k svojmu návrhu. Poslanec Černay predpokla-
dá, že ak sa poplatok teraz zruší, všetci si vy-
bavia stavebné povolenia teraz a ak od januára 
poplatok znova zavedieme, vznikne vákuum  
a aj tak sa nevyberú žiadne financie. Po krátkej 
prestávke poslanci schválili zrušenie poplatku.
Potom poslanci vzali na vedomie správu hlav-
ného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
Hosťom bol riaditeľ ORPZ plk. JUDr. Dušan Va-
lek, ktorý informoval, že vďaka iniciatíve obča-

nov bol konečne chytený páchateľ krádeží a vlá-
maní do obchodných priestorov aj seneckých 
malých prevádzok. Spomenul, že polícia je ak-
tívna v rámci pretekov tuningových automobilov.  
S Kauflandom prebieha dobrá komuniká-
cia a ich parkovisko sa preventívne  izoluje.  
S Tescom komunikácia viazne, preto tamojšie 
parkovisko naďalej má problémy s pretekmi. 
Polícia tam však riešila 77 priestupkov a brali 
aj ŠPZ.
Samostatný bod programu sa venoval pláno-
vanej rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky 
– „Turecký dom“ (podkrovie). Projektová doku-
mentácia plánovaných prác je schválená pa-
miatkovým úradom. Výsledkom by bolo 100% 
nových priestorov pre expozície, kancelárie  
a archív. So strechou bude treba v blízkom ob-
dobí pracovať, aby sa táto kultúrna národná pa-
miatka zachovala aj pre ďalšie generácie.
V bode „rôzne“ pripomenul poslanec Černay 
svoj návrh na prepojenie Boldockej a Trnavskej
ulice tak, aby vznikla možnosť čiastočného ob-
chvatu mesta. Pomohol by v odľahčení mesta 
aj po dokončení výjazdu z diaľnice Blatné.
Poslankyňa Turanská premietla fotografie  
zo skládky KO, spomenula, že OZ MM infor-

movalo orgány kompetentné konať, pretože 
skládka bola rozšírená podľa jej názoru ne-
povolene a nie je dodržaná ani hranica vzdia-
lenosti od lesa. Bola znepokojená vodou,  
ktorá zo skládky po dažďoch stiekla po svahu.
Viac sa dozviete zo zápisnice uverejnenej  
na www.senec.sk a z videozáznamu na www.
zastupitelstvo.sk.                                            MO

Mestské zastupiteľstvo zrušilo poplatok za rozvoj

Kompostovanie 
a vermikompostovanie 

prednáška a diskusia s odborníkmi
Čas: 3.6. o 15:00

Miesto:  spoločenská 
miestnosť SCR - Kemp JUH, 

Slnečné jazerá

Vstup voľný
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Uzávierka májového čísla 
Mestských novín Senčan: 
26.júna 2017
Inzercia: 
1/1 strana - 398 eur
1/2 strany - 215 eur
Štvorec – 168 eur
1/3 strany - 148 eur
Stĺpec – 148 eur
1/4 strany - 122 eur

Pohľadnica – 112 eur
1/6 strany - 85 eur
1/8 strany - 61 eur
Vizitka – 48 eur
1/9 strany – 48 eur
Zľavy: pri opakovaní 3 až 5-krát 8%, 
6 až 9-krát 12%, 10 až 12-krát 15%

Riadková inzercia: 40 centov/slovo
Kronika: 17 centov/slovo

Nová HURBANOVA
4 - i z b o v é  b u n g a l o v y

www.kvalitnedomy.sk
0904 160 689

Váš vysnívaný domov pri Senci

Krbové kachle v cene domu. Iba do  30.05.2017

AKCIA:

•  postavené z tehly,
•  navrhnuté s rozumom,
•  pripojené na všetky inžinierske siete,
•  s vysokorýchlostným optickým internetom,
•  v tichej lokalite, plnej zelene.

Tradičná výroba čerstvých pirôžkov 
priamo zo stroja.

Zabezpečujeme ROZVOZ 
pirôžkov do práce aj domov.

Pri min. odbere 10 ks v rámci mesta 
Senec dovoz ZDARMA.

PONUKA:
Pondelok:  makovo - lekvárové
Utorok:  tvarohové
Streda:  makovo - jablkové
Štvrtok:  orechové
Piatok:  makovo - lekvárové
Otvorené Po-Pi od 9:00 - 18:00 hod.

Otvorené 
aj v sobotu 

od 9:00-13:00 hod.

Kontakt: 0905 299 310
Adresa: Bernolákova 1, Senec (pri pošte)

hneda zlata biela

Senecké

P

S
P

V SENCI

P  ROZKY
SENECKÉ

UVÁDZACIE CENY už iba do 20.06.2017
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Z činnosti Mestskej polície:
• Žiadosť od OO-PZ o asistenciu pre RZP  
pri oživovaní muža. Po príchode hliadky  
na miesto už RZP skonštatovala úmrtie L.P.
• Preverenie oznamu, že na Fándlyho ul. 
muž napadol ženu. Na mieste sa nachádzali 
M.D. a M.P., ktorí sa medzi sebou pohádali,  
ale po príchode hliadky na miesto sa už udob-
rili a pobrali sa smerom na ŽSR.
• Preverenie oznamu, že na SJ-Juh spad-
la žena, ktorá sa nevie postaviť. Jednalo sa 
o podnapitú bezdomovkyňu, ktorá hliadke 
uviedla, že ju už dlhší čas bolí noha a potrebu-
je si len trochu oddýchnuť, potom pôjde ďalej. 
• Preverenie oznamu, že v podniku U Zola sa 
nachádza starší pán, ktorý je dezorientovaný 
a potrebuje pomoc. Na mieste sa nachádzal 
J.H., ktorý je na návšteve u syna, ale nevie kde 
býva. Hliadka ho povozila po niekoľkých uli-
ciach, kým si na Trnavskej ul. spoznal bránku, 
kde jeho syn býva. 
• Na žiadosť OO-PZ bola vykonaná asistencia 
pre RZP pri ošetrení agresívneho pacienta. 
Jednalo sa o S.V., ktorého si následne zobrali 
do nemocnice na ďalšie vyšetrenie.
• Preverenie oznamu, že na Tureckej ul. v ka-
viarni je bitka. Na mieste sa nachádzal M.D.  
a B.S., ktorý mal krvácajúce zranenie na tvári. 
Uviedol, že sa pošmykol na ľade a zranenie si 
spôsobil sám, lekársku pomoc odmietol. Spô-
sobenú škodu v prevádzke uhradili, následne 
boli z miesta vykázaní.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland chy-
tili zlodeja. Na mieste sa nachádzal M.P., 
ktorý už bol riešený za obdobný skutok,  
preto na miesto bola privolaná hliadka OO-PZ, 
ktorá vec prevzala do svojej kompetencie. 
• Preverenie oznamu, že na Žitavskej ul. je 
zablatená cesta od domiešavača. Hliadka  
na mieste zistila, že majiteľom novostavby 
je G.B., ktorý prisľúbil, že to ešte v priebehu 
dnešného dňa očistia. 
• Preverenie oznamu, že za OD Kaufland mlá-
denci pijú alkohol. Na mieste sa nachádzala 
skupinka mladíkov, ktorí keď uvideli hliadku,  
sa z miesta rozutekali.                          MsP Senec

Po okruhu okolo Slnečných jazier (cca 7 km), 
okruhu Senec-Reca s odbočkou na Kráľovú 
pri Senci (cca 15 km), okruhu Reca-Nový Svet-
-Reca (cca 7 km) a Senec-Pezinok (cca 16 
km), vybudovanú v roku 2015, bola v máji 2017 
vyznačená ďalšia cyklotrasa Senec – Jelka  
v dĺžke cca 16 km, ktorá vedie cez obce Kráľová  
pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hurbanova Ves 
k Malému Dunaju v Jelke. Na cyklistickú trasu 
je možné sa napojiť z námestia v Senci a z are-
álu Slnečných jazier. Tieto trasy budú slúžiť nie-
len obyvateľom nášho regiónu, ale aj návštev-

níkom, ktorí k nám prichádzajú počas letnej 
turistickej sezóny. Realizátorom značenia sú 
OO CR Región Senec v spolupráci s mestom 
Senec, Správou cestovného ruchu Senec s. r. 
o. a členmi Cyklokoalície Pezinok. Prehľadná 
mapa bude záujemcom k dispozícii v Turistic-
kom informačnom centre v Tureckom dome  
a počas letnej sezóny na hlavných recepciách 
Slnečných jazier.

Ing. Róbert Podolský
riaditeľ OO CR Región Senec

riaditeľ SCR Senec s. r. o

Cyklistická trasa Senec - Jelka

Premiér Robert Fico navštívil 21. apríla 2017 
Senecký okres. V Gymnáziu Antona Bernoláka 
diskutoval so študentmi o Európskej únii, po-
vzbudil ich, aby najmä používali zdravý rozum 
pri čítaní informácií, ku ktorým sa ľahko dostať 
na internete a tiež, aby si zodpovedne vyberali 
kvalitné vysoké školy s praktickým zamera-
ním, ktoré im poskytnú lepšie vzdelanie, aj keď 
to bude znamenať viac úsilia na prijímačkách  
a počas štúdia. Tiež študentom odporučil vyu-
žiť možnosť študovať aspoň jeden semester na 
zahraničných vysokých školách v rámci Eraz-
mu. Následne po ceste do ovocných sadov 
v Hamuliakove a návšteve inovatívnej firmy  
v seneckom logistickom parku prišiel na Mest-
ský úrad v Senci, kde na stretnutí s novinármi 
prisľúbil pomoc pestovateľom, ktorých postihli 
jarné mrazy dotkol sa aj možnej pomoci mestu 
s niektorými jeho problémami.

Minister životného prostredia SR László Sóly-
mos prišiel 27. apríla do Gymnázia Antona Ber-
noláka. Riaditelia dvoch stredných škôl sídlia-
cich v budove na Lichnerovej ulici, Jozef Radzo 
a Zuzana Kontárová, porozprávali ministrovi o 
uplatnení environmentálnych aspektov v učeb-
ných plánoch a vo výchove stredoškolákov.
Primátor mesta Senec Karol Kvál pripomenul, 
že naše mesto v priebehu roka 2013 komplex-

ne zrekonštruovalo mestské verejné osvetle-
nie. Ako jediné mesto na Slovensku sa radí 
k popredným mestám strednej a východnej 
Európy, kde sa už úspešne prevádzkuje mo-
derné a ekologické LED verejné osvetlenie ce-
lého mesta. Realizáciou tohto projektu došlo 
k ročnej úspore v spotrebe elektrickej energie 
vo výške vyše 90.000,-eur. Za tento počin 
získal Senec aj titul LED mesto roka strednej  
a východnej Európy. 
Podpredsedníčka BSK Gabriella Németh vy-
užila príležitosť na to, aby požiadala ministra 
o podporu riešenia znečisťovania ovzdušia 
mesta Senec a o pomoc pri odstraňovaní tejto 
enviromentálnej záťaže z nášho turistického 
mesta.
Témami rokovania bolo vytvorenie Národného 
parku Podunajsko, Rodinného parku v Bratisla-
ve, účasť BSK v Dunajskej stratégii, filmovom 
festivale Ekotopfilm, rozvoji cykloturistiky, prob-
lémoch v oblasti odpadového hospodárstva.
Na stretnutí so študentmi GAB a Spojenej 
školy s VJM minister prezentoval študentom 
svoj pohľad na účinnú ochranu životného pro-
stredia. Zdôraznil kľúčovú úlohu mladých ľudí, 
ktorí sú otvorení pre environmentálne cítenie  
a inovatívne prístupy k ochrane životného pro-
stredia.                                                   

MO, VCs

V GAB si podávali kľučku premiér a minister životného prostredia
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Určite to pociťujete rovnako ako ja,  
že najväčším problémom v kraji je dopra-
va. Na jednej strane je to rastúci počet 
áut, ktorých počet na 1 000 obyvateľov 
v Bratislave je vyšší ako vo Viedni. Pre-
jazdy áut dosahujú najvyššie intenzity  
na Slovensku a autá každé ráno stoja  
v kolónach prakticky na všetkých príjaz-
doch do Bratislavy.

Riešením záťaže, ktorú autá prinášajú 
do stredu miest a obcí kraja, je najmä 
budovanie obchvatov miest, ako aj zá-
kaz prejazdu nákladných automobilov 
cez obce a mestá.
Tam, kde je v blízkosti diaľnica, je mož-
né získať obchvat vybudovaním ďalšieho 
nájazdu na ňu - ako to bude v prípade 
Senca po prebudovaní mostu Blatné.  
Pre viaceré obce seneckého okresu bude 
obchvatom vybudovanie rýchlostnej 
cesty R7. V týchto projektoch musí byť 
kraj aktívny, aj keď obidva sú zodpoved-
nosťou štátu.

Integrovaná doprava ako 
riešenie rastúcich nárokov  
na dopravu

Skutočným riešením narastajúcich do-
pravných potrieb obyvateľov však nie 
sú lepšie podmienky pre autá, ale je to 
budovanie fungujúceho systému verejnej 
dopravy. V Bratislavskom kraji sme začali 
s integrovanou dopravou, ktorá integruje 
do jedného systému vlakovú, prímest-
skú autobusovú a mestskú hromadnú 
dopravu. Ak v tejto trojici hrá kľúčovú 
úlohu vlak, tak je to preto, že železnica 
má od ostatnej dopravy oddelené koľaje 
a veľmi rýchlo sa dostane bez čakania  
v zápchach prakticky až do centra mesta. 
To vyžaduje na jednej strane zvýšiť 
kapacitu vlakov, aby obslúžili väč-
šie množstvo cestujúcich a na druhej 
strane dostupnosť vlakovej zastávky. 
Keďže koľajnice idú obvykle mimo zasta-
vanej zóny, diskutovali sme počas mo-
jich stretnutí s primátormi a starostami 
najmä o tom, ako uľahčiť ľuďom prístup  
na stanicu, či už vybudovaním parkova-
cích miest, cyklochodníkom, alebo auto-
busovou linkou, ktorá ich tam privezie. 
Treba tiež zladiť grafikony vlakovej, prí-
mestskej autobusovej a mestskej hro-
madnej dopravy, aby lepšie zodpove-
dali dopravným potrebám cestujúcich, 
lebo často počúvam, že intervaly nie sú 
dostatočné. V integrovanej doprave musí 
hrať aktívnu úlohu kraj, spolu s obcami, 
železnicami a ďalšími aktérmi.

Zlepšiť dopravu v Senci

To znamená podporiť z európskych 
fondov zakúpenie ďalšieho autobusu  
na mestskú dopravu v meste. To zna-
mená podporiť rozšírenie kruhového ob-
jazdu pri vstupe do mesta od diaľnice, 
pretože už kapacitne nestačí. To zna-
mená riešiť cesty do logistických cen-
tier, ktoré sú dôležitým zdrojom príjmov 
mesta. Cesty patria kraju a riešenie treba 
hľadať spoločne s mestom. Je to aj spo-
lupráca pri budovaní cyklotrasy cez Veľ-

ký Biel a Bernolákovo až do Bratislavy.  
Na riešenie väčšiny problémov, s ktorý-
mi sa mestá a obce stretávajú v oblasti 
dopravy, bude potrebný spoločný alebo 
integrovaný prístup. Pripravujem voleb-
ný program, kde budú konkrétne plány  
na zlepšenie dopravy nielen v Senci,  
ale aj v obciach celého okresu.

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana Bratislavského kraja 
www.ftacnik.sk 

Riešenie dopravného kolapsu kraja je v obchvatoch a rozvoji koľají
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V sobotu 6. mája 2017 v galérii La-
byrint MsKS otvorila prednostka 
MsÚ Senec Jarmila Répássyová 
výstavu výtvarníkov Umeleckého 
združenia Csók István z Kősze-
gu – nášho partnerského mesta. 
Združenie patrí medzi najuznáva-
nejšie civilné organizácie Kőszegu 
pôsobiace na poli kultúry. V roku 
2015 vstúpilo združenie na medzi-
národnú scénu s prvým ročníkom 
Jarného medzinárodného výtvar-
ného bienále. Seneckí výtvarníci 
už vtedy boli pri tom, rovnako ako 
pri tohoročnom druhom ročníku 
bienále, ktoré otvorilo svoje brá-
ny 21. apríla 2017 na hrade Juri-
sics pre výtvarníkov z Maďarska, 
Slovenska, Nemecka, Rakúska  
a Slovinska.
Akoby na oplátku pripravilo Ume-
lecké združenie Csók István pre 
Senčanov kolekciu z diel štrnás-

tich členov združenia. V úvode 
vernisáže výstavy vystúpila se-
necká folklórna skupina Möggyes,  
ktorá pôsobí pri ZŠ A. M. Szenczi-
ho s podporou mestskej organizá-
cie Csemadoku. Jarmila Répás-
syová privítala hostí a vyjadrila 
svoju radosť nad tým, že Senec  
a Kőszeg tak intenzívne spolu-
pracujú v rámci partnerstva. Spo-
medzi partnerských miest má 
Senec najviac spoločných aktivít 
práve s Kőszegom. Julianna Pal-
csó, vedúca umeleckého zdru-
ženia Csók István sa poďakovala  
za účasť seneckých umelcov  
na prebiehajúcom bienále v Kős-
zegu a za možnosť prezentovať 
práce Kőszegčanov v galérii La-
byrint. Vernisáž uzatvorilo vystú-
penie mladej talentovanej opernej 
speváčky Viktórie Ballán.

Text a foto: VCs

Výstava výtvarníkov z Kőszegu

Anna Legindiová, predsedníčka 
SČK Senec: „S elementárnymi 
znalosťami poskytovania prvej 
pomoci sa deti stretávajú v pod-
state už počas predškolskej vý-
chovy. Samozrejme, všetko záleží 
od učiteľov, ako túto tému ucho-
pia a podajú svojim zverencom. 
Na základnej škole pre tých, ktorí 
prejavujú záujem alebo sú vedení 
doma rodičmi, ponúka organi-
zácia Slovenského Červeného 
kríža tématický záujmový krúžok,  
na ktorom sa dozvedia a naučia  
o poskytovaní prvej pomoci takmer 
všetko. Pre najšikovnejších z nich 
usporiadame raz ročne súťaže.  
V Senci majú veľmi dlhú tradíciu.
Vychovali sme už desiatky generá-
cií ľudí, ktorí sú schopní poskytnúť 
pomoc takmer pri každej situácii. 
Niektorí sa dali na profesionálnu 

dráhu v zdravotníctve a mnohí sú 
dodnes aktívni v dobrovoľnej orga-
nizácii SČK.“
Mária Halásová, riaditeľka územ-
ného spolku SČK: „Tento rok sú-
ťažilo 13 družstiev z okresu Senec, 
Pezinok. Dokopy 68 mladých ľudí. 
3 družstvá prvej pomoci zo stred-
ných škôl a 10 družstiev mladých 
zdravotníkov zo základných škôl. 
Súťaž je rozdelená na teoretickú  
a praktickú časť. V teoretickej čas-
ti odpovedajú na otázky týkajúce 
sa Červeného kríža, Červeného 
polmesiaca, histórie, Ženevských 
dohôd, atď. V praktickej časti 
musia preukázať zdatnosť a zna-
losti v poskytovaní prvej pomoci  
pri rôznych modelových situá-
ciach, ako je napr. zlomenina, do-
pravná nehoda, popálenina alebo 
zastavenie dýchania.“
Pavol Škovránek ml., hlavný roz-
hodca súťaže: „Nejde o to, ako sa 
kto umiestnil, ale o to, či vie niekto 
pomôcť, keď to ten druhý potrebu-
je. A s radosťou môžem skonšta-
tovať, že účastníci tohto ročníka 
súťaže mladých zdravotníkov to 
dokážu všetci.“
Všetkým, ktorí podporili súťaž 
prvej pomoci, ďakujeme, vedeniu 
školy A. Molnára Szencziho v Sen-
ci, rozhodcom súťaže, sponzo-
rom, učiteľom.                         SČK

Súťaž prvej pomoci
Poskytnúť prvú pomoc pri úraze alebo náhlom ochorení by malo patriť  
k základným morálnym povinnostiam každého človeka. Okrem toho je 
povinnosť pomôcť zakotvená aj v zákonoch SR. Čo robiť pri takýchto krí-
zových situáciách, učí organizácia Červeného kríža. Našťastie sa posky-
tovanie prvej pomoci dostalo aj do učebných osnov škôl.

27. ročníka okresného kola súťa-
že Slávik Slovenska sa v stredu 
17. mája 2017  zúčastnilo 29 žia-
kov z 15 škôl seneckého okresu. 
Súťaž sa konala v priestoroch 
ZUŠ Fándlyho 20. Súťažiaci sa 
umiestnili takto:
 I. kategória:
1. Nela Ližbetin, ZŠ Tajovského
2. Andrea Erdösyová, ZŠ Malinovo
3. Karin Magdošková, SZŠ Kysucká
4. Silvia Kocsisová, ZUŠ Fándlyho
II. kategória:

1. Marianna Čurková, ZUŠ Fán-
dlyho
2. Katarína Krigovská, ZŠ J.G.Ta-
jovského
3. Diana Ďuricová, ZUŠ Ivanka pri 
Dunaji
III. kategória:
1. Alexandra Oborníková, ZŠ J.G.
Tajovského
2. Hana Mária Volný, ZŠ Dunajská 
Lužná
3. Milan Gerič, ZŠ Blatné

MM

Okresný Slávik Slovenska v ZUŠ Senec

V klube dôchodcov oslávili Deň matiek aj otcov
V klube dôchodcov spojili  
do jednej oslavy dva sviatky, Deň 
matiek a Deň otcov. Vedúca klu-
bu dôchodcov Helena Majorová 
privítala 10. mája 2017 členov 
klubu a hostí v jedálni SOŠ na Ky-
suckej 14, ktorá je už tradičným 
miestom významných podujatí 
seniorov. Slávnostný príhovor 
ku Dňu matiek predniesol Mgr. 
Štefan Ruman a ku Dňu otcov 
Irma Rumanová. Z programu 

nemohla chýbať spevácka sku-
pina Klubu dôchodcov Striebor-
ná jeseň, ktorá pod taktovkou 
Barbory Molnárovej odovzdala 
oslávencom kyticu  slovenských 
i maďarských piesní o matkách 
a otcoch. Medzi pesničkami od-
zneli aj recitácie v podaní členov 
zboru a Štefana Rumana. 
Viceprimátor mesta Senec oce-
nil životné dielo prítomných ma-
tiek a otcov, ktorí už ako starí  
či prastarí rodičia neprestávajú 
láskou obklopovať svoje deti, 
vnúčatá a pravnúčatá. 
Pani Helena Majorová v krátkosti 
oboznámila členov s plánom ak-
tivít klubu na ďalší polrok, záro-
veň oznámila, že zo zdravotných 
dôvodov rezignuje na funkciu ve-
dúcej Klubu dôchodcov pri MsÚ 
v Senci. Vyzvala prítomných, 
ktorí sú zdraví, odvážni a inicia-
tívni, aby sa zapojili do konkurzu  
na obsadenie funkcie vedúceho 
klubu.                                          VCs
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• Akým smerom sa vybrala Poštová banka?
Poštová banka prešla tento rok význam-
ným rebrandingom. Historicky bola ozna-
čovaná za starú dámu bankového trhu. 
Cítili sme, že keď chceme ako banka rásť, 
musíme sa priblížiť strednej a mladšej 
generácii. Tomu sme prispôsobili všetko 
v banke, vizuálny štýl, zmenili sme farby, 
propagačné materiály, reklamu a najpod-
statnejšiu vec – meníme produktové port-
fólio banky. Poštová banka ako posledná 
na našom trhu prišla s hypotékou, ktorú 
sme doteraz nemali. Chceme bankový 
trh príjemne šokovať a každý rok priniesť 
jednu, dve inovácie. Snažíme sa priniesť 
niečo, čo na trhu ešte nie je. Nový pohľad 
na produkty alebo úplne nový produkt.

• Kam by sa Poštová banka chcela do-
stať? Aká je jej vízia?
Cieľovou skupinou Poštovej banky je 
stredná generácia, teda ľudia 35+ a ro-
diny.  Snažíme sa stavať produkty tak,  
aby boli výhodné pre celú rodinu, pretože 
Poštová banka je rodinnou bankou. Radi 
by sme sa tiež zamerali na malé a stredne 
veľké mestá.
• Budete ďalej pokračovať v rozširovaní 
siete pobočiek?
Áno. Plánujeme otvoriť ešte približne 15 
pobočiek v rámci celého Slovenska a  po-
kryli tak väčšinu okresné mestá.
• V Senci mala Poštová banka kontaktné 
miesto na pošte. Zostáva aktuálne aj te-
raz, po otvorení seneckej pobočky?

Kontaktné miesto na pošte zostáva 
otvorené a k dispozícii našim klientom. 
Už minulý rok sme spustili v spolupráci  
so Slovenskou poštou projekt na zvyšova-
nie kvality práve na týchto pracoviskách. 
Vyčlenili sme špeciálne priehradky len  
pre bankové a finančné služby, ktoré 
budú na všetkých väčších poštách. Nie-
ktoré zložitejšie produkty budeme predá-
vať len na pobočkách. Typickým príkla-
dom je úver na bývanie.
• Čo sa teda dá vyriešiť na pošte  
a čo v pobočke?
Na pošte najmä transakcie – platobné 
príkazy, výbery a vklady na účet, otvo-
renie účtu, poskytovanie pôžičiek, na-
príklad našu poštovú pôžičku, ktorá je 
zjednodušenou rýchlou formou pôžičky.  
Na pobočkách sa riešia úvery na býva-
nie, investície, čiže podielové fondy a zlo-
žitejšie sporiace schémy.

Pobočka v Senci: 
Lichnerova 44, Senec
Navštíviť nás môžete v čase:
pondelok – piatok 9:00 - 12:00/
13:00 - 17:00

Poštová banka má novú pobočku v Senci na pešej zóne

Na otvorení pobočky sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom Ing. Andrejom Zaťkom.
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SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška  

v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho 
14.6.2017 o 19:00

Čo sa deje v Slnečnej sústave
Prednáša: Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.

Odborná pracovníčka na oddelení medziplanetárnej
hmoty na AsÚ SAV, kde sa venujem výskumu meteorických 
rojov. V rámci tímu experimentálnej astrofyziky na Osserva-
torio Astrofisico (INAF) v Catánii sa venujem kozmickému 

zvetrávaniu malých telies Slnečnej sústavy.

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

Dvojkolová súťaž o titul Kráľa či-
tateľov sa koná v mnohých kniž-
niciach na Slovensku. Zapojiť sa 
do nej mohli žiaci 5. a 6. ročníkov 
základných škôl a študenti primy  
a sekundy osemročných gymná-
zií. V Senci sa finále súťaže usku-
točnilo 26. apríla v Mestskej knižni-
ci v oddelení pre deti. Knihovníčka 
Jarmila Majová mala pod palcom 
priebeh súťaže. Porote predse-
dal riaditeľ Mestského kultúrneho 
strediska Peter Szabo a členkou 
poroty bola knihovníčka mestskej 
knižnice Miroslava Gráčiková. Deti 
mali hodinu na riešenie vedomost-
ného testu. 
Boli udelené tri tretie miesta - Nina 
Kuzjaková, Sabína Beličková, Ve-
ronika Baričáková, druhé miesto 
obsadila Nina Tereza Andrejčáko-
vá a Kráľovnou čitateľov sa stala 
Petra Blahútová, ktorú šerpou  
a korunou dekoroval riaditeľ MsKS 
Peter Szabo. Kráľovná získala hod-

notnú vecnú cenu, bezplatný zápis 
do knižnice na ďalší rok a pred-
nostné právo na knižné novinky. 
Všetci osemnásti súťažiaci dostali 
diplom, upomienkové predmety  
a vzhľadom na blížiacu sa letnú se-
zónu aj slamený klobúk, zároveň 
boli pozvaní na výlet s knižnicou  
7. júna do Trenčína.                 VCs

Mestská knižnica v Senci má novú Kráľovnú čitateľov

Firma LEBANS s.r.o. – alebo ak 
chcete pani Štrbová sa venuje 
domácim koláčom od roku 1997. 
Prenajala si neďaleko Banskej 
Bystrice maličkú pekáreň. Začí-
nala s 2 ľuďmi výrobou oškvarko-
vých pagáčov a výrobou štrúdle. 
Zásadným a limitujúcim atribú-
tom prežitia nie vyrobiť – ale mať 
kde predať. Pani Štrbová túto 
úvodnú fázu zvládla dokona-
le. Keďže ľuďom chutilo, moh-
la sortiment rozširovať. Držala  
a stále sa drží starých, pocti-
vých receptov. Dnes má pe-
kárničku vybudovanú, pracuje  
na 2 smeny. Venuje sa sortimentu, 
ktorý nie je obvyklý, jej koláčiky, 
buchty, štrúdle sú naozaj dobré.  

Že má pri svojom stánku stále 
rad? Skúste si kúpiť inde štedrák 
(orechy, tvaroh, mak), srdiečko  
s lesným ovocím, klasicky marhu-
ľový koláč, či moravský koláč plný 
maku alebo tvarohu.
Platí u nej stará pravda – kvalita 
sa predáva sama. Tú kvalitu tre-
ba mať, dodržiavať, ustrážiť. Pani 
Štrbová aj toto zvládla. Keby nie, 
nemala by dnes toľko zákazníkov, 
odberateľov, ktorých už zásobu-
je. Pečie zásadne v noci, aby jej 
výrobky boli každé ráno čerstvé, 
dokáže ich previezť z Banskej 
Bystrice každý deň, ráno o 8:00 
sa už predávajú na trhoch. Navy-
še s úsmevom, dobrou náladou  
a milým slovom.  Farmárske trhy

Farmárske trhy v Senci
Presné termíny trhov nájdete www.farmarsketrhy.sk alebo na facebooku:  
Farmárske TRHY. Postupne Vám budeme predstavovať jednotlivých vý-
robcov, ktorí predávajú svoje výrobky na farmárskych trhoch. Všetci sa 
snažia o jedno – aby sa ich výrobky predávali a zákazníkom chutili. 

Príďte nás navštíviť 
a vybrať si z novej 

modelovej rady 
bicyklov pre rok 2017!
Kedy? Od utorka do piatka od 9:00 do 18:00  

a v sobotu do 14:00.
Sídlime pri kruhovom objazde oproti Bille. Sme obchod  

s detskými bicyklami, juniorskými, horskými, krossovými, 
cestnými, ale aj mestskými a skladacími bicyklami. 

Okrem toho tu nájdete aj kolobežky a široký sortiment 
cyklistických doplnkov a oblečenia.

Bicykle osvedčených značiek ako AUTHOR alebo LIBERTY, 
ale aj bicykle značiek, s ktorými ste sa možno ešte nestretli, 

ale určite vás zaujmú. Napríklad športové bicykle PELLS, 
skladačky BROMPTON a STRIDA, detské odľahčené bicykle 

FROG a EARLY RIDER

Personál v obchode vám pomôže zorientovat sa medzi 
rôznymi typmi bicyklov, aby ste vedeli vybrat najvhodnejší 
pre vás či vaše dieťa. Máme aj servis bicyklov a parkovanie 

pozdĺž Bratislavskej ulice na odstavnom pruhu.

Náš obchod na kruhovom objazde je od roku 2016 aj partne-
rom DHL tzv. „Parceshopom“ - čiže ak nemáte možnosť 

stretnúť  sa s kuriérom, ktorý vám nesie balík, môžete si ho 
dať doviezť k nám a vyzdvihnúť, keď vám to bude vyhovovať.

senec@bikeandcity.sk, tel.: 0948 975 185, www.bikeandcity.sk
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výročie2.

KADERNÍCTVO, KOZMETIKA,PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

Ďakujeme všetkým našim klientom  
za prejavenú dôveru.

Pre verných klientov  
sme si pripravili darček.  

Skôr narodení Senčania sa stretli 18. mája 
na južnej strane Slnečných jazier v karavano-
vom kempe, aby si zašportovali na čerstvom 
vzduchu a užili si pekný deň. Podujatie otvoril 
viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský 
a podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. 

Súťažilo sa v chôdzi cez prekážky, štafetovej 
chôdzi, v hode kriketovou loptou, v šípkach,  
v hode na cieľ,  v pexese a v strelách na brán-
ku floorballovou hokejkou. Športové disciplíny 
najlepšie zvládlo družstvo v zložení: Strihov-
ská, Komádová, Strihovský, Pevala a Varga.  

V doobedňajších hodinách sa súťažilo a po-
tom nasledoval obed, tradičný guláš, ktorý pri-
pravili kuchárky Strediska sociálnych služieb. 
Po obede si seniori v rámci siesty zahrali kar-
ty, alebo vytvárali diskusné krúžky plné dobrej 
nálady.                                     Text a foto: VCs

Športový deň seniorov
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Noc literatúry sa v Senci konala už po štvrtýkrát. 
Je jedným z podujatí, ktoré zapájajú naše mesto 
do celoeurópskeho kultúrneho diania. Drama-
turgia nočného čítania má za cieľ prezentovať  
čo najširšej verejnosti aktuálne podoby súčasnej 
aj prekladovej európskej literatúry. 

10. mája sa čítalo v Senci už tradične na piatich 
miestach, piatimi osobnosťami celoslovenského 
i lokálneho významu päť rôznych literárnych diel, 
na každom mieste päťkrát.
Žánrová rôznorodosť textov, osobitý prístup číta-
júcich a charakteristický genius loci jednotlivých 
miest čítania bol príťažlivým mixom pre publikum 
z celého generačného spektra. Noc literatúry  
v Senci je podujatie, ktoré už má svojho diváka.
Úvod podujatia patril Kaplnke najsvätejšej Trojice 
na Štúrovej ulici. Na úvod hral divadlo súbor Mač-
ky zo ZUŠ Fándlyho v Senci. Baroková stavba 
vynikla v záplave podvečerných slnečných lúčov 
a pocit pokoja a naplnenosti umocňovala zeleň 
i nezabudnuteľný prejav Štefana Bučka. Tak ako 
na každom mieste čítania aj tu zaznelo zopár slov 
na privítanie od osoby najpovolanejšej, od pána 
farára Jozefa Dúca.
V Kresťanskom centre všetkých privítal pastor 
Peter Lacho a priam divadelným stvárnením pri-
blížila text hry Mercedes Benz Ágnes Bárdos, 
vďaka čomu sa podaktorí účastníci Noci literatúry 
chystajú aj na rovnomenné predstavenie do SND 
v Bratislave. 

Do „thrillerovej“ atmosféry diela Uspávanka 
uviedla publikum Monika Macháčková v prvom 
čítaní v záhrade Antikvariátu Kaviareň na Krátkej 
ulici. O pár metrov ďalej, v historických priesto-
roch niekdajšej stajne barokového hostinca  
„U zlatého gryfa“ čítal príbeh o Zaklínačovi se-
necký rodák David Hartl, momentálne excelujúci 
na doskách Novej scény. 
Posledným miestom čítania bola už spomínaná 
Vínna pivnica Jungpereg 1632. Tu privítal všet-
kých prítomných v mene občianskeho združenia 
Jungpereg 1632 jeho predseda Jozef Navara.  
Do tajov žánru stand up comedy zasvätila po-
slucháčov Katarína Šafaříková prezentujúca text 
titulu Vojde kôň do baru z vydavateľstva ARTFO-
RUM, ktoré bolo partnerom podujatia. Poskytlo 
niekoľko titulov ako ceny do záverečného žre-
bovania. Na čítanie sa prišiel pozrieť a podujatie 
podporiť viceprimátor mesta Senec Ing. Dušan 
Badinský. 
O organizačné zabezpečenie jednotlivých 
miest čítania sa tento rok po prvýkrát starali  
v plnej miere dobrovoľníci z viacerych seneckých 
škôl: ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská a Gymnázium 
A. Bernoláka. Všetkým dobrovoľníkom ďakuje-
me. A keďže vďaky nikdy nie je dosť, ĎAKUJEME 
všetkým, ktorí nám s podujatím NOC LITERATÚ-
RY V SENCI pomohli. Čítajúcim, dobrovoľníkom, 
fotografom, organizátorom. Všetkým, ktorí nám 
jednotlivé miesta sprístupnili a vám všetkým,  
že ste jednoducho prišli.      Text: Ivica Franeková

Foto: Katarína Čačíková

SPEKTRUM

Pri príležitosti Dňa matiek pripravil spevácky zbor Ra-
dosť ďalší koncert, ktorý potešil všetky mamičky aj 
babičky, ktoré prišli v nedeľu 14. mája do kultúrneho 
domu.
Tento koncert bol o to slávnostnejší, že zbor Radosť  
v tomto roku oslavuje 30. výročie založenia.
Vystúpenie moderoval herec Juraj Bača, ktorý nám 
v priebehu koncertu aj zaspieval dve piesne o ma-
mách. Prítomným sa prihovoril duchovný otec Jozef 
Dúc, ktorý vyzdvihol dobrotu a lásku všetkých mám 
na svete. A potom už začal pestrý program spevác-
keho zboru.
Najprv nám zaspievali najmenšie spevácke rato-
lesti. Potom sme si vypočuli ďalšie piesne v podaní 
sólistov zboru a pekné tančeky na ľudové piesne. 
Nakoniec sa ujal slova ujo Ferko Podolský a poďa-
koval všetkým svojim spolupracovníčkam za pomoc  
pri nácvikoch a organizovaní zboru kytičkou kvetov.
Deti zboru, ktoré vystupovali boli ako obyčajne milé  
a bezprostredné. Z koncertu sme vychádzali  
s úsmevmi na tvárach, hrdosťou nad ich výkonmi  
a radosťou nad ich nadšením pre spev a tanec.

Tonka Ostatníková

Deň matiek s Radosťou

Noc literatúry Prednáška - psychosomatika
17. mája 2017 konala v Mestskej knižnici pred-
náška na tému psychosomatika. Zavítala  
na ňu autorka mnohých titulov Antónia Kr-
zemieňová - uznávaná terapeutka. Pozvanie 
prijala na základe veľkej odozvy od čitateľov 
v našom meste. Väčšinu návštevníkov tvorili 
dámy, no našli sa aj muži v sprievode svojich 
polovičiek.
Okrem literatúry pre dospelých napísala aj 
detskú knihu o psychosomatike. Bola pre ňu 
veľkou výzvou vzhľadom na to, že spojiť dve 
tak odlišné témy, je veľmi náročné. Avšak jej 
snaha hlásala úspech a vzniklo dielo s ná-
zvom Pohádkový tábor. Obsahuje množstvo 
maľovaniek, aby tak zaujala tých najmenších 
a taktiež je dostupná audioverzia, ktorá je na-
hovorená všetkými postavami vrátane detí. 
Na úvod zaznela veta: „Nehovorím verte mi, 
no premýšľajte o tých slovách, ktoré tu dnes 
zaznejú.“ Autorka opísala svoje detstvo plné 
chorôb, ale aj to, ako sa psychosomatika stala 
odpoveďou na jej chorľavosť.  

V našej knižnici bolo doposiaľ len pár jej ti-
tulov, no vášniví čitatelia sa určite môžu tešiť  
na jej obohatenie ďalšími kúskami.

„Majte sa radi, akceptujte sa, no neprestaňte 
sa zdokonaľovať.“ (Antónia Krezmieňová)

Text a foto: Ivana Horváthová
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NÁMESTIE pred MsKS

FESTIVAL V OKOLÍ
10.6. sobota o 16:00
Námestie pred MsKS

SLÁVNOSTNÉ VYHOD-
NOTENIE CELOŠKOLSKÉHO 

PROJEKTU 
ZŠ J.G.TAJOVSKÉHO
6.6. utorok o 9:00 Vstup voľný

Prezentácia projektu 
od 5.6. do 6.6.2017.

VÝSTAVA 
VÝTVARNÉHO ODBORU 

ZUŠ FÁNDLYHO
8.6. štvrtok o 18:30 Vstup voľný

Vernisáž  výstavy.
Výstava potrvá od 8.6. do 24.6.2017.

JE TO LÁSKA
Divadielko poézie.

12.6. pondelok o 11:00 Vstup voľný
Účinkujú: Éva Bandor a István Olasz, 
umelci Jókaiho divadla z Komárna.

 SZER+ELEM+EZ 
6.12. hétfő 11:00

Bandor Éva és Olasz István a Jókai 
Színház művészeinek irodalmi műsora.

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

LABYRINT

HRNČEK VAR 2017
3.6. sobota od 10:00 do 12:00

Vstup voľný
Prezentácia kurzov a aktivít, 
ktoré celoročne prebiehajú 

v MsKS v Labyrinte.
Na pódiu pred MsKS zažijete: 

kreatívny kútik s OZ Šidielko, kurzy 
angličtiny pre deti, Ladies DANCE 

Academy, orientálne tance a predaj 
orientálnych pochúťok a skautský zbor.

KNIŽNICA

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA 
DEŤOM
5.6. – 9.6.

Čítajme deťom 20 minút denne,každý deň.

          

DUNAJSKÉ LUHY
13.6. o 18:00 

Otvorenie výstavy 
s úvodnou prednáškou 

RNDr. Mirka Bohuša, PhD.
Mohutný a nespútaný Dunaj oddávna 

vlažil krajinu úrodnej nížiny.  
Z posplietaných vyliatych meandrov 

dnes ostali len zvyšky stále tajomných 
luhov v podobe zaplavených a len ťažko 

preniknuteľných lesov s neopakovateľnou 
rozmanitosťou života. Od vzácnych rýb 

a obojživelníkov po plaché vtáctvo 
prispôsobené na špecifické podmienky 

na hranici vody a súše. Bežný návštevník 
sem zavíta len výnimočne, ale výstava 
o dunajských luhoch, ich výnimočnej 

ale ťažko prístupnej faune a flóre odkryje 
mnoho nezabudnuteľných zážitkov 

aj pre tých, ktorí vzácne lesné 
ekosystémy spoznávajú radšej v bezpečí 

a pohodlí svojho domova.

Výstava: 
STÁLA EXPOZÍCIA

PRÍRODY A STARŠÍCH DEJÍN 
SENCA A OKOLIA

Osídlenie okolia od doby kamennej, 
história stredoveku 

a novoveku v archeologických nálezoch a 
archívnych dokumentoch, živá i neživá 

príroda od Čiernej vody 
po Svätý Martin. Dermoplastické preparáty 

živočíchov, nálezisko mamuta 
v Senci.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

PRIPRAVUJEME

                      JÚL a AUGUST
                      Detské divadielka,    
                      ktoré budú v letných  
                      mesiacoch v altánku 
                      v Parku oddychu.

JÁÁÁNOŠÍÍÍK 
PO TRISTO ROKOCH

26.8. o 19:00
Radošinské naivné divadlo / Sľuk

Amfiteáter Senec

SEPTEMBER
8. piatok a 9. sobota Slnečný festival. 
Už tretí ročník divadelného festivalu.

Festival je miestom pre všetkých 
zážitku chtivých, divadlom 

posadnutých, bábkou uchvátených, 
tvorivých a tvorivosť hľadajúcich, 
pre tých, ktorí majú radi príbehy, 

rozhovory aj knihy a ich autorov. Tých, 
ktorí sa radi nechajú upútať, ale aj tých, 

čo sa sami upútať neboja.

KINO – KINOHITY

Oznamujeme všetkým návštevníkom seneckého kina, že od 9. jún 2017 
otvárame brány amfiteátra, kam sa presúva premietanie filmov až do septembra. 

Vzhľadom k tomu, že senecké kino je vybavené prenosovou premietacou technikou, 
ktorá bude umiestnená počas letnej filmovej sezóny výlučne na amfiteátri, 

nie je možné premietať filmy vo vnútornom kine Mier. Premietať sa bude iba na amfiteátri, 
a to aj v prípade nepriaznivého počasia.

Prežite jedinečný filmový večer pod holým nebom v jednom z najkrajších 
a najväčších letných kín na Slovensku. Tešíme sa na Vašu návštevu. 

ÚNOS CUKY LUKY FILM

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

VSTUPENKY
ONLINE
- rýchlo 
- jednoducho 
- aj v mobile

www.kinosenec.sk
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Talkšou Moniky Macháčkovej  
so svetoznámym Senčanom - horo-
lezcom Ivanom Fialom stála za to. 
Hovoril veľmi pútavo o svojom živo-
te a veľkých športových výkonoch. 
Hudobným hosťom bola speváčka 
Martina Ostatníková s klaviristom 
Mirkom Peniakom. 
Ivan Fiala má za sebou 30 rokov 
aktívneho horolezectva, absolvo-
val 350 ťažkých výstupov po celej 
planéte. Popri stovkách výstupov 
v Tatrách a v Alpách liezol na Pa-
míre, v Nórsku, v Hidukúši, na Al-
jaške vystúpil na Mount McKinley, 
v Andách na Huascarán a Aconca-
guu. V roku 1971 bol účastníkom 
výpravy na Nanga Parbat, kedy sa 
spolu s Michalom Orolinom stali 

prvými Slovákmi, ktorí dosiahli vr-
chol osemtisícovky. V roku 1976 
sa postavil na južný vrchol Maka-
lu. Spoluorganizoval dve výpravy  
na Mount Everest v 80-tych rokoch. 
Bol vedúcim druhej výpravy v roku 
1988, keď po dosiahnutí vrcholu Jo-
zefom Justom vo víchrici zahynuli 
štyria naši špičkoví horolezci. Vtedy 
skončil s lezením.
O tom všetkom a ešte aj o mnohom 
inom si vypočuli vzrušujúce roz-
právanie diváci vo veľkej hale La-
byrintu. Komu toto podujatie ušlo, 
môže si prečítať rozhovor s Ivanom 
Fialom, ktorý priniesol Senčan  
vo februárovom vydaní: http://www.
senec.sk/downloads/sencan_2017/
sencan_02.pdf                            VCs

Horolezec Ivan Fiala rozprával o živote a horolezectve u Moniky Macháčkovej

Gymnazisti spali v škole na „Cinema Nacht“

76 žiakov Gymnázia Antona Ber-
noláka spolu s piatimi učiteľkami 
dobrovoľne strávilo večer a noc  
z 12. na 13. mája v škole. Konal sa 
prvý ročník eventu s názvom „Ci-
nema Nacht“ alebo Filmová noc, 
ktorý zorganizovali predmetové 
komisie anglického a nemeckého 
jazyka.
Akciu otvoril v piatok o 18:30 
Marco den Dekker neformálnym 
príhovorom v štyroch jazykoch. 
Premietali sa filmy v pôvodnom 
cudzom jazyku, premiéru mal aj 
film o Holandsku, ktorý natočili 
žiaci tercie pod taktovkou talento-
vaného budúceho filmára Lukáša 

Mikulca. Holandsko je rodná kra-
jina pána den Dekker, otca dvoch 
našich študentov, a vo filme za-
znie aj rozhovor s ním v nemčine. 
Po premiére odpovedal nemecky 
a anglicky na zvedavé otázky štu-
dentov. Počas premietania sa jedli 
pukance, pizza, po filme sa žiaci 
zapojili do rôznych hier. 
Následné prespanie v škole bolo 
nezabudnuteľným zážitkom a vý-
borným teambuildingom pre tried-
ne kolektívy. Ďakujeme pánovi 
Marcovi den Dekker za čas, ktorý 
strávil s nami na Cinema Nacht, 
ale aj počas natáčania filmu!

Lucia Nemečková, GAB Senec

Podujatie s názvom Musica Pe-
rennis Iuventutis sa stalo už pev-
nou súčasťou kultúrnej ponuky  
v našom meste. Tento rok sa vďa-
ka zanietenosti Jána Krigovského 
konal už šiesty ročník hudobno-
-charitatívneho koncertného ma-
ratónu. Model, ktorý si zvolil na po-
čiatku, sa ukázal ako mimoriadne 
atraktívny. Kombinácia vystúpení 
umeleckého dorastu zo senec-
kých škôl, ktoré dostanú príležitosť 
prezentovať sa na veľkom javisku,  
a najväčších špičiek profesionálnej 
hudobnej kultúry robí z festiva-
lu ojedinelý projekt. Tento rok sa  
v sobotné popoludnie prezentova-
li všetky senecké školy a ukázali, 
že sa o budúcnosť nemusíme báť, 
dorastá šikovná generácia, ktorá 
má talent.  Dokázali to i členovia 
zoskupenia Collegium Wartberg 

Young. V hlavom večernom bloku 
sa predstavili skutočné lahôdky. 
Slovenský komorný orchester 
Bohdana Warchala, štvorica feno-
menálnych klaviristov, ktorí patria 
medzi absolútnu slovenskú špičku, 
rozihraná partička Slovak Tango  
a na záver divákov potešili prepra-
cované kompozície zoskupenia 
Matúš Jakabčic CZ – SK Big Ban-
du. Pestrá dramaturgia potešila 
naozaj každého milovníka hudby 
a charitatívny rozmer sa podarilo 
naplniť vďaka sponzorom, ktorí 
venovali tovar do stánku s občer-
stvením. Utŕžené peniaze spolu  
s dobrovoľnými príspevkami popu-
tujú opäť rodinám, ktoré majú ťaž-
ší život, než my ostatní. Základné 
heslo podujatia Senčania Senča-
nom sa tak napĺňa aj skutkami, nie-
len slovami. Monika Macháčková

Umenie pomáha
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Pozývame všetkých záujemcov  
o výtvarnú tvorbu od 5 rokov  
do 18 rokov, na prijímačky:

Súkromná ZUŠ, ATELIÉR
15.6. 2017 štvrtok 15:00 – 17:30 

www.szus-atelier.sk
www.facebook.com/szus.atelier

Tešíme sa na Vás 
Akad.maliarka Jitka Bezúrová 

a Mgr.Barbora Bezúrová

Ochrániť prostredie školy od požívania a pre-
chovávania drog, ako aj od ďalších sociálno-
-patologických javov, za účelom chrániť pre-
dovšetkým zdravie našich detí, bolo hlavným 
cieľom policajnej preventívno-bezpečnostnej 
akcie. V ZŠ na Mlynskej ulici ju 27. apríla 2017 
vykonalo šesť policajtov a dva vycvičené psy 
na vyhľadávanie drog - BOSS a KONA. Prehľa-
dali náhodne vybrané triedy aj šatne.
Sme potešení, že počas uplynulých ôsmych 
rokov - každoročnej pravidelnej preventívnej 
akcie - sa ani raz v našej škole nepotvrdilo po-
žívanie drog, omamných či psychotropných 
látok, ich prítomnosť u žiaka, či ich distribú-
torstvo. Nepotvrdili sa ani ďalšie sociálnone-
gatívne javy - šikana, fajčenie, alkoholizmus, 
agresivita či kyberšikana, záškoláctvo, pre-
javy extrémizmu a rasovej neznášanlivosti,  
ani iné porušenia právnych predpisov, resp. 
iné protiprávne konania. Držíme sa zásady,  
že prevencia je účinnejšia ako terapia. Preto 
ako jednu z alternatív - na eliminovanie soci-
álno-patologického správania sa detí - škola 
každoročne ponúka všetkým žiakom niekoľko 
desiatok zmysluplných krúžkov. Systematicky 
realizujeme osvetu a prevenciu napr. aj formou 
besied a vlastným príkladom všetkých vyuču-
júcich. Záujem školy je naučiť naše deti zod-
povednosti za vlastné zdravie. Prevencia dro-
gových závislostí, ako aj ostatných sociálno-
-patologických javov, je už osem rokov jednou  
z priorít ZŠ na Mlynskej.
Tak ako po minulé roky, tak i tohtoročnú preven-
tívno-bezpečnostnú akciu v ZŠ na Mlynskej zor-
ganizovalo a koordinovalo Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru (OR PZ) v Senci v spolupráci 
s Krajským riaditeľstvom PZ (KR PZ) v Bratislave 
a Strednou odbornou školou Policajného zboru 
(SOŠ PZ) v Bratislave. Akcia sa konala v súlade 
s úlohami Koncepcie prevencie drogových zá-
vislostí v rezorte školstva a Stratégie prevencie 
kriminality v SR, v zmysle článku 33 Dohovoru  
o právach dieťaťa, Európskej a Národnej pro-
tidrogovej stratégie, Listiny ľudských práv, 
Štátneho vzdelávacieho program a Školského 
vzdelávacieho programu.
Záverom by som sa chcel ako riaditeľ školy  
v mene mojom i v mene našich učiteľov, žiakov 
a ich rodičov - veľmi pekne poďakovať za ocho-
tu a ústretovsť v zorganizovaní tak prospešnej  
a zmysluplnej akcie, ako aj za niekoľkoročnú vý-
bornú spoluprácu riaditeľovi OR PZ v Senci, pra-
covníkom KR PZ v Bratislave a SOŠ PZ . ir, ačl

Prevencia drogových závis-
lostí je už osem rokov jed-
nou z priorít ZŠ na Mlynskej  

Pohrať sa, poprechádzať a potešiť sa s opuste-
nými psíkmi mali možnosť žiaci zo ZŠ na Mlyn-
skej v Senci počas návštevy Slobody zvierat  
v Bratislave 26. apríla 2017. 
V rámci exkurzie zariadenia celoslovenskej 
neziskovej organizácie na ochranu opuste-
ných a týraných zvierat im deti našej školy 
priniesli krmivo, vôdzky a hračky. Aktívne sa 
tak podieľali na pomoci opusteným zvieratám 

v záujme rozvoja vzťahu mladej generácie  
k prírode.
V scenári dňa mali žiaci aj výchovno–vzdelá-
vací program PES, v ktorom im koordinátorka 
poskytla informácie o týraní, čipovaní, adopcii 
a nelegálnych množiarňach. Na záver dosta-
li príručku, ktorá zábavnou formou učí deti 
správnej starostlivosti o tieto zvieratká.

 ačl

Žiaci ZŠ na Mlynskej pomáhajú opusteným zvieratkám

V Mestskom múzeu v Sen-
ci sa konala prednáška Ing. 
Jána Maglockého „Kaktusy 
a iné sukulenty“. Fotografic-
ké ukážky kaktusov v kvete, 
ale aj živé rastliny, ktoré si 
Ing. Maglocký doniesol, boli 
krásnou ukážkou lásky k živej 
prírode a množstva nazbiera-
ných informácií a životných 
skúseností o tejto zaujímavej 
skupine rastlín. Dozvedeli 
sme sa, ako sa o tieto rastliny 
starať, ako ich rozmnožovať, 
aký dôležitý je režim polieva-
nia či hnojenia. Ing. Magloc-
ký ukázal prítomným rôzne 
druhy kaktusov, ktorých sa 
mohli aj dotknúť. Spoločne 
sa pokochali na aktuálnych 
fotografiách rozkvitnutej str-
lície či netradičného kaktusu.

Text a foto: MO

Ján Maglocký prednášal o kaktusoch a sukulentoch

Prijímacie skúšky do Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej v Senci:

22. a 23.6.2017 v čase od 14:00 - 18:00 
v priestoroch SZUŠ - Sokolská 10 (Plecháč)

Prijímame do odborov: Tanečný odbor (od 4 rokov), 
Výtvarný odbor (od 5 rokov), Hudobno-dramatický odbor - muzikál (od 5 rokov), 
Hudobný odbor - klavír, flauta, gitara, bicie nástroje, spev, husle (od 6 rokov)

Od 1.9.2017 otvárame súkromnú materskú školu FANTÁZIA s celoden-
nou prevádzkou.

Evanjelická cirkev metodistická v Senci pozýva každého, kto sa chce 
dozvedieť viac o Bohu, alebo Boha hľadá jeho lásku a milosť na pravi-

delné stretnutia v DK Labyrint 2p v nedeľu o 17 hodine.
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Konfederácia politických väzňov Slovenska 
(KPVS), Oblastná organizácia Senec uspo-
riadala dňa 9.5.2017 Pietnu spomienkovú 
slávnosť na obete komunistického režimu  
z okresu Senec. Program začal svätou 
omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Miku-
láša v Senci, nasledovala prehliadka kostola, 
potom spomienková slávnosť pri pamätných 
tabuliach v cintoríne spojená s kladením ven-
cov a kvetov, a nakoniec posedenie v Pasto-
račnom centre.
Hlavný príhovor o politických väzňoch, od-
vlečených, o príslušníkoch Pomocných tech-
nických práporov, o roľníkoch, veriacich  
a ostatných prenasledovaných z okresu Se-
nec predniesol predseda KPVS Peter Sandt-
ner. Tresty pre prenasledovaných boli nespra-
vodlivé, neprimerané a veľa krát za nič – len  
za pôvod alebo vieru: väčšinou § velezrady, 
strata občianskych práv, vysoké finančné 
tresty a roky odňatia slobody. Niektorí prešli 
najťažšími väznicami tých čias, dokonca aj Já-
chymovskými uránovými baňami, tzv. Jáchy-
movským peklom. Komunisti ich označovali 
výrazom „muklovia“ – muži určení k likvidácii. 
A tak sa s nimi aj neľudsky zaobchádzalo.

Väčšina prenasledovaných z okresu Senec, 
žiaľ, už nie je medzi nami. V Senci ale máme ešte  
3 žijúcich: František Mikula – politický väzeň, 
Zuzana Bacigálová – odvlečená do ČR, Franti-
šek Podolský – príslušník PTP. Sú to žijúce po-
klady našej organizácie, ale myslím, že aj mes-
ta Senec a celej našej spoločnosti. Výpovede  
a životné príbehy niektorých z prenasledova-
ných sa podarilo zachovať v knižnej aj zvukovej 
podobe ako súčasť „Pamäte národa“.
Zdôraznená bola myšlienka - heslo KPVS „Od-
pustili sme, ale nezabúdame.“ Dnešný vývoj  
na Slovensku a v Európe jednoznačne ukazujú, 
že boj za slobodu a „pravú demokraciu“ je nikdy 
nekončiacim bojom, a že za tieto hodnoty treba 
viesť každodenný zápas. Buďme ostražití a ne-
dajme si ich nikdy vziať. Je našou povinnosťou, 
aby obete a zločinné prenasledovanie našich 
predkov počas komunistického režimu, a ich 
odkaz viery a odvahy, neboli nikdy zabudnuté!
Všetkým prenasledovaným patrí hlboká vďa-
ka, úcta a poklona. Odpočinutie večné daj im  
ó Pane a svetlo večné nech im svieti, nech od-
počívajú v pokoji. 

Ing. Karol Rosenberg 
predseda OO KPVS Senec

Pietna spomienková slávnosť KPVS

ZŠ J. G. Tajovského v Senci vytvorila úžas-
nú spleť umeleckých diel ku Dňu Zeme, 
ktoré mali svoju premiéru 26.4.2017 v are-
áli školy, čím nám ukázali že recyklovať sa 
dá aj inak. Za celou tou krásou je vytrvalá 
práca učiteliek, vychovávateliek a nápaditá 
tvorivosť detí, ktoré recyklovali kartónový 
papier, z ktorého vytvorili či už nové ob-
razy zeme, zvieratiek, obraz slečny fauny  
a flóry, domček pre vtáčiky alebo pani ži-
rafu. Z nazbieraných plastových uzáverov 
stvorili aspoň na pár okamihov mandalu 
zeme a kvetov.
ZŠ Tajovského sa aktívne pridala k sepa-
rovaniu odpadov zakúpením nádob na 
separovaný odpad, ktoré sú umiestnené  
na každom medziposchodí školy i v školskej 
družine. K ich aktivite sa pridala pobočka 
Raiffeisen banky Senec, ktorá v podobe fi-
nančného daru školu podporila, aby si moh-
la na mesiac prenajať nádoby na separáciu 

aj na dvor. Na chválu školy pridávame i fakt, 
že žiaci už aktívne separujú. Nie je to len  
o nezahodení papierika z obľúbenej tyčinky 
na zem, ale o zmene zmýšľania. Vedomosti 
o tom, že všetko so všetkým súvisí, že sme 
súčasťou živej planéty, ktorej „ne“čistota 
sa nás dotýka. Žiaci zo ZŠ Tajovského sa 
viackrát zapojili svojimi projektami do filan-
tropického programu Raiffeisen banky s ná-
zvom Gesto pre mesto.
Svojím výherným projektom na tému „Skva-
litnenie prírodného a sociálneho prostredia“ 
sa podarilo vybudovať nádherný Náučný 
chodník aj s hotelom pre hmyz, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou areálu školy a to 
nielen na Deň Zeme. Vďaka patrí všetkým 
učiteľom a pedagógom za ich snahu meniť 
prístup detí k prírode živej aj neživej a vidieť 
jej krásu i cez tvorivosť. Možno sa tak našim 
deťom podarí naučiť nás to, čo oni už dávno 
vedia: vidieť tento svet ich očami.           M.B.

Deň Zeme na ZŠ Tajovského

Rodinné podujatie Míľa pre mamu sa v Senci teší 
veľkej obľube. Aj v roku 2017 sa konalo za krásneho 
počasia.

Senec je relatívne mladé mesto. Možno aj preto je 
Míľa pre mamu už tradične u nás úspešná. Organi-
zátorom prialo aj počasie a tak na krásne pripravenú 
akciu prišlo množstvo mám, ockov a detí. Na stano-
vištiach si mohli deti vyskúšať triafanie do otvorov  
v maľovanom drakovi, kreslenie, lovenie s udicou, 
chodenie na kýblikových chodúľoch a ďalšie zruč-
nosti. V tvorivých dielňach mohli použiť zaujímavé 
materiály. Nechýbal ani kultúrny program a už tra-
dičné poníky. Už sa tešíme na ďalší ročník.

Text a foto: MO

Míľa pre mamu naplnila 
centrum mesta rodinami
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A hagyomány szerint az anyák napi  
ünnepély mindig május első vasár-
napjára esik, az idén azonban a 
hosszú hétvége miatt május 3-án, 
szerdán került megrendezésre. 
Duray Rezső az MKP helyi szerve-
zetének elnöke, egyben az ünnep-
ség fő szervezője, bevezetőjében 
kiemelte, hogy a szenci magyar 
közösség több mint 25 éve ünnepli 
az anyák napját.  Köszönetet mon-
dott mindenkinek, aki részt vesz 
ennek a nemes hagyománynak az 
ápolásában. Az ünnepi köszöntőt 
Németh Gabriella, Pozsony me-
gye alelnöke mondta. Beszédében 
kiemelte az anyák családban és 
a társadalom egészében játszott 
szerepét, amelyet a szociális ellá-
tó rendszer nem a jelentőségének 
megfelelő mértékben honorál. 
Köszönetet mondott Duray Rezső-
nek, aki az MKP helyi szervezeté-
nek elnökségével karöltve mozga-
tó rugója ennek a megemlékezés-
nek, és a fellépő gyerekeknek is, 
akik széppé, meghitté varázsolták 
az ünnepséget. Elmondta, hogy a 
hagyományos anyák napi műsor 
köszönet az édesanyáknak, na-
gymamáknak és dédmamáknak 

azért a sok szeretetért, amellyel 
körülvesznek minket. A műsor-
ban saját programmal léptek fel 
a szenci magyar tannyelvű okta-
tási intézmények diákjai valamint 
a Möggyes néptánccsoport és a 
Rigó Színpad. Rajtuk kívül vendég-
művészek is felléptek. A Fölszállott 
a páva című vetélkedő elődöntősei 
Végh Lili és Tám Dóri is énekeltek. 
Végül Bertók László, Bertók Ta-
más, Galambos Rudolf két vendé-
gzenésszel kiegészült együttese 
népszerű dalokat adott elő és az 
egyházi  férfikar elmaradhatatlan 
fellépését kísérte.                       VCs                                                                                        

Anyák napja az MKP-val Deň matiek s SMK

Idén hatodik alkalommal rendez-
tük meg a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola, a Szenci Városi Mú-
zeum és a Szenczi Molnár Albert 
Gimnázium szervezésében a hely-
történeti diákkonferenciát a Szenci 
Városi Múzeumban. A helytörténe-
ti kutatásoknak komoly hagyomá-
nya alakult ki a szenci magyar tany-
nyelvű iskolákban az elmúlt évek 
során. Évről évre jelentkeznek új 
diákok, akiket az előző évi kutatás 
inspirált. Kétévente kötetben jelen-
tetjük meg a konferencia kutatá-
sainak eredményeit, tavaly jelent 
meg a második kiadványunk. A di-
ákok kutatómunkája a családi tör-
ténetek feltérképezésével a helyi 
múzeumot is gazdagítja adatszol-
gáltatással, dokumentumokkal és 
fényképekkel. Idén kilenc előadás 
hangzott el a konferencián. Első-
ként Stresňák Adél mutatkozott 
be, aki a Möggyes néptáncegyüt-
tes múltját és jelenét mutatta be. 
Oravec Dávid és Sofka Leó a szen-
ci futball történetével foglalkozott. 
Bors Miklós a Csemadok hegysúri 
alapszervezetének történetét dol-
gozta föl. Izsák Anna és Nagy Vi-
vien beszámolója a cserkészmoz-
galmakról szólt. Tirinda Eszter Az 
emberség patikamérlegen című 
gondolatébresztő előadása mél-
tán aratott sikert. Holocsy Zsóka 
Zsófia a szenci alapiskolai oktatás 

hagyományait kutatta fel. Fülöp Lí-
via az alapiskola épületének törté-
netét mutatta be. Bernáth Boglár-
ka a régi idők mozijáról, Kiss Kitti 
pedig a féli kastély történetéről 
tartott előadást. Az előadásokat 
a konferenciabizottság tagjai ér-
tékelték. Bukovszky László nem-
zetiségi kormánybiztos-történész, 
Korpás Árpád történész-idegen-
vezető, Strešňák Gábor levél-
táros-a múzeum igazgatója és 
Polák Margit könyvtáros voltak, 
akik kiválasztották a legjobb 
előadásokat. A legjobb előadók 
a dunaszerdahelyi Kincskeresők 
országos konferenciára, a Kutató 
Gyerekek Konferenciára és a Tu-
dok dunaszerdahelyi döntőjére ké-
szülhetnek.  Mgr. Matus Mónika

Podľa tradície pripadá Deň matiek 
na prvú májovú nedeľu, ale toho 
roku, kvôli predĺženému víkendu, 
sa oslava pri príležitosti Dňa ma-
tiek uskutočnila v stredu 3. mája.  
Predseda miestnej organizácie 
SMK Rezső Duray, ktorý je zároveň 
hlavným organizátorom podujatia, 
vo svojej úvodnej reči pripomenul, 
že senecká maďarská komunita už 
viac než 25 rokov oslavuje Deň ma-
tiek.  Poďakoval sa všetkým, ktorí sa 
podieľajú na udržiavaní tejto ušľach-
tilej tradície. Slávnostný príhovor 
predniesla  podpredsedníčka Bra-
tislavského samosprávneho kraja 

Gabriella Németh. Vyzdvihla ne-
zastupiteľnú úlohu matiek v rodine  
a v spoločnosti a zároveň podo-
tkla, že sociálny systém neposky-
tuje adekvátnu podporu, ktorá by 
zodpovedala celospoločenskému 
významu úlohy matiek. Poďakovala 
sa Rezsőovi Durayovi a predsed-
níctvu miestnej organizácie SMK  
za organizáciu podujatia a účinkujú-
cim deťom za to, že  svojimi vystú-
peniami navodili krásnu a intímnu 
sviatočnú atmosféru. Podčiarkla, 
že toto tradičné podujatie je vďa-
kou matkám, babkám a prababkám  
za ich lásku ktorou nás obklopujú. 
V programe vystúpili s vlastným 
programom senecké školy s vyu-
čovacím jazykom maďarským, fol-
klórna skupina Möggyes a Detská 
scéna Rigó. Popri nich účinkovali 
aj hosťujúci mladí umelci, dve spe-
váčky, semifinalistky umeleckej sú-
ťaže „Fölszállott a páva” Lili Végh  
a Dóra Tám. Na záver László Bertók, 
Tamás Bertók, Rudolf Galambos  
a dvaja hosťujúci hudobníci zahrali 
populárne skladby a sprevádzali 
tradičný záverečný program cirkev-
ného mužského zboru.

VCs

VI. Helytörténeti konferencia VI. Konferencia o regionálnej histórii

Toho roku už šiestykrát zorgani-
zovala ZŠ s VJM Alberta Molnára 
Szencziho v spolupráci s Mestským 
múzeom a so Spojenou školou  
s VJM konferenciu o regionálnej 
histórii v Mestskom múzeu v Senci. 
Za uplynulé roky sa zakorenila tra-
dícia  výskumu regionálnej histórie 
v seneckých základných školách 
s VJM. Každý rok sa hlásia noví 
žiaci a študenti, ktorých inšpirova-
li výsledky práce ich spolužiakov  
z vyšších ročníkov. Každý druhý rok 
vydávame zborník prác prezento-
vaných na predošlých konferen-
ciách. Minulý rok vyšiel náš druhý 
zborník. Výsledky práce mladých 
výskumníkov obohacujú aj fondy 
mestského múzea, predovšetkým 
údajmi miestneho aj regionálneho 

významu, ale aj dokumentmi a fo-
tografiami. Toho roku bolo prezen-
tovaných deväť tém na konferencii. 
Ako prvá vystúpila Adél Stresňák  
s príspevkom o histórii a súčasnosti 
folklórneho súboru Möggyes. Dávid 
Oravec a Leó Sofka prezentovali 
históriu seneckého futbalu. Miklós 
Bors spracoval minulosť miestnej 
organizácie Csemadoku v Hrubom 
Šúri. Anna Izsák a Vivien Nagy re-
ferovali o skautingu v našom regió-
ne. Eszter Tirinda zožala zaslúžený 
úspech s prednáškou pod názvom 
Ľudskosť na lekárenských váhach. 
Zsófia Zsóka Holocsy skúmala 
tradície seneckého základného 
školstva. Lívia Fülöp prezentovala 
históriu budovy Základnej školy  
s VJM. Boglárka Bernáth hovorila  
o kine starých čias a Kitti Kiss  
o histórii kaštieľa v Tomášove. Pred-
nášky hodnotili členovia konfe-
renčnej komisie:  splnomocnenec 
vlády SR pre národnostné menšiny  
a historik László Bukovszky, his-
torik a turistický sprievodca Árpád 
Korpás, archivár a vedúci Mestské-
ho múzea MsKS Gábor Strešňák  
a knihovníčka Margit Polák. Najlep-
šie práce postupujú na celosloven-
skú konferenciu Kincskeresők (Hľa-
dači pokladov) do Dunajskej Stredy, 
na Konferenciu mladých výskumní-
kov a do finále súťaže Tudok v Du-
najskej Strede.  Mgr. Mónika Matus
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Két Csemadok rendezvény volt 
április 23-án délután a Szenci 
Városi Művelődési Központ La-
birintusában. A könyvbemutató 
vendégei Görföl Jenő és Kovács 
László a Középkori templomok - 
Mátyusföld és Zoborvidék után 
most újabb alkotásukat, Közép-
kori templomok Pozsony várme-
gyében című kötetüket mutatták 
be Bárdos Ágnes segítségével. 
Az erdőháti, mátyusföldi és csal-
lóközi tájak gazdag középkori 
építészeti emlékanyaggal rendel-
keznek. Az egymáshoz nagyon 
közeli falvakban megbúvó, több-
ségükben román stílusban épült 
középkori templomok több mint 
hétszáz éves művészeti emléke-
ket rejtenek. A könyv összesen 
harminckilenc templomról ad 
leírást, gazdag fényképanyaga 
nagyszerű útikalauz e tájak bejá-
rásához. A könyvbemutató után a 
szerzőpáros dedikálta könyveit a 
szép számú érdeklődő és a köny-
vet megvásároló olvasóknak. 

Az estébe forduló vasárnap dél-
után kicsit megkésve ugyan a 
magyar költészet napja jegyében 
zajlott.  Bandor Éva és Olasz Ist-
ván a komáromi Jókai Színház 
fiatal, népszerű művészeinek az 
újdonság erejével ható előadása 
igazi versszínház, a magyar köl-
tészet élő antológiája. Összeállí-
tásukban a klasszikus és kortárs 
magyar költők verseiből kiváló, 
ötletes megvalósítással Ady End-
re, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Sza-
bó T. Anna, Varró Dániel, Barak 
László, Faludy György, Pilinszky 
János, Lackfi János és mások 
verseit adták elő ötven percben.  
A változatos, színes műsor sok 
zenés betéttel a Szer+elem+ez? 
címmel újra látható, hallható lesz 
Szencen június 12-én délelőtt 11 
órakor a kultúrház Labirintusában, 
diákoknak szervezett előadáson. 
Aki nem látta és szereti a magyar 
költészetet, ne mulassza el ezt a 
lehetőséget, szeretettel várjuk.                                                                                                                                          
                                    Polák Margit

Pri príležitosti Dňa Európy, oslavy 
mieru a jednoty Európy sme pri-
blížili žiakom ZŠ A. M. Szencziho 
Európsku úniu prostredníctvom 
rozhovoru cez skype s asistentom 
poslanca Európskeho parlamentu 
Gáborom Klenovicsom o fungo-
vaní a výhodách únie. Na úvod 
rozprával žiakom o výhodách 
Európskej únie, o monetárnej únii  
a o dôsledkoch Schengenskej do-
hody. Žiaci potom položili zopár 
zaujímavých otázok týkajúcich sa 
utečeneckej krízy, o menšinách  
a o právach používania menšino-
vých jazykov. Prišli na pretras aj 
nevýhody Európskej únie, ako by-
rokratické prieťahy vo vybavovaní 
vecí, ale aj otázka rozličnej kvality 
výrobkov v rámci únie. Rozhovor 
bol veľmi poučný. Dohodli sme 
sa, že podobné konzultácie zor-
ganizujeme viackrát v budúcnosti, 
pretože táto forma sprostredkova-
nia poznatkov je účinnejšia než 
klasická vyučovacia hodina. Veľ-

mi zaujímavá bola aj krátka pre-
zentácia charitatívneho projektu 
pre Konžskú republiku. Deti si 
uvedomili, že to, čo je pre nás sa-
mozrejmé, napríklad možnosť sa 
vzdelávať, je inde ťažko dostup-
nou výsadou. Ďakujeme Gáboro-
vi Klenovicsovi za čas obetovaný 
pre nás.         Mgr. Mónika Matus

Videokonferencia Senec - Brusel

V Labyrinte MsKS sa 23. apríla usku-
točnili dve podujatia v jednom a obi-
dve v réžii mestskej organizácie Cse-
madoku. Prvými hosťami podujatia 
boli autori knihy „Stredoveké kostoly 
- Matúšova zem a Podzoborie“ Jenő 
Görföl a László Kovács. Ágnes Bár-
dos ich vyspovedala o najnovšom 
diele knižného cyklu, ktorý vyšiel 
pod názvom „Stredoveké kostoly  
v historickej Bratislavskej župe“. Zá-
horie, Matúšova zem a Žitný ostrov 
sú bohaté na objekty stredovekej 
architektúry. V blízko seba sa nachá-
dzajúcich obciach sú schované pre-
važne v románskom štýle postavené 
kostoly plné vyše sedemstoročných 
artefaktov. Kniha obsahuje fotogra-
fiami bohato ilustrovaný popis 39 
kostolov, čo môže výborne poslúžiť 
aj ako turistický sprievodca k pozná-
vaniu regiónu. Po prezentácii knihy 
si záujemcovia mohli zakúpiť knihu  
s venovaním od autorskej dvojice.  
Už sa zvečerievalo, keď prišli  

na pódium Labyrintu populárni herci 
Jókaiho divadla v Komárne Éva Ban-
dor a István Olasz. Ich vystúpenie, 
síce trochu oneskorene, reflektovalo 
na oslavy Dňa maďarskej poézie. 
Zahrali v žánri lyrického divadla jedi-
nečnú inscenáciu hovoriacu textami 
klasikov aj najlepších súčasných 
autorov maďarskej poézie, ako sú 
Endre Ady, Lőrinc Szabó, Árpád 
Tóth, Anna T. Szabó, Dániel Varró, 
László Barak, György Faludy, János 
Pilinszky, János Lackfi a ďalší. Herci 
v päťdesiatminútovom predstavení 
podali živú antológiu maďarskej po-
ézie. Túto inscenáciu pod názvom 
„Szer+elem+ez?” (Je to láska?), 
spestrenú viacerými hudobnými 
vložkami, prednesie herecký tan-
dem opäť 12. júna o 11:00 v Laby-
rinte pre študentov seneckých škôl. 
Kto nevidel toto predstavenie a má 
rád poéziu, nemal  by premeškať 
túto príležitosť. Srdečne vás očaká-
vame.                                  Margit Polák

Videókonferencia Szenc - Brüsszel

Vasárnap délután művészet jegyében Nedeľné popoludnie v znamení umenia 

Az európai béke és egység ünne-
pén skype beszélgetéssel hoztuk 
közelebb a Szenci Molnár Albert 
Alapiskola diákjai számára az 
Európai Unió előnyeit és műkö-
dését.  Klenovics Gábor Brüsz-
szelből bejelentkezve személyes 
tapasztalatán keresztül mutatta 
be a tanulók számára az Európai 

Unió működését. Miután részle-
tezte az Unió előnyeit, a monetáris 
unió és a schengeni egyezmény 
következményeit, érdekes kérdé-
seket is kapott tanulóinktól a mig-
ránshelyzetről, a kisebbségekről, 
a nyelvhasználatról. Az Unió hát-
rányai, a hosszas ügyintézés, va-
lamint az áruk Unión belüli eltérő 
minősége is szóba került. Nagyon 
érdekes volt így beszélgetni egy 
brüsszeli parlamenti képviselő 
asszisztensével. Megegyeztünk, 
hogy máskor is folytathatunk ilyen 
konzultációt a gyerekekkel, hiszen 
sokkal többet tanulhatnak ilyen al-
kalommal, mint egy tanóra keretei 
között. Nagyon tanulságos volt a 
kongói segélyprogramról szóló 
rövid élménybeszámoló is, hiszen 
rámutatott arra, hogy ami a mi szá-
munkra természetes, mint például 
az, hogy a gyerekek iskolába jár-
nak, az másutt kiváltság. Köszön-
jük Klenovics Gábornak a ránk ál-
dozott idejét.   Mgr. Matus Mónika

MEGHÍVÓ a Szenci Városi Képviselő Testület ülésére, amely  
2017. június 29-én a Hotel Senec konferenciatermében 9:00 órakot kezdődik 

Az ülés anyaga a www.senec.sk portálon lesz elérhető.  A tanácskozás menetét a www.zastupitelstvo.sk webportál élőben közvetíti.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Damian Nuscis, Victoria Nuscis, Peter Turčani, 
Pavol Turčani, Selin Gilbert, Maxim Moravský, 
Veronika Caková, Branko Slauka, Samuel Gál, 

Šimon Pap, Milan Kolenič, Zoe Karabová, 
Noe Alexander Pevala, Bruno Vaverka, 

Marek Hrablík, Klára Krajčovičová, 
Radoslav Šimon, Alžbeta Prokopová, 

Teo Križan, Alex Mokoš, Daniel Blaško, 
Dominik Klebercz, Adam Mlynarčík, 
Katarína Varačková, Lukáš Paučuľa

Zosobášili sa
Alex Gerbóc – Erika Ivanová

Lukáš Gazdík – Zuzana Ďurčová
Filip Šalkovič – Marianna Chuda

Marek Pridený – Martina Jánošová
František Regenda – Nika Kovácsová

Maroš Backa – Nóra Peleščáková
Ján Križanovič – Miriam Čizmaziová

Juan Luis Legido Gonzales – Lýdia Kloknerová
Martin Koleno – Kristína Durajová

Tomáš Bulavčiak – Michaela Matejčíková
Petr Hrčířik – Denisa Divileková

Maroš Novotný – Veronika Kissová
Peter Hanko – Klára Vargová

Radovan Olas – Veronika Chovancová
Martin Janko – Jana Gulyášová

Ľuboš Kopecký – Gabriela Štetková
Ivan Ostitý – Martina Krejčíová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov 
Irena Jevínová (80), Zuzana Tučnovičová (80), 
Anna Csöböková (75), Emília Macvaldová (75), 
PhDr. Helena Heringešová (75), Agneša Čermá-

ková (70), Štefan Schultz (70), Zdenko Žilinec 
(70), Zuzana Maľová (65)

Klub dôchodcov
Mária Dovalovská (70), Irena Matusová (70), 
Erika Putnová (70), Alžbeta Rakúsová (70), 

Štefan Schultz (70), Zdeno Žilinec (70), Anna 
Csöböková (75), Helena Heringešová (75), 
Ľudovít Szabó (80), Anna Váradyová (80)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Jana Urbančoková (50), Štefan Schultz (70)

Opustili nás
Helena Takácsová 1933, Helena Csutorová 
1947, Alexabder Mátyuš 1945, Leopold Korbe-
lič 1934, Viera Szulányiová 1960, Eduard Eliáš 
1979, Gábor Sárkány 1963, Margita Malindová 
1929, Ľudovít Kevežda 1932, Vilma Jendrušová 
1930, Terézia Maráková 1944, Zoltán Kelecsényi 
1958, Peter Gábriš 1973, Zita Bordácsová 1928, 
Mária Počubayová 1936

Odišiel tichučko, ako odchádza deň, 
v našich srdciach ostáva spomienka 
len. Mal nás všetkých rád a chcel  
s nami žiť, ale prišla chvíľa, keď si 
nás musel opustiť. Dňa 13.6.2017 
uplynie sedem rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko Ján Dóka. S lás-
kou na neho spomína celá rodina.

So smútkom v srdci spomíname  
na drahých rodičov, na otca Sándo-
ra Farkasa pri príležitosti 11. výročia 
jeho úmrtia a na našu mamu Julian-
nu Hegyi pri príležitosti 20. výročia 

jej úmrtia. Milujúce deti s rodinami
Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hi-
ába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt ma-
radnak bennünk csöndesen még. Fájó szívvel 

emlékezünk drága jó szüleinkre, 
édesapánkra, Farkas Sándorra ha-
lálának 11. évfordulóján és édesany-
ánkra, Hegyi Juliannára halálának 
20. évfordulóján. Szerető gyermeke-

ik családjukkal

Egyre szállnak, múlnak az évek. De 
mi örökké őrizzük emléked. Fájó 
szívvel emlékezünk június 27-én, 
halálának 15. évfordulóján Herczog 
Vilmosra. Soha nem felejtő szerető 

felesége és fia családjával
27. júna si pripomíname 15 výročie úmrtia nášho 
drahého Viliama Herczoga. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca manžel-
ka a syn s rodinou

Dotĺklo srdce, zhasli oči, utíchol hlas, 
mal rád život a všetkých nás. Dňa 
18.6.2017 si pripomíname prvé vý-
ročie, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný Miroslav Ivaniš. S láskou  

na teba spomíname, zostaneš v našich srdciach. 
Smútiaca rodina

Szerettem volna még élni köztetek, 
de sajnos a sors másképp rendelke-
zett. Küzdöttem, de már nem lehetett 
a szívetekben viszont tovább élhetek. 
Soha el nem múló szeretettel emlé-
keztünk 2017 május 26-án, halálának 

második évfordulóján drága férjemre, kereszta-
pára, testvérre, sógorra, Kovács Lajosra. Akik 
ismerték és tisztelték, szenteljenek emlékének 
egy néma pillanatot. Emlékét őrző szerető fele-
sége és a gyászoló család
Dňa 26. mája 2017 uplynuli dva roky, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, krstný otec, 
brat, švagor Ľudovít Kováč. Kto ste ho poznali 
venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou  
a úctou spomína manželka a smútiaca rodina 

So smútkom v srdci sme si 5.5.2017 
pripomenuli 25. výročie úmrtia, kedy 
nás navždy opustil náš drahý Kro-
pacsek Imrich.  S láskou spomínajú 
manželka, dcéry Norika a Gabika  
s rodinami.

Dňa 28.4.2017 dotĺklo srdce našej 
drahej mamy, babky a prababky Te-
rézie Marákovej rod. Michalekovej. 
Ďakujeme za kvetinové dary tým, 
ktorí ju odprevadili na poslednej ces-

te. Smútiaca rodina

Dňa 14.mája 2017 uplynul jeden rok, 
čo nás navždy opustila naša milo-
vaná Anna Mikulášková. S láskou  
a úctou spomína celá smútiaca rodina.

Dňa 4. júla uplynie 30 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná ma-
mička, babička a prababička Anna 
Mókošová a dňa 17. novembra uply-
nie 24 rokov, čo nás navždy opustil 

náš milovaný otecko, dedko a pradedko Alexan-
der Mókoš. S láskou na nich spo-
mínajú dcéra Magda s rodinou, Ica  
s rodinou, Anka s rodinou, syn Šaňo 
s rodinou, Milan s rodinou, zať Ľudo-
vít s rodinou a ostatná rodina.

Odišiel si nám otecko drahý, láska  
a spomienky na teba navždy ostanú. 
Dňa 16.6. si pripomíname desiate 
výročie rozlúčky s naším milovaným 
manželom, otcom, starým otcom  

a svokrom Rudolfom Radičom. S láskou spo-
míname.

Dňa 20.4.2017 sme sa navždy rozlú-
čili s našou milovanou Vierkou Szu-
lányiovou rod. Bálintovou. Ďakuje-
me všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym za prejavenú 

sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Bolesťou unavená tíško si zaspala, 
zanechajúc všetko a všetkých, čo si 
mala rada. Tíško si trpela, ubolené 
srdce prestalo biť, ale zaspala si hoci 
si ešte chcela žiť.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,  
pri plameni sviečok na Teba myslíme. Osud Ti 
nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť. Dňa 24.5.2017 uplynul jeden 
smutný rok, čo nás navždy opustila naša milo-
vaná mamička, babička a prababička Terézia 
Tanušková. Veľmi nám chýbaš a s veľkou lás-
kou a bolesťou v srdci spomínajú manžel Jozef, 
dcéra Silvia, vnúčatá Monika, Silvia, Viktória  
a pravnúčatá.

Stíchlo srdce i tvoj hlas, zostali len 
krásne spomienky v nás. Dňa 5. 
júna uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, svokor, 
dedo a brat Milan Vaňatka. S láskou 

spomínajú manželka a deti s rodinami.

Nikto to nepovie, nik to nevie čím bol 
ocko každému z nás. Nikto ho ne-
vráti, nikto ho nezobudí, nikdy už ne-
zaznie nám jeho hlas. Dna 24.maja 
sme si pripomenuli štvrté výročie 

úmrtia nášho drahého manžela, otca, svokra, 
dedka a pradedka Ľudovíta Váradyho. S lás-
kou v srdci spomína manželka, deti, zať, vnúčatá  
a pravnučka.

Bennünk él egy arc, egy végtelen 
szeretet, amit tőlünk soha senki 
el nem vehet. Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, szívből szeretünk 
s nem feledünk téged. Fájó szívvel 

emlékezünk Világi Jánosra, halálának 1. évfor-
dulóján. Szerető családja
27. júna pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho 
drahého Jána Világiho. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodine
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• Aké bolo Vaše senecké detstvo?
Chodil som na ZŠ Mlynská 50 a v ZUŠ  
na Fándlyho 20 som sa učil abecedu herectva 
v literárno-dramatickom odbore, ale navštevo-
val som aj tanečný odbor a dokonca som cho-
dil aj na husle, čo som zužitkoval na Letných 
Shakespearovských slávnostiach, keď som  
v jednej inscenácii hral na husliach. So ZUŠ-
-kou som chodieval na recitačné súťaže, ktoré 
som miloval, ako napríklad Hviezdoslavov Ku-
bín alebo A slovo bolo u Boha. Celkovo sme 
si aj pocestovali na Slovensku a na spevácke 
súťaže na Morave. S radosťou si spomínam 
na pani Škriečkovú, ktorá ma učila husle,  
na Helenku Čajkovú a Moniku Macháčkovú, 
ktoré ma učili správne sa vyjadrovať, prácu  
s mikrofónom a mnoho iného, čo som aj ne-
skôr zužitkoval. Pani Casanova ma učila spev, 
na tanec som chodil k pánovi Czingelovi  
a pani Czingelovej. Keď som ako dieťa videl 
nejaké predstavenie, nikdy som sa neve-
del rozhodnúť, čo sa mi najviac na tom páči,  
či spev, hudba alebo tanec. Mne učarovalo 
úplne všetko. Zubami nechtami som sa držal 
toho, že musím vyskúšať všetko, takže po ško-
le som okamžite bežal do ZUŠ-ky, kde som 
strávil celé poobedia. Mám veľmi milé spo-
mienky na tie časy môjho života. Dalo mi to 
veľa!
• Ako sa dalo skĺbiť školu s toľkými umelecký-
mi aktivitami?
Zo začiatku sa to dalo, ale po úspechoch  
na recitačných súťažiach som chodil každý 
štvrtok aj do rozhlasu, do Detskej dramatickej 
rozhlasovej družiny a začal som pravidelne 
chodiť aj do dabingu. Vtedy to už kolidovalo 
so školou aj ZUŠ-kou a už museli byť ústupky 
zo všetkých strán. 
• Kedy ste sa rozhodli, že nebudete taneční-
kom, ani spevákom, ale hercom?
To sa rozlúsklo až pred pár rokmi, pretože  
na konzervatóriu nás pripravovali paralelne  
na herectvo, na spev, aj na tanec. V muzikálo-
vom herectve sme to všetko spájali. Je mnoho 
titulov, ako napríklad Mačky, ktoré poskytujú 
veľmi rozmanitý záber pre hercov, v ktorých 
v rovnakej miere hráme, spievame aj tancu-
jeme. Konzervatórium absolútne zahltí vše-
tok čas mladého človeka, ale keďže mňa to 
naozaj nadchlo a veľmi ma to bavilo, tak som 
chodieval do divadla skoro každý druhý deň. 
Videl som kopec inšpirujúcich predstavení  
a povedal som si, že toto chcem robiť celý život.  
A dodnes ma to veľmi baví. 
• Ako ste získali prvý angažmán?
Neprišlo to ako z jasného neba. Už počas kon-
zervatória sme chodili na konkurzy a prišli sa 
na nás pozrieť aj režiséri, keď hľadali niekoho 
do svojho projektu. Ako tretiak som hrával na 
Novej scéne v epizódnych postavách a v roku 
2012, spolu s niektorými spolužiakmi, som 
dostal ponuku na angažmán do Divadla Nová 
Scéna. Vtedy sa rozhodlo aj o mojom ďalšom 
osude. Mal som síce ambíciu ísť na Vysokú 
školu múzických umení, ale nakoniec som ne-

šiel, pretože členstvo v divadle ma zaväzovalo 
k usilovnej práci na sebe a na predstaveniach. 
Cesta herca je nekonečná, pretože vidím svo-
jich kolegov, ktorí sú odo mňa o 10, 20, 30 
alebo 40 rokov starší a pracujú na sebe stá-
le, takže toto je povolanie, ktoré nemá strop.  
Už asi nepôjdem študovať herectvo, ale neja-
ký iný odbor. Láka ma ich veľmi veľa, ale určite 
to bude niečo s divadlom alebo s filmom.
• Celovečerný film Únos bol pre vás profesio-
nálnym medzníkom?
Áno, určite je medzníkom, pretože som dote-
raz mal možnosť natočiť len pár krátkych štu-
dentských filmov, za ktoré som veľmi vďačný, 
ale Únos bol prvou príležitosťou hrať v celove-
černom filme a dôvod prečo mal vzniknúť ten-
to film bol veľmi dôležitý z viacerých hľadísk. 
• Ako ste sa pripravovali na stvárnenie posta-
vy Róberta Remiáša?
Snažil som sa prečítať o tom čo najviac, na-
príklad od Ľuby Lesnej, Petra Tótha, Dominika 
Dána a od mnohých ďalších. Dokonca som 
sa stretol aj s pani Remiášovou. Nevnímal 
som to ako nejaký obyčajný politický thriller, 
pretože som cítil, nakoľko bytostne sa dotýka 
táto téma všetkých okolo, či už to je rodina, 
alebo známi z odo mňa staršej generácie. 
Prešiel som s nimi dlhými debatami, ktoré mi 
dali veľmi veľa. Odvtedy neviem odtrhnúť zrak  
od spoločenskej situácie na Slovensku, pre-
tože sa ma to týka ešte väčšmi ako predtým. 
Ďalšia časť prípravy bola kaskadérska prípra-
va, ktorá bola z technického hľadiska veľmi 
náročná. Pársekundový záber s horiacim au-
tom sme točili vyše 10 hodín. Absolvoval som 
aj kaskadérsky kurz na jednom vrakovisku,  
kde dokonca po mne pálili plameňometom. 
Veľmi ma teší, že aj mnohí mladí diváci si dali tú 
námahu a naštudovali si niečo o našej nedáv-
nej minulosti, pred alebo po vzhliadnutí filmu. 

Mám od nich veľa spätných väzieb, v ktorých 
hovoria, že sú spolu so mnou rozčarovaní,  
že toto sa stalo v našej krajine. Zároveň tre-
ba povedať, že tento film nie je dokumentárna 
dráma, ale celovečerný hraný film s vlastnou 
poetikou. Sú tam fiktívne postavy, v ktorých 
je spojených niekedy aj viacero skutočných 
historických postáv z danej doby. Dostal som 
veľkú príležitosť pracovať v takom zaujímavom 
stroji ako je film. Nadviazal som mnoho no-
vých známostí a spoluúčinkoval som s kama-
rátom Vladkom Plevčíkom, ktorý hral Oskara 
Fegyvereša. Sme spolu v divadle Nová Scéna 
a boli sme spolužiaci aj na konzervatóriu. 
• Otvorili sa pred vami nové možnosti po filme 
Únos?
Pracujem stále v Divadle Nová scéna,  
kde skúšame novú hru pod názvom Punk 
Rock. V septembri máme premiéru. Budem 
účinkovať v novom seriáli televízie JOJ, ktorý 
sa bude vysielať až na budúci rok. Nemôžem 
o tom zatiaľ prezradiť nič viac, ale bude to za-
ujímavé!
• Môžeme nazrieť aj do vášho súkromia?
Mám priateľku, sme spolu už tri roky, býva-
me spolu a máme krásny vzťah. Našli sme sa  
v divadle na Novej scéne. Ona je všestran-
ná tanečníčka, pracuje v rôznych divadlách 
na Slovensku aj v Čechách, tancuje balet, 
muzikál a iný moderný tanec, napríklad aj  
s tanečnou skupinou CreDance. V oblasti pro-
fesionálneho života určite chcem pristupovať 
k práci veľmi profesionálne a prajem si, aby 
ma práca naďalej bavila a aby ma obklopova-
li dobrí kolegovia ako doteraz, pretože na to 
mám zatiaľ šťastie. Želám si, aby som nestratil 
inšpiráciu, aby bolo stále niečo, čo ma udivuje 
a „nakopne“ tvoriť.

Text: Csaba Vysztavel
Foto: Katarína Čačíková

Senecká hviezda na vzostupe – Dávid Hartl
Absolvent takmer každého odboru ZUŠ Senec a Konzervatória v Bratislave Dávid Hartl je hercom Divadla Nová scéna,

ale hrá aj v Divadle Aréna, v Divadle P. O. Hviezdoslava a v GUnaGU. Má dvadsaťtri rokov a do povedomia 
na Slovensku sa dostal vďaka filmu Únos, v ktorom stvárnil jednu z hlavných postáv, Róberta Remiáša.



22 SENČAN jún 2017ŠPORT

Športový klub GaFuGa zorganizoval už 
13. ročník Májového futbalového turnaja. 
O mužstvá nebola núdza a o skvelú nála-
du tiež. Turnaj otvoril primátor mesta Se-
nec Ing. Karol Kvál, ktorý sa potešil najmä 
tomu, že vyšlo počasie. Zápasy prebiehali 
s plným nahadením hráčov, ktorí bojovali  
s nasadením. Po zápasoch sa hráči, roz-
hodcovia aj diváci mohli občerstviť vý-
bornou cigánskou, gulášom či kofolou. 
Víťazom sa stal Piccard Senec, tesne za 
ním skončil EL-TRAS a tretie miesto patrilo 
Elektrovod.

Text a foto: MO

Podujatie podporilo mesto Senec a Brati-
slavský samosprávny kraj.

Májový futbalový turnaj sa konal v Senci už 13-ty raz

Pozvánka

na Čistenie vôd Slnečných 
jazier v Senci

Dátum konania: 24.6.2017 - sobota
Organizátor: Piccard Senec

Program a organizačné zabezpečenie:
08:00 - 08:30 - registrácia účastníkov 

v priestoroch klubu Piccard Senec
08:30 - 09:00 - organizačné pokyny 

a odchod na miesto čistenia
09:00 - 09:15 - príprava na ponor 

a postupný nástup na čistenie 
jednotlivých úsekov

09:15 - 11:00 - vlastné čistenie vody, 
váženie a evidencia množstva odpadu

11:00 - 12:00 - vyhodnotenie akcie 
v priestoroch Piccard Senec

Akciu pomáhajú zabezpečiť: mesto 
Senec, Správa cestovného ruchu 

Senec, Slovenský rybársky zväz Senec, 
Západoslovenská záchranná služba - 

DHZ Senec

16. mája sa pred MsKS konalo otvorenie Se-
neckej olympiády žiakov. Športujúci žiaci, ich 
učitelia a riaditelia škôl sa stretli na námestí  
1. mája, kde primátor mesta Senec Ing. Ka-
rol Kvál odovzdal ďakovný list dlhoročnému 
organizátorovi športových podujatí Karolovi 
Kováčovi. Ten sa poďakoval a vyjadril svo-
je potešenie na tým, že sa olympiáda žiakov 
koná a že deti majú záujem športovať a súťa-
žiť už v školskom veku. Na záver vystúpil zbor 
žiakov ZŠ Tajovského s peknými piesňami  
a žiackou olympijskou hymnou. Výsledky  
zo Seneckej olympiády žiakov nájdete  
na www.senec.sk.                      Text a foto: MO

XIV. ročník Seneckej 
olympiády žiakov

21. mája 2017 sa konal senecký triatlon. 
3NT, čiže TRINITY triathlon club Bratisla-
va prevzal v roku 2013 úlohu organizáto-
ra tohto športového podujatia, ktoré má 
30 ročnú tradíciu v histórii slovenského 
triatlonu a má významné miesto v ka-
lendári pretekov Slovenskej triatlonovej 
únie. Senec je ideálnym prostredím pre 
preteky. Triatlon tu má tradíciu, voda 
je čistá, dobre sa tu behá aj bicykluje. 
Dejiská troch disciplín triatlonu sú ľahko 
dostupné pre divákov a sú atraktívne aj 
pre pretekárov.
Podrobný rozpis výsledkov pretekov 
SENEC TRIATLON 2014 sa nachádza 
na webovej stránke Sportsoft Timing: 
http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/
overview/2208  Foto: Matúš Masarovič

Triatlon Senec 2017

Tak a je to tu! Seneckí hokejisti to dokázali! 
Dňa 13.5. vyhrali ligu AHL Petržalka, kde museli 
bojovať proti Royals Bratislava. Po dvoch víťaz-
ných zápasoch potrebovali vyhrať ešte jeden, 
aby získali zlatú medailu. Súperovi však prialo 
šťastie a HC SENEC tretí finálový zápas pre-
hral. Keďže sa hralo na tri víťazstvá, v sobotu 
13.5. sa konal opäť tvrdý boj na ľade. Senčania 
nenechali nič na náhodu a iná možnosť ako vý-
hra ani nepripadala do úvahy. Toto ich presved-
čenie im prinieslo vytúžené prvé miesto a už  
v poobedňajších hodinách sa tím HC SENEC 
radoval z obrovského víťazného pohára. Vyhra-
li 3:0 proti Bratislavčanom. 

Kapitán tímu sa týmto chce poďakovať hráčom, 
ktorí sa počas celej sezóny zúčastňovali zá-
pasov. HC SENEC získal titul majstra. Teší sa  
na budúcu sezónu a verí, že aj budúci rok bude 
tak úspešný.
Radi by sme poďakovali všetkým fanúšikom 
hokeja, ale taktiež tým, ktorí venovali 2%  
zo svojich daní na podporu seneckého hoke-
jového klubu. 

PS: kto bude mať záujem pozrieť si víťazný po-
hár, môže tak urobiť v kaviarni Korzo, kde bude 
trofej vystavená. 

HC Senec

Titul získal HC SENEC
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Ivanka Martišovičová získala:
2. miesto 400m pol. preteky
3. miesto 200m motýlik
4. miesto 100m motýlik
4. miesto 200m prsia
Simonka Bučková získala:
3. miesto 400m voľný spôsob
3. miesto 200m prsia

Plavci zo Swim 
klubu Senec sa 
0 8 . - 0 9 .4 .2017 
zúčastnili Jar-
ných majstrov-
stiev BAO v Ša-
moríne. Gratulu-
jeme im a praje-
me veľa ďalších 
úspechov.

Úspešný víkend plavcov 
zo Swim klubu Senec

GABKO Senec dostal príležitosť podieľať sa  
na organizovaní veľkého finálového turnaja MIK-
ROligy 2016/2017, ktorý sa konal 30. 4. v priesto-
roch Hotela Družba - Slnečné jazerá JUH.
S myšlienkou zorganizovať MIKROligu prišiel  
v roku 2013 Rick Brooks z Brooks Basketball Club 
z Galanty a odvtedy sa koná pravidelne každú 
basketbalovú sezónu. V minibasketbale hrajú tri 
deti proti trom. Každý hráč má možnosť si zahrať 
rovnako dlho – 3 minúty hrubého času pre ra-
dosť z hry či daného koša. Sezóna 2016/2017 je 
štvrtým ročníkom MIKROligy a minibasketbalisti  
zo Senca nechýbali ani v jednom z nich.
Do MIKROligy v sezóne 2016/2017 sa prihlási-
lo 12 družstiev - GABKO Senec, Galanta, ŠBK 
Sereď A, ŠBK Sereď B, Lokomotíva Sereď, BK 
Petržalka, BSC Bratislava, Karlovka Bratislava, 
Slovan Bratislava, Inter Bratislava, BKM Junior 
Nitra, BKM Nitra, Trnava. Hralo sa turnajovým 

spôsobom, raz za mesiac, vždy v nedeľu. Kaž-
dý účastník zorganizoval 2 turnaje. Kto vyhral? 
Všetci, predovšetkým deti, hráči a hráčky, ktorí 
sa rozhodli venovať svoj čas basketbalu. Každý 
účastník MIKROligy dostal medailu, diplom a ko-
pec sladkostí.
Gabko Senec organizuje basketbalový turnaj prí-
praviek, budúcich nádejných minibasketbalistov.

Turnaj BasketKo 2017 sa uskutoční  
v sobotu 3.6.2017 a účasť prisľúbilo  
8 tímov z celého Slovenska.
Hrať sa bude v dvoch skupinách, v dvoch telo-
cvičniach ZŠ Mlynská a ZŠ A.Molnára Szencziho. 
Finálový zápas a vyvrcholenie turnaja predpo-
kladáme okolo 16:00 v telocvični ZŠ A.Molnára 
Szencziho. Viac info na www.gabbo-gabko.sk. 
Príďte povzbudiť naše basketbalové nádeje. 

Text a foto: Gabko n. f.

Veľké Finále MIKROligy 2016/2017

MŠK Senec pokračuje úspešne vo svojej čin-
nosti aj v jarnej časti súťaže ročníka 2016/2017. 
Muži, starší dorast a aj mladší žiaci U13 hrajú 
o titul vo svojich súťažiach. Práve mladší žiaci 
U13 a prípravka U11 sa nedávno vrátili z Fran-
cúzska, kde reprezentovali klub i mesto na 40. 
ročníku Challenge du printemps v mestečku 
Guipavas. Pre nový klub sa im podarilo získať 
prvé body, streliť prvé góly a dokonca i víťaz-
stvo. Chlapci na ceste tam navštívili najväčší 

detský zábavný park v Európe – Europa park  
v nemeckom Ruste. Počasie, 1. máj i politic-
ká situácia vo Francúzsku, donútili výpravu 
trochu zmeniť plány na ceste späť. A tak na-
miesto nepokojného Paríža sme navštívili 
Stuttgart. Tam si pozreli múzeum Mercedesu. 
V klube sa však teraz všetko chystá na or-
ganizáciu medzinárodného mládežníckeho 
turnaja – MŠK Senec a jeho priatelia. Chce-
me Vás pozvať do areálu NTC v Senci na so-

botu 10.6., kde sa odohrá všetko podstatné. 
Privítanie, zápasy troch kategórii i slávnostné 
zakončenie. Ešte deň predtým odohrajú muži 
posledný majstrovský zápas s FK Hamuliako-
vom. Všetci v klube pevne veria, že po stretnutí 
sa naplnia predsezónne ambície a muži postú-
pia. Turnaj sa koná za podpory mesta Senec  
a Bratislavského samosprávneho kraja.

Dušan Badinský

MŠK Senec je aktívny
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Aj keď sa letná sezóna ešte neza-
čala, južná strana Slnečných jazier 
sa v prvý teplý májový víkend na-
plnila športovcami, konkrétne kor-
čuliarmi. Súťažili predškoláci (10), 
mladší žiaci (12), mladšie žiačky 
(26), mladší juniori (11), mladšie 
juniorky (5), starší juniori (5), star-
šie juniorky (6), mladší dospelí 
muži (25), mladšie dospelé ženy 
(21), starší dospelí muži (18), star-
šie dospelé ženy (7), seniori muži 
(5), seniori ženy (1), rodičia s ko-
číkom (6), súťažiaci na korčuliach  
s veľkými kolieskami (5). Spo-

lu teda súťažilo 163 súťažiacich. 
Okruhy boli tri: malý pre deti  
vo veku 2-6 rokov, stredný  
pre deti vo veku 7-11 rokov a veľký 
pre všetkých ostatných, ktorý vie-
dol pozdĺž južnej strany jazier až 
po Récu a naspäť.
Súťažiacich prišli povzbudiť aj ro-
diny a priatelia.
Viac sa o Seneckej korčuli do-
zviete na www.seneckakorcula.sk  
a www.facebook.com/seneckakorcula

Text a foto: MO
Podujatie podporilo mesto Senec 
a Bratislavský samosprávny kraj.

9. ročník Seneckej korčule

Krajské kolá 19. ročníka školského minufutbalo-
vého turnaja McDonald ś Cup 10. mája odštarto-
vali v Bratislave. Bratislavský kraj bude z 88 škôl 
na Finále v Poprade zastupovať Základná škola 
Mlynská 50 zo Senca. Spolu s ďalšími siedmimi 
krajskými víťazmi budú na trávniku Národného 
tréningového centra Slovenského futbalového 
zväzu bojovať o titul Majstra Slovenska a  hlavnú 
cenu, ktorou je účasť na zápase klubu SSC Nea-
pol v talianskej lige na jeseň tohto roka.
Postupový futbalový turnaj McDonald ś Cup 
každoročne vyhlasuje MŠVVaŠ SR a spoluorga-
nizujú ho Slovenský futbalový zväz a generálny 
partner McDonald ś. Patronát nad turnajom drží 
dlhé roky slovenská futbalová jednotka Marek 
Hamšík, hráč talianskeho klubu SSC Neapol  
a šesťnásobný Futbalista roka. 
Zo Senca máme aj ocenených jednotlivcov:
Najlepší strelec: Boris Rusnák, ZŠ Mlynská 
50, Senec (13 gólov)
Najlepší brankár: Boris Halada, ZŠ Mlynská 
50, Senec

Zdroj: www.mcdonaldscup.sk

Na Majstrovstvá Slovenska postupuje za Bratislavský kraj ZŠ Mlynská 50 zo Senca

Na Slnečných jazerách sa 13. mája stretli korčuliari, ktorí si zmerali svoje 
sily na čerstvom vzduchu.

Seneckí bežci sa za ostatné ob-
dobie zúčastnili viacerých veľ-
kých súťaží. 
Spomeňme aspoň tie najzaujíma-
vejšie:

Viedenský mestský maratón
Zúčastnili sa ho Sylvia Urban-
cová a Peter Chovanec, ktorí 
zabehli celý maratón, čiže 42km 
195m. Ako nám povedala Syl-

via: „Prvýkrát sme absolvova-
li celý maratón, bol to zážitok 
na celý život. Zabehli sme ho  
za menej ako 4,5h. Trasa išla cez 
mesto Viedeň a park v Prátri, je to 
naozaj krásna trasa. Bežali sme 
medzi viac než 30 000 účastník-
mi.“
A ako sa zo Sylvie stala maratón-
ska bežkyňa?
„Začala som najprv vo fitku, kde 
som behala na bežiacom páse. 
Potom som si povedala, že by 
som mohla ísť aj von. V úvode 
som bola rada, keď som dobehla 
z domu po bránu Slnečných ja-
zier. Mojím cieľom bolo zvládnuť 
beh okolo Slnečných jazier. A te-
raz sa mi podarilo zabehnúť celý 
maratón, čo som si v minulosti 
nevedela ani predstaviť.“ Začať sa 
teda dá na kratších trasách a člo-

vek nikdy nevie, čo všetko môže 
dosiahnuť, ak má športového du-
cha.
ČSOB maratón
Seneckí bežci bežali polma-
ratón a celý maratón: Ján 
Tomášik celý maratón zabe-
hol za 3:50:58, Sylvia Urban-
cová bola vo svojej kategórii  
na 3. mieste a pekný čas dosiahla 
v polmaratóne aj Michaela Jáno-
šíková – 1,45 hodiny.
Pomlé run Šamorín
Senčan Lukáš Dóka, ktorý bol 
ocenený aj na Športovcovi roka 
mesta Senec za rok 2016, vyhral 
1. miesto vo svojej kategórii.
Národný beh Devín – Bratislava
Senčania tak ako ostatní účastní-
ci bežali 11km na už 70. ročníku 
za rekordnej účasti.                                                                                          
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Seneckí bežci reprezentovali vo Viedni, v Bratislave a na Devíne


